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ABSTRAKT 
Elevers begreppsförståelse är ett väl undersökt område inom fysik, dock inte inom den 

svenska gymnasieskolans biologiundervisning, än mindre inom området 

människokroppen och dess funktioner. Syftet med denna studie är att belysa elevers 

förståelse och missuppfattningar kring vissa begrepp om kroppen och kroppensfunktioner 

hos totalt 39 elever som läser biologi 2 på gymnasiet från två olika klasser. 

Frågeställningarna i studien är (1) Vilken förståelse har eleverna kring begrepp inom 

ämnet kroppens funktioner? (2)  Vilka begrepp har eleverna bristande förståelse för? 

Studien använder sig av både enkäter och intervjuer för att besvara frågeställnigarna där 

enkätens begrepp baseras på begrepp från kursbok, styrdokument och tidigare studier. 

Intervjufrågorna baseras på enkäten där missuppfattnignar eller avvikande svar visas. 

Eleverna intervjuas två och två, där klasserna representeras av fyra elever var. Genom att 

använda öppna frågor i enkäten och intervjun kan elevernas kunskap och förståelse kring 

de utvalda begreppen visas tydligare än om eleverna får givna svarsalternativ. 

Studien visar att det finns bristande förståelse och missuppfattningar kring delar inom 

detta ämne, likt tidigare studier finns det missuppfattningar och svårigheter i att förstå 

begreppet meios. Vad detta kan bero på diskuteras utifrån bland annat om förståelsen 

endast beror på tidigare erfarenheter och vardagsföreställningar. 

Nyckelord: Begrepp, förståelse, biologi, gymnasie 
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1 INTRODUKTION 
Dagligen påverkas människan av biologi. Allt som finns runt omkring oss i form av 

till exempel andra människor och natur är biologi. Hur vi upplever dessa 

naturvetenskapliga fenomen varierar från person till person och de flesta inte har varit 

i kontakt med den naturvetenskapliga förklaringen för fenomenet, då skapar man sig 

en egen förklaring. Dessutom verkar naturvetenskap vara svår och obekant för många, 

vilket även kan bidra till att individer skapar sig sina egna uppfattningar om 

naturvetenskapliga fenomen (Sjøberg, 2010). Dessa uppfattningar bildar 

föreställningar som inte baseras på vetenskaplig grund utan av egna erfarenheter från 

det vardagliga livet och kallas därför vardagsföreställningar (Sjøberg, 2010; Lo, 2014). 

Detta kan leda till att missuppfattningar skapas hos individen gentemot vetenskapen. 

Många av de ord och begrepp vi använder till vardags kommer från teknik och 

naturvetenskap, med exempelvis bildliga förklaringar som beskriver en händelse 

(Sjøberg, 2010). Ett exempel på detta är att vi fortfarande idag talar om grus i 

maskineriet när något inte fungerar som det bör, även om vi inte pratar direkt om 

maskiner. Både språket och teknologin utvecklas, med ändå lever talesätt kvar i 

vardagen trots att teknologin som de bygger på är omodern. Elever använder sig av 

uttryck som de känner till från sin vardag, men inte dess vetenskapliga innebörd då vi 

gärna använder oss av metaforer från vetenskapens begrepp, till exempel att man 

förbränner energi men i verkligheten omvandlar energin (Sjøberg, 2010). Det finns 

även skillnader i språket mellan sociala grupper där ett ord kan ha olika betydelse eller 

olika ord ha samma betydelse, exempelvis slangord (Yule, 2010). Även inom 

grupperna förändras både slangorden och det vardagliga språket med tiden (Yule, 

2010). Detta kan leda till förstärkning av elevers vardagsföreställningar (Sjøberg, 

2010). 

I kursplanen för biologi (Skolverket, 2011a) står det att elever ska utveckla kunskaper 

om biologiska begrepp och biologins betydelse för samhället. Dessutom står det att 

eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt sätt att se på omvärlden (Skolverket, 

2011a). I läroplanen för gymnasieskolan står att eleverna ska kunna orientera sig i den 

komplexa verkligheten där det finns mycket ny och föränderlig information och 

kunskap (Skolverket, 2011b). Dessutom ska skolan utveckla elevers kunskap om 

naturvetenskapliga fenomen, där den inviduella kunskapen kring dessa fenomen beror 

på tidigare teoretiska och praktiska erfarenheter (Skolverket, 2011b). Det är därför 

viktigt att eleverna har en korrekt uppfattning om begrepp för att inte utveckla felaktiga 

kunskaper som beror på vardagsföreställningar. I syftet för biologi står det att eleverna 

ska utveckla kunskap om biologiska begrepp samt att dessa ska bidra till en utvecklad 

förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011a). I det centrala innehållet för kursen 

återfinns de områden vars begrepp ska beröras i undervisningen. Att kunna redogöra 

för begrepp och dess innebörd hittas i kunskapskraven (Skolverket, 2011a).  

Definitionen av ett begrepp är enligt Ekstig (2002) något som placerar och summerar 

vår kunskap till en uppfattning om världen och naturen som ger mening till individen. 

Säljö (2011) skriver att Vygotskij skiljer mellan vetenskapliga och vardagliga begrepp. 

De vardagliga bereppen är de som man använder i vardagen och skapar sig genom 

erfarenheter. Det Säljö (2011) skriver att Vygotskij menade med vetenskapliga 

begrepp är att det lärs in på ett annorlunda sätt jämfört med vad det gör i det vardagliga 

livet. De vardagliga begreppen lärs in genom erfarenheter och egna uppfattningar 

medan vetenskapliga begrepp lärs in på ett akademiskt sätt. 



4 

 

Att ha en korrekt uppfattning om biologiska begrepp är viktigt för att människor ska 

känna sig hemma i omvärlden med alla dess fenomen (Andersson, 2011). Dessutom 

har naturvetenskapen en stor påverkan på oss människor genom vår kultur då 

vetenskapen har fått människan att förändra sin syn på omvärlden ett flertal gånger 

(Andersson, 2011). Ett exempel på detta är när människan trodde att jorden var platt, 

vilket sedan har motbevisats genom vetenskapen. Skolan ska bidra till att eleven 

utvecklar egenskaper för att verka i samhället (Skolverket, 2011b), och som tidigare 

nämnt finns det områden i samhället där naturvetenskap är en viktig beståndsdel. 

Det finns flera studier gjorda på begreppsförståelse i skolan, men det saknas kunskap 

om svenska gymnasieelevers förståelse av begrepp inom biologi ser ut, mer bestämt 

inom området som rör människokroppen. Det denna studie ska bidra med är att belysa 

elevers förståelse av begrepp inom området människokroppen och dess olika 

funktioner. Genom att ha kunskap om elevers begreppsförståelse inom detta område 

samt hur elever resonerar kring olika begrepp kan läraren hjälpa eleverna genom att 

ge dem vertyg för att själva stjälpa eventuella felaktiga föreställningar och skapa sig 

en korrekt uppfattning. 
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2 BAKGRUND 
Att förstå begrepp och deras betydelse är en av de viktigaste egenskaperna en elev kan 

ha i skolan (Svanelid, 2014). Att kunna skilja på ett visst begrepps innebörd och 

värdering av den som formulerar det är en viktig grund för att kunna förstå faktiska 

texter som rör det specifika begreppet. Att kunna skilja på värderingar och den fatiska 

innebörden kallas för procedurförmåga och genom procedurförmågan eleverna kan 

skilja sanning från fiktion i sökandet efter ny kunskap (Svanelid, 2014).  

2.1 Tidigare studier om begrepp 

Det finns studier gjorda hos elever i många olika åldrar och inom olika områden där 

begreppsförståelse undersöks, däremot finns det få studier gjorda på hur elever i 

svensk gymnasieskola förstår begrepp inom biologin, och speciellt inom 

människokroppen och dess funktioner.  

En studie gjord på elever i den tidiga grundskolan där eleverna får prata om 

naturvetenskapliga begrepp som natt och dag (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996). 

Andra områden vars begrepp hamnat i fokus för forskning återfinns inom fysiken då 

värme, hastighet och kraft är vanligt missuppfattade av elever (Sjøberg, 2010). En 

studie som berör vardagsföreställningar i fysik har gjorts av Grell (2016). Denna 

berörde elever i 9:e klass, eleverna i denna studie visar liknande vardagsföreställningar 

hos eleverna kring begreppen kraft och hastighet (Grell, 2016). 

Det finns även studier gjorda på hur barn och elever uppfattar och resonerar kring olika 

begrepp. Ringblom (2016) studerade hur elevers resonemang kring biologiska begrepp 

förändras under skolgången och hur förståelsen utvecklas genom resonemanget. 

Eleverna i studien gick i årskurs 1 respektive 3 på naturvetenskapligaprogrammet på 

gymnmasiet. Hon menar att genom att förstå hur elever resonerar kring begrepp kan 

läraren motverka missuppfattningar och föreställningar hos eleven. Genom att belysa 

detta ges läraren en möjlighet att motverka dessa missuppfattningar och hjälpa 

eleverna att skapa sig en korrekt förståelse för det specifika begreppet (Ringblom, 

2016). 

Att elever kommer till skolan med föreställningar om naturvetenskapliga fenomen 

tillhör det vanliga. De grundar inte sin kunskap på vetenskap utan på egna erfarenheter 

som de sedan kopplar till de vetenskapliga begreppen (Sjøberg, 2010; Lo, 2014). 

Bahar, Johnstone och Hansell (1999) undersökte förstaårsstudenters förståelse på 

universitetet inom genetiken, mer specifikt om meios och mitos. Det som studenterna 

hade störst problem med var likheten mellan de två celldelningssätten och var i 

kroppen de skedde, men de var väl medveta om att celler i kroppen delade sig. Studien 

visade även att studenterna hade bristande förståelse om att mutationer sker som ett 

försvar i en organism och inte på det randomiserade sätt det faktiskt gör (Bahar, 

Johnstone & Hansell, 1999). När Lewis, Leach och Wood-Robinson (2000) 

undersökte hur elever som var 14-16 år uppfattade samma område som Bahar, 

Johnstone och Hansell (1999) konstaterade de att studenterna kunde vissa delar av 

området men saknade kunskap eller hade fel kunskap till att förklara hela konceptet.  

2.2 Språkets betydelse för lärandet 

Hur människan tar till sig och skapar sig kunskap finns det skilda meningar om. 

Vygotskij (1978) menar att barn lär sig genom medierade verktyg så som språk och 

sociala interaktioner. Nedan beskrivs tydligare hur det sociokulturella perspektivet ser 
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på lärande kopplat till begrepp och förståelse samt hur kunskap kring begrepp och dess 

innebörd kan förändras. 

2.2.1 Vygotskijs teorier om lärande 
Lev Vygotskij (1896-1934) grundade det sociokulturella perspektivet, vilket kan ses 

som en komplettering till konstruktivismen (Säljö & Wyndhamn, 2002). Det 

sociokulturella perspektivet fokuserade på, som konstruktivismen endast snuddade av, 

var den sociala aspekten vid lärandet (Andersson, 2011). En viktig del i utvecklingen 

av barnets tänkande var deras tidigare erfarenheter (Andersson, 2008a). Lärandet 

grundas dessutom på individens sociala relationer till sin omvärld där relationerna 

mellan omvärld, kultur och de människor som finns i omgivningen förmedlas med 

hjälp av medierade verktyg (Sjøberg, 2010; Säljö, 2011, 2014). Dessa verktyg som 

Vygotskij (1978) talar om kan vara både fysiska samt intellektuella. Språket ett 

intellektuellt verktyg som används för att kommunicera tecken till andra individer eller 

används för att tänka (Säljö, 2014). Fysiska verktyg eller redskap används för att utföra 

ett arbete, till exempel en snickare som använder en hammare. Dessa två typer av 

redskap kan tillsammans kallas för kulturella verktyg då det måste finnas en fysisk 

grund som kan vara utgångspunkt för det intellektuella verktyget. Men det är genom 

kommunikationen mellan individer som begrepp och omvärld får mening och 

förståelse skapas (Säljö, 2014). Säljö (2014) skriver om Vygotskij som säger att det 

finns en skillnad mellan vardagligt språk och vetenskapligt språk och när man är 

medveten om skillnaderna mellan de och kunna skilja de två olika språken åt, det är 

då kan lärande ske. Språket ser inte likadant ut i alla de olika kulturer som finns, utan 

det är språket i den rådande kulturen som influerar barnet och genom detta skapar 

barnet sig förståelse kring omvärlden där just barnet lever (Yule, 2010; Säljö, 2014). 

Det är först när ett inlärt begrepp är äkta, när man kan definiera det och förstår dess 

innebörd, som individen kan använda sig av just den kunskapen (Vygotskij, 1999). 

Emellertid lär sig många barn begrepp genom att endast lägga ordet på minnet utan att 

förstå dess betydelse (Vygotskij, 1999). 

2.3 Teorier om konceptuell förändring 

Conceptual change, eller konceptuell förändring, är förändringar eller utveckling i 

förståelsen av begrepp och omstrukturering av kunskap för att förstå den (Duit & 

Treagust, 2003). För att det ska ske en konceptuell förändring måste individen vara 

missnöjd med den rådande föreställningen och förståelsen, och det måste finnas en ny 

föreställning som verkar både begriplig och givande (Posner, Strike, Hewson & 

Gertzog, 1982). Det finns olika nivåer av konceptuell förändring, en svagare och en 

starkare förändring av kunskap (Duit & Treagust, 2003). Den svagare förändringen 

innefattar assimilation medan den starkare förändringen kräver ackommodation (Duit 

& Treagust, 2003; Sjøberg, 2010). Det är genom assimilation, och ackommodation 

som lärandet sker enligt Piaget skriver Sjøberg (2010). När en elev tar in ny kunskap 

som passar in i tankebanan assimileras kunskapen, medan om det fakta som ska tas in 

inte passar in i elevernas tankebanor måste det ackommoderas för att eleverna ska 

förstå och skapa sig ny kunskap (Sjøberg, 2010). Duit och Treagust (2003) skriver att 

det inte finns några studier dittills som visar att elever helt byter ut sina föreställningar 

mot den korrekta kunskapen direkt, utan att föreställningen i vissa sammanhang 

fortfarande lever kvar. En konceptuell förändring hos en individ kan alltså vara 

permanent, men den kan även försvinna om den för individen inte verkar rimlig (Duit 

& Treagust, 2003). Det finns även studier som tyder på att ny kunskap inte behöver 
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ackommoderas utan att den lägger sig utanpå den gamla kunskapen likt ett lager 

(Rochat, 2015). 

En del av den konstruktivistiska synen på lärande är att uppnå jämnvikt i sitt tänkande, 

att individens föreställningar ska stämma överens med verkligheten (Andersson, 

2008a). Om föreställningarna inte stämde överens med verkligheten kan ett försök hos 

individen till nytänkande påbörjas (Andersson, 2008a). Man skulle utmana eleverna 

att förändra sin föreställning om ett visst begrepp genom en kognitiv konflikt (Helldén, 

Lindahl & Redfors, 2005). Det finns dock kritik mot att endast utmana eleverna 

kognitivt då det inte är ett fullt pålitligt undervisningssätt, utan istället motivera 

eleverna till att själva vilja förändra och förnya kunskap (Vosniadou, Baltas & 

Vamvakoussi, 2007).  

I en studie i Turkiet undersökte man skolor som grundade sin undervisning på det 

konstruktivistiska perspektivet. Det innebär att eleverna inte tar till sig kunskapen som 

den serveras, utan att eleverna värderar den själva utifrån vad de redan kan och sedan 

strukturerar in den nya och/eller den förändrade kunskapen. Resultatet från studien 

visar att elevernas prestationer ökade och de uppnådde högre resultat i sin skolgång 

(Dağdelen & Kosterelioğlu, 2015). Konceptuell förändring syftar på att barn och 

elever ska vara aktiva när de lär sig (Dağdelen & Kosterelioğlu, 2015). Genom att vara 

aktiva skaffar sig barnen förståelse för begrepp, uppfattningar och löser problem. När 

barn undersöker saker genom den egna kroppen är barnet är en aktör som skapar en 

påverkan på ett föremål, denna erfarenhet som barnet får genom detta kallas 

erfarenhetsgestaltad kausalitet då barnets tankesätt byggs upp på deras tidigare 

upplevelser och erfarenheter (Andersson, 2008a, 2008b).  

Eftersom tidigare studier visar att förståelsen för begrepp hos elever varierar inom 

olika områden är det av högsta intresse för mig att ta reda på hur förståelsen för olika 

begrepp inom människokroppens funktioner ser ut hos gymnasieelever.  
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers förståelse av begrepp inom 

området människans kropp och funktioner. En ökad kunskap om elevers variation i 

förståelse inom människokroppen kan hjälpa lärare att tidigt förklara och hjälpa till att 

räta ut eventuella missuppfattningar hos eleverna. Studien kommer att bidra med 

kunskap till lärare för att kunna motverka eventuella missuppfattningar genom att visa 

eventuell bristande förståelse för begrepp inom området hos eleverna. Studien ska 

även bidra med kunskap om elevers begreppsförståelse inom biologi i Sverige då det 

ej är ett välkänt område. 

3.1 Frågeställningar 

 Vilken förståelse har eleverna kring begrepp inom ämnet kroppens funktioner? 

 Vilka begrepp har eleverna  bristande förståelse för? 
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4 METOD 

4.1 Enkät 

En kvalitativ studie utgår från att skapa förståelse från den data man samlar in från 

respondenterna. I detta fall är det begreppsförståelse hos elever som ska förklaras för 

att skapa förståelse för deras kunskap (Bryman, 2008; Larsen, 2009). Genom att 

använda enkäter kan man nå ut till fler respondenter på en kortare tid än vad som hade 

krävts vid intervju som metod för samma antal elever (Kylén, 2004; Bryman, 2008). 

Att använda en enkät ger ingen påverkan på respondenterna i form av intervjuareffekt 

vilket innebär att intervjuaren kan påverka respondenten genom att formulera sig olika 

vid olika intervjuer eller endast genom sin närvaro, eftersom alla frågor är formulerade 

på samma sätt till alla respondenter (Bryman, 2008). Exempelvis en enkät med öppna 

frågor utan svarsalternativ gör att elevernas kunskap visas inom ämnet även om det 

för eleverna är lättare att besvara slutna frågor (Bryman, 2008). Dessutom kan de olika 

svarsalternativen som erbjuds vid användande av stängda frågor hjälpa respondenten 

att förstå frågan även om eleven inte har förståelse för ämnet, vilket kan ge 

missvisande resultat gällande elevens faktiska förståelse. Öppna frågor kan leda till 

exempelvis svar som var oväntade (Bryman, 2008), vilka kan fångas upp i en 

efterföljande intervju. Tidigare studier rörande föreställningar om kunskap hos elever 

har gjorts av Ringblom (2016) och Grell (2016). De undersökte föreställningar med 

hjälp av enkäter med slutna frågor och svarsalternativ där Ringblom kompletterar sin 

studie med intervjuer, medan Lewis, Lewis och Wood-Robinson (2000) använde sig 

av både öppna och sluta frågor i sin studie rörande befruktning och celldelning. I denna 

studie används öppna frågor (se bilaga 1) för att, som tidigare nämnts, eleverna inte 

ska ledas i rätt riktning på grund av svarsalternativen. De ska svara vad de själva tror 

svaret är för att visa sin förståelse. Enkäten bestod av 10 utvalda begrepp där meios är 

utvald på grund av att tidigare studier (Bahar, Johnstone & Hansell, 1999; Lewis, 

Leach & Wood-Robinson 2000) visat svårigheter i förståelse för begreppet samt att 

det lätt blandas ihop med begreppet mitos. Resterande begrepp: hormon, synaps, 

hemoglobin, mekanisk spjälkning, bukspottskörtel, centrala nervsystemet, kapillärer, 

ATP och alveoler valdes ut genom att studera kursplaner i biologi från både grundskola 

och gymnasieskola och genom att välja ut centrala begrepp från elevernas kursbok 

(Skolverket, 2011a; Karlsson, Molander & Wickman, 2012). 

4.2 Kvalitativ intervju 

Enkäten följdes upp med kvalitativa intervjuer som bestod av tre frågor (se bilaga 2) 

som baserats på enkäten och utfördes som en gruppintervju. Begreppen valdes ut 

utifrån hur de besvarades i enkäten för att förstå elevernas kunskap. Detta gjordes för 

att få en djupare förståelse för elevernas svar från enkäten. Eleverna intervjuades i par, 

detta för att se hur de reagerar på vad den andre säger eller kan fylla på med kunskap 

som den anses inte blivit sagt (Kylén, 2004; Bryman, 2008; Larsen, 2009). Bahar, 

Johnstone och Hansell (1999) använde sig av intervjuer med endast en elev åt gången 

från en urvalsgrupp för att belysa genetikens svårigheter. Det finns både fördelar och 

nackdelar med gruppintervjuer och intervjuer mellan respondent och undersökare. 

Som tidigare nämnt kan respondenterna fylla i varandra under en gruppintervju till 

exempel kan det vara enklare att komma igång och diskutera (Larsen, 2009). Det kan 

även uppkomma konflikter mellan respondenterna i deras tyckande under en 

gruppintervju, vilket inte händer om det endast finns en respondent. Dock kan vissa 

respondenter välja att inte uttrycka sin åsikt då den inte vågar vara ärlig när det finns 
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fler deltagande (Larsen, 2009). Denna metod valdes även för att få ett större antal 

respondenter på den begränsade tidsåtgången. 

De aspekter som kan påverka reliabiliteten i studien är exempelvis intervjuareffekten 

vid intervjuer samt att studien är kvalitativ (Larsen, 2009). Det är svårare att ha en hög 

reliabilitet i en kvalitativ studie då det finns många parametrar som påverkar i 

exempelvis en intervju. Reliabiliteten kan prövas genom att andra forskare utför 

samma studie, om det ger lika resultat är reliabiliteten hög. En kvantitativ studie är 

enklare att upprepa än vad en kvalitativ studie är då metoden är mer replikerbar. 

Validiteten för en studie är viktig då man samlar in information som är viktig och 

relevant för frågeställningen. Validiteten är enklare att hålla hög vid en kvalitativ 

studie då man genom studiens gång kan göra smärre förändringar för att anpassa sig 

mot frågeställningen än mot en kvantitativ studie (Larsen, 2009). 

4.3 Urval 

4.3.1 Urval av elever 
Urvalet av elever till denna studie kan benämnas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2008), eftersom undertecknad har kontakt med skolan och studien kan bidra med 

kunskap till framtida undervisning under praktik på den aktuella skolan. Detta används 

eftersom studien riktar in sig på eleverna på just den skolan och resultaten i studien 

kommer inte att vara definitiva utan möjligtvis vara en inkörsport för framtida 

forskning inom området. Dessutom är denna typ av urval tidssparande jämfört med 

sannolikhetsurval (Bryman, 2008). Eleverna i denna undersökning var 16-17 år gick 

andra året på gymnasiet, läste biologi 2 och gick i parallellklass där de två klasserna ej 

har samma lärare i biologi. 21 elever från klass A och 18 elever från klass B, totalt 39 

elever svarade på enkäten. Eleverna kommer från fem olika högstadieskolor innan de 

började gymnasiet. 

4.3.2 Urval frågor 
Frågorna till enkäten (se bilaga 1) är valda utifrån elevernas egen kursbok samt utifrån 

centrala begrepp i elevernas kursplan där relevanta begrepp valdes ut (Skolverket, 

2011a; Karlsson, Molander & Wickman, 2012). Utöver dessa är ytterligare ett begrepp 

utvalt som tidigare har visat sig vara svårt att förstå som har med kroppen att göra, 

meios. Detta begrepp är svårt att skilja från det liknande begreppet mitos (Bahar, 

Johnstone & Hansell, 1999; Lewis, Leach & Wood-Robinson 2000), dels för att 

namnen är liknande men även för att de olika celldelningssätten är  liknande. Dessa 

utvalda begrepp är centrala delar som kommer att beröras i den kommande 

undervisningen om människokroppen och dess funktioner. Dessutom finns det en 

variation i  Efter analysen av svaren valdes tre begrepp ut för intervju där eleverna 

hade mindre förståelse eller fel uppfattning. Att det blev tio begrepp på enkäten var 

för att det inte är för många men samtidigt inte för få. Fem av dessa begrepp ska 

eleverna själva förklara och för fem av begreppena finns det en förklaring som 

eleverna ska benämna med ett begrepp. 

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Enkät 
Enkäterna besvarades under de första 15 minuterna under en biologilektion i båda 

klasserna samtidigt. Lektionerna som undersökningen skedde på var för båda 

klasserna den första lektionen efter lunch. Enkäterna delades ut till den första klassen 
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där en presentation skedde av både mig själv och studiens syfte samt redogjorde för 

de etiska aspekterna muntligt för eleverna. Ingen elev motsatte sig till studien och alla 

elever genomförde enkäten. När enkäterna var utdelade och eventuella frågor var 

besvarade gick jag vidare till nästa klass där samma procedur upprepades. När 

enkäterna i den andra klassen var utdelad gick jag tillbaka till den första klassen för att 

svara på eventuella frågor som kommit upp under enkäten samt samla in dessa, vilket 

även gjordes i den andra klassen.  

4.4.2 Intervju 
När enkäterna var analyserade valdes tre begrepp ut för att diskuteras i en 

gruppintervju. Begreppen som valdes ut berodde på dess låga svarsfrekvens, som lägst 

var 38 % för ett begrepp (se tabell 1) samt spridda svar. Fyra personer i varje klass 

slumpades ut till två olika intervjuer i varje klass. Syftet med att intervjua elever efter 

enkäten var för att få en djupare bild över hur de förstår begreppen och hur de resonerar 

kring vissa begrepp. Intervjuerna skedde i ett samtalsrum under lektionstid för biologi, 

även denna gång lektionen precis efter lunch för båda klasserna. Intervjuerna spelades 

in med en diktafon för att inte behöva lägga fokus och tid på att anteckna, vilket skulle 

kunna leda till att man missar väsentlig information från respondenterna (Johansson & 

Svedner, 2010). Intervjuerna pågick under ca fem minuter. Tiden mellan enkät och 

intervju uppgick till två veckor eftersom enkätsvaren skulle analyseras och det skulle 

finnas tillfälle för båda klasserna att genomföra intervjuerna. 

4.5 Bortfall 

Alla eleverna som närvarade i båda klasserna svarade på enkäten, men vissa frågor 

blev lämnade utan svar (se tabell 1), det vill säga internt bortfall (Ejlertsson, 2014). 

Även om eleverna blev uppmanade att skriva även om de inte kunde begreppet 

lämnades vissa frågor blanka. I två fall ändrade två elever en fråga till ett skämt som 

de själva svarade på, detta bedömdes som inget svar på den frågan. 

4.6 Etiska aspekter 

Inför enkäten redogjordes det muntligt för eleverna om de fyra kraven för en 

samhällsvetenskapligstudie, dessa är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2008). Eleverna blev alltså 

innan enkäten informerade om att deltagande i detta var helt frivilligt och vad syftet 

med studien var, det vill säga informationskravet och samtyckeskravet. Det 

redogjordes att de som valde att delta kommer att vara anonyma och att enkäten endast 

kommer att användas för denna studie, det vill säga konfidentialitetskravet. Enkäterna 

kommer dessutom att förvaras så att ingen kan komma åt dem, förutom undertecknad, 

dessa kommer även att förstöras vid godkännande av studien enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2008). De olika högstadieskolorna som eleverna 

angett att de gått på tidigare kommer att kodas, alltså kommer ingen skola heller att 

nämnas i studien. Eleverna informerades även om att deltagande i studien inte kommer 

att påverka deras betyg. 

4.7 Analys 

Enkäterna sammanställdes genom att analysera de olika elevernas svar på varje fråga 

och genom en meningskoncentrering, exkludera text som inte bidrar till 

frågeställningen, komprimera de elevsvar som var snarlika till ett mer generellt svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014). De elever som nämnde samma centrala delar men med 
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olika formuleringar komprimerades till ett svar. Genom att komprimera svaren och 

reducera innehållet i svaren finns det en risk att viktig fakta försvinner, men genom att 

tolka svaren mot frågeställningarna kan denna risk minska. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan på dator. Då skedde 

även en meningskoncentrering där data som inte bidrog till frågeställningarna togs bort 

och huvudinnebörden som bidrog till frågeställningen fick vara kvar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den insamlade empirin från intervjuerna analyserades på samma 

sätt som enkäterna, fråga för fråga. 
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5 RESULTAT 
Resultatet kommer först att presenteras i en överblick av enkäten först där bortfall och 

elevernas svarsfrekvens visas. Sedan presenteras resultatet i den ordningen data 

samlades in. Först presenteras några av elevernas svar från enkäten som representerar 

de svar som gavs i störst utsträckning eller avvikande svar. De frågor som berördes 

under intervjun kommer att presenteras efter samma begrepp som enkäten, alltså 

presenteras först svaren från enkät följt av intervjusvaren på de begrepp som berördes 

under intervjun. 

5.1 Överblick av resultat 

Vid enkäterna fanns det bortfall i form av ej besvarade frågor (se tabell 1). Det största 

bortfallet fanns för begreppet synaps, där endast 15 elever svarade. 

Tabell 1 Svarsbortfall för enkät. Tabell över hur många elever som inte svarade på 

varje fråga i enkäten för respektive klass. De första siffrorna (1-5) är begreppen de 

själva skulle förklara, hormon, synaps, hemoglobin, mekanisk spjälkning och meios. 

De sista siffrorna (1-5) är förklaringarna som eleverna skulle sätta ett begrepp på, 

bukspottskörtel, centrala nervsystemet, kapillär, ATP och alveoler. 

Fråga 1 2 3 4  5 1 2 3 4 5 

Klass A 0 10 2 1 3 2 3 5 1 0 

Klass B 1 14 3 9 6 3 5 1 5 7 

 

I enkäten har eleverna fritt formulerat sina svar, vilka har tolkats utifrån hur väl dem 

berör de centrala delarna i begreppen om eleverna har rätt, delvis rätt, fel eller inget 

svar alls. När eleverna berör någon eller några centrala delar sina svar tolkas detta som 

delvis rätt. 

Tabell 2: Tabell över hur många elever som har rätt, nästan rätt, fel eller inte svarat 

på varje fråga. De första siffrorna (1-5) är begreppen de själva skulle förklara, hormon, 

synaps, hemoglobin, mekanisk spjälkning och meios. De sista siffrorna (1-5) är 

förklaringarna som eleverna skulle sätta ett begrepp på, bukspottskörtel, centrala 

nervsystemet, kapillär, ATP och alveoler. När eleverna har ett ofullständigt svar tolkas 

detta som delvis rätt, när de berör de flesta av de centrala delarna i svaret tolkas detta 

som rätt. Om ingen del i svaret berör någon central del tolkas detta som ett felaktigt 

svar. 

Fråga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Rätt 12 0 24 21 14 18 10 0 13 29 

Nästan 

rätt 

22 5 7 4 11 3 14 4 3 1 

Fel 4 10 3 4 5 13 6 29 17 2 

Inget 

svar 

1 24 5 10 9 5 8 6 6 7 
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5.2 Elevernas begreppsförståelse 

De begrepp som eleverna visade bäst förståelse för, där de flesta svarade och berörde 

någon central del av begreppets innebörd, är hemoglobin, mekanisk spjälkning, 

alveoler och hormon. De begrepp och förklaringar som hade störst spridning med mest 

felaktiga svar var synaps, meios, vilket visas i citaten från elevsvaren, och förklaringen 

för kapillärer där vanliga svar var cellmembran. 

5.2.1 Hormon 
Även om det fanns stora skillnader mellan eleverna i vad de trodde att ett hormon var, 

så hade flera elever förståelse för att det är ett ämne som påverkar vissa processer i 

kroppen. Dock nämnde ingen elev att hormoner transporteras via blodbanan. Exempel 

på svar som eleverna gav visar att de olika förståelse för begreppet. Det övre citatet 

nedan visar att hen har förståelse för att hormon transporteras i kroppen men visar 

ingen förståelse för hur det transporteras. Det undre citatet visar att elevens förståelse 

att hormon uppstår under puberteten, dock är denna förståelse väldigt begränsad och 

delvis felaktig eftersom att hormon finns i kroppen under en människas hela livstid 

och inte endast vid puberteten. 

”Substans som produceras på ett ställe i kroppen och påverkar ett annat” 

”Ett ämne som uppstår under puberteten” 

Centrala delar som nämns av eleverna är att hormoner produceras på ett ställe och 

påverkar ett annat ställe i kroppen, det finns även elever som tror att det finns 

könsspecifika hormoner. Några elever svarar att hormoner påverkar humör och tillväxt 

men utan att vara mer specifika, detta visar att det finns en variation i elevernas 

förståelse. Ingen elev svarade att man påverkas av hormoner hela livet. 

5.2.2 Hemoglobin 
Alla elever utom en svarade på begreppet hemoglobin att det finns i blodet och binder 

syre samt ger blodet dess karakteristiska röda färg. Vissa elever nämnde att det var ett 

protein medan någon svarade att det var ett enzym. Nedan följer några exempel på 

elevsvar. 

”Finns i blodet, protein som bildas m.h.a. järn. Binder och transporterar syre.” 

”Det färgämne som gör blodet rött” 

Dessa citat visar att det finns variation i  elevernas förståelse för begreppet. Det övre 

citatet visar en djupare förståelse för hemoglobin medan det andra endast visar en del 

av hela begreppets innebörd. Många elever nämner både att det ger en röd färg och att 

det binder och transporteras syre, medan några elever endast ger en del av förklaringen. 

De elever som har svarat att det ämne/protein som binder syre och nämner att det ger 

blodet dess röda färg visar en större förståelse jämfört med de elever som endast 

nämner någon av delarna. 

5.2.3 Mekanisk spjälkning 
De elever som svarade på begreppet om mekanisk spjälkning skrev i störst 

utsträckning att det var fysisk sönderdelning av föda i mun och magsäck. Här följer 

några elevsvar: 

”Första steget i matspjälkningen, bryta ned maten genom att tugga och knåda 

maten i magsäcken. Ej kemisk” 

”Matens väg genom kroppen” 
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Här har de olika eleverna skrivit olika utvecklade svar, det undre svaret berör inte vad 

mekanisk spjälkning är utan har svarat med ett generellt svar. Det övre svaret är väl 

utvecklat där de centrala delarna i begreppet nämns, vilket visar på en större förståelse 

än för det undre citatet. Även dessa citat visar att det finns variation i elevsvaren och 

elevernas förståelse. 

5.2.4 Synaps 
De få eleverna som svarade på vad en synaps är varierade svaren mellan att det var ett 

tillstånd att infinna sig i till att det hade något med ögat att göra. Via elevsvaren nedan 

ser man en stor variation i förståelse där eleverna har väldigt svårt för att redovisa ett 

korrekt svar, några elever nämnde nerver i sina svar men gav inte tillräckligt mycket 

underlag för att kunna ge deras svar helt rätt. Några exempel på svar från elever på 

denna fråga är: 

”Problem med tappar och stavar att göra i ögat”  

”När man slutar andas på grund av hyperventilering” 

Det var endast ett fåtal elever som svarade att det hade något med nervsystemet att 

göra. Ett exempel på svar som berör nervsystemet är: 

”En vägg mellan nerver som skickar signalmeddelanden vidare” 

Under intervjun med elev 1 och 2 vid frågan om vad en synaps är utvecklade de sina 

svar från: 

”Det är ju kopplingen mellan celler” 

Till: 

”Jo, bindningen mellan nervceller. Där finns det en punkt som heter synaps, det är 

den som skickar pulser så att man kan spänna muskler och sånt.” 

I intervjun med elev 3 och 4 började elev 3 svara och sedan tillsammans med elev 4 

utveckla svaret. 

”En synaps, det har med celldelning att göra, eller alltså det har ju med celler att 

göra. Ett tillstånd för cellen att vara i vid delning.” 

Varken elev 5 och 6 visste vad en synaps var eller kunde gissa sig till vad det är. 

Elev 7 och 8 gav inte heller de något svar om vad en synaps är mer än att de har hört 

ordet. 

När många av eleverna valde att inte svara och visa sin förståelse för begreppet kan 

det tolkas som att det inte finns någon förståelse alls eller att de inte vill visa sin 

bristande förståelse. Det fanns få elever som berörde någon central del i begreppets 

innebörd om att det var med nerver att göra och att den skickar signaler vidare mellan 

nervcellerna men ingen elev berörde tillräckligt många centrala delar för att tolka 

svaret som rätt. 

5.2.5 Meios 
När eleverna skulle förklara begreppet meios var svaren som tidigare nämnt spridda. 

Nedan följer några exempel på elevsvar. 

”Könscelldelning – celler delar sig vid befruktning till två celler som sedan delar 

sig igen så det blir fyra celler. Det sker vanlig mitos två gånger.” 

”Celldelning i växter” 
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”Det handlar antingen om vanlig celldelning som ser i nästan alla våra celler i vår 

kropp. Eller så är det könlig celldelning som sker i våra könliga celler” 

”Det är vanlig celldelning där DNAt har kopierats och det har bildats 2 kärnor med 

46 kromosomer i varje. Cellen delar sedan på sig och det har då bildats en helt ny 

cell. Eller celldelning där 23 kromosomer finns i varje cellkärna och cellen delas 

med en halv cell i varje” 

Under intervjun svarade elev 1 och 2 vad meios är: 

”Det är celldelning, det finns könscelldelning och vanlig celldelning.” 

Efter att eleverna diskuterade vad som var skillnaden mellan meios och mitos kom de 

gemensamt fram till att meios är könscelldelning. 

Elev 3 och 4 svarade: 

”Det är antingen vanlig celldelning eller könligcelldelning.” 

”Jag blandar ihop dem hela tiden” 

Vid diskussion av vad som skiljde dessa två celldelningssätt åt kom de fram till att 

meios är könlig celldelning och mitos är vanlig celldelning. 

Elev 5 gav svaret på frågan: 

”Det är väl en del i celldelningen.” 

Efter svarade elev 6: 

”Det är det första stadiet” 

När de diskuterade skillnaderna mellan meios och mitos svarade elev 5 och elev 6 höll 

med: 

”Den ena är ju könsceller där den fyr dubbleras hela tiden och den andra bara 

splittras. Meois är inte könscelldelning”   

Elev 7 och 8 svarade instämmande med varandra: 

”Det är celldelning, det är med könsceller” 

Elev 7 gav förklaringen att skillnaden mellan meios och mitos vad att vid vanlig 

celldelning bildas två nya celler och vid meios bildas fyra nya könsceller. 

Elevernas förståelse för begreppet meios är varierad, vilket syns i djupet på elevsvaren 

där vissa elever förklarar meiosens olika delar medan andra elever svarar att det är 

reduktionsdelning och någon elev svarar att det är celldelning hos växter. Vissa elever 

blandar ihop olika stadier i meios och mitos medan andra elever vill visa sin förståelse 

genom att beskriva både meios och mitos. Som ett elevsvar i intervjun visar tycker de 

att det är svårt att skilja på begreppen.. 

5.2.6 Kapillärer 
Förklaringen för kapillärer gav spridda svar, endast fyra elever svarade blodkärl medan 

många andra svarade bland annat cellmembran och celler.  

Under intervjun med elev 1 och 2 svarade elev 1 huden, då började den andra eleven 

anamma detta svar och förklara att det verkade logiskt, nästan som om eleven försökte 

övertyga sig själv. 

”Tänk dig att du lägger salva på huden så tar du åt dig näringen i den.” 

Vid förtydligande av frågan genom att nämna att näringen från blodet går ut till 

vävnaden svarade elev 1 och elev 2 höll med om dennes svar: 
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”Då är det vener och artärer” 

Elev 3 och 4 svarade först cellvävnad för att sedan efter förtydligande av frågan svara: 

”Den enda vävnaden jag vet vi pratat om på idrotten är bindvävnad.” 

Elev 5 och 6 svarade först cellvävnad och vid förtydligande av frågan stod fast vid sitt 

svar, cellvävnad. 

Elev 8 svarade cellmembran på den andra frågan, då ställde sig elev 7 frågande om det 

var en vävnad, vilket elev 8 sa att det var. Efter förtydligande av frågan svarade de: 

”Kan det vara vener eller artärer?” 

Eleverna visade stor bristande förståelse för begreppet kapillärer, då ingen elev 

svarade rätt på enkäten och vid förtydligande av frågan under intervjun kunde ingen 

av eleverna det rätta svaret. Detta kan bero på formuleringen av förklaringen. Men 

även vid förtydligande av förklaringen svarade ingen elev i intervjun rätt, men 

närmade sig svaret genom at säga blodkärl, vener och artärer. 

5.2.7 Förklaringar för nervsystemet, ATP, alveoler och 
bukspottskörteln 

Det var stor spridning på svaren för förklaringen för ATP och det centrala 

nervsystemets delar. Vid förklaringen av ATP angavs ordet kolhydrater som svar 

nästan lika frekvent som ATP. När eleverna svarade på frågan som berörde det centrala 

nervsystemet angavs hjärna och ryggmärg i störst utsträckning även om alternativ som 

ryggrad, nervceller och muskler förekom. Eleverna hade i stor utsträckning kunskap 

om att insulin produceras i bukspottskörteln, några elever svarade lever eller njurar 

men inte i lika stor utsträckning. Vid förklaringen om alveoler var det endast enstaka 

elever från varje klass som inte svarade alveoler eller lungblåsor. 

När eleverna själva fick förklara begrepp genom att skriva med egna ord blev svaren 

mer spridda än när de skulle sätta ett begrepp på en förklaring. Det är dessutom enklare 

att se elevernas förståelse för begrepp när de själva får förklara begreppen än när de 

endast ska sätta ett begrepp på en förklaring eftersom det blir enklare att upptäcka 

elevernas missförstånd. 

5.3 Vilka begrepp har eleverna bristande förståelse 
för 

De begrepp som eleverna visade minst förståelse för, där de svarade fel i störst 

utsträckning var meios, synaps, centrala nervsystemet och kapillär. 

Förståelsen för meios varierar mycket mellan eleverna, några tror att det endast finns 

i växtriket medan andra blandar ihop det med mitos. Vissa elever skriver 

förklaringarna för både meios och mitos för att visa att de har förståelse för begreppen 

men kan inte skilja dem åt.  

Ett annat begrepp eleverna inte har en korrekt förståelse för är synaps, där några elever 

tror att det handlar om ögat och andra tror att det är ett tillstånd att befinna sig i. 

Att centrala nervsystemet består av ryggmärg och hjärna förstod många elever, dock 

förklarade vissa elever att det bestod av hjärna och ryggrad. Eleverna blandar ihop 

ryggrad med ryggmärg, vilket gjorde att deras svar tolkades som nästan rätt (se tabell 

2). 
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Att eleverna inte visade förståelse för kapillärer i undersökningen kan bero på den 

dåligt formulerade frågan eller att det är ett sådant litet centralt begrepp för biologi 

som endast används inom området för människokroppen. 
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6 DISKUSSION 
Att vardagsföreställningar förekommer inom biologin finns det stöd för, och även 

genom denna studie visar det att det finns  brist i förståelse hos eleverna inom biologi 

(Sjøberg, 2010; Andersson, 2011; Lo, 2014). 

Utifrån resultatet från undersökningen kan man se att elevernas förståelse för olika 

begrepp varierar. Variationen mellan elevernas förståelse kan bero på vilka 

föreställningar de har kring begreppen, hur eleverna har upplevt och uppfattat 

begreppen från tidigare erfarenheter (Marton & Booth, 2000). 

Precis som i tidigare studier av Bahar, Johnstone och Hansell (1999) och Lewis, Lewis 

och Wood-Robinson (2000) visar även denna studie att begreppet meios är ett 

problematiskt begrepp för eleverna så även i denna studie. Svårheten i att skilja mellan 

meios och mitos anser Bahar, Johnstone och Hansell (1999) kan vara att de är relativt 

lika och undervisas parallellt. I denna enkät kan man se att resultatet för meios ofta är 

förväxlat med mitos, eller att eleverna skriver båda processerna som svar. Dock fanns 

det elever som skrev att meios endast fanns i växtriket, vilket inte alls stämmer överens 

med verkligheten då det finns hos alla organismer med könligförökning.. Vid 

undervisning kan man som lärare ge eleverna kunskapen för att de succesivt byter ut 

sin vardagsföreställning mot den rätta förklaringen av ett fenomen (Duit & Treagust, 

2003). Eftersom vissa elever visar att de har en bristande förståelse för begreppet 

meios kan lärare genom undervisning ge eleven den rätta förklaringen, men det är upp 

till eleven att skapa sig en korrekt förståelse för begreppet (Sjøberg, 2010). 

Vid en intervju kunde ett elev-par utveckla svaret från att en synaps är kopplingen 

mellan två celler till: 

”Jo, bindningen mellan nervceller. Där finns det en punkt som heter synaps, det är 

den som skickar pulser så att man kan spänna muskler och sånt.” 

När eleverna använder språket och diskuterar med varandra utvecklar de svaren på 

frågan genom det intellektuella verktyget (Säljö, 2014). När eleverna kommunicerar 

med varandra via språket kan de tillsammans driva fram diskussionen genom att lägga 

fram olika förslag och tar ett gemensamt beslut över vad som verkar stämma in bäst 

som svar. Det elev-par som utvecklade ett felaktigt svar kring synaps diskuterade fram 

det tillsammans. Från att vara en del i celldelningen till:  

”En synaps, det har med celldelning att göra, eller alltså det har ju med celler att 

göra. Ett tillstånd för cellen att vara i vid delning.” 

Eleverna kommer senare via undervisning inom ämnet få möjlighet att förändra sin 

kunskap och förståelse kring dessa begrepp. När eleverna upptäcker att deras förståelse 

inte överensstämmer med det faktiska begreppet kommer det att uppstå en kognitiv 

konflikt då eleverna tvingas omvärdera sin kunskap (Helldén, Lindahl & Redfors, 

2005; Andersson, 2008a). Den nya kunskapen som presenteras för eleverna måste vara 

för dem begriplig och givande för att kunna utmana den rådande förståelsen hos eleven 

givande (Posner, Strike, Hewson & Gertzog, 1982). Kunskapen som erbjuds under 

undervisning måste alltså formas på ett sätt att eleverna kan ta emot den och göra den 

till sin egen förståelse likt eleverna i den turkiska studien (Dağdelen & Kosterelioğlu, 

2015). 

En bidragande faktor till uppbyggnaden av missförståelse om hormon kan vara att man 

inte diskuterar i vardagligt språk att hormoner påverkar kroppen genom hela livet utan 

mest fokuserar på puberteten. Det bidrar till missförståelsen eftersom språket är en del 

av hur vi uppfattar och upplever saker (Sjøberg, 2010). Det Säljö (2014) skriver att 
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Vygotskij beskriver som vardagligt respektive vetenskapligt språkbruk bidrar till 

lärande när man kan skilja dessa från varandra. Att använda sig av ett korrekt 

vetenskapligt språk finns med i kunskapskraven för biologi 2 (Skolverket, 2011a). 

Genom att aktivt arbeta i klassrummet med att använda sig av korrekta formuleringar 

av begreppsförklaringar ger man eleverna verktyg till att lära sig att skilja på det 

vetenskapliga och vardagliga språket (Säljö, 2014).  

Den låga svarsfrekvensen för frågan om synaps  38 % i enkät och 50 % i intervjuerna, 

kan bero på att det är inget ord som används i vardagligt tal, utan är ämnesspecifikt. 

Sjøberg (2010) skriver att det är enklare att förstå abstrakta begrepp som används i 

vardagen, så som värme, och temperatur från fysiken till skillnad från biologiska 

begrepp så som art och nisch. Som tidigare nämnt kan det även bero på brist i kunskap 

från tidigare undervisning. Även om det står i kursplanen för biologi åk 7-9 att 

människans organ och organsystem ska beröras i undervisningen (Skolverket, 2011c), 

kanske inte nervsystemet berörs speciellt djupt. Eftersom det inte står vilka organ som 

ska beröras bestäms detta av respektive lärare vad som ska läras ut. Att eleverna 

kopplar samman synaps med ögat kan bero på början av ordet, syn. 

Att eleverna svarade cellmembran på frågan var näringsutbyte mellan blod och vävnad 

sker kan bero på att frågan var svårt ställd (se bilaga 2), vilket visades i intervjun. 

Under intervjun förtydligades frågan och eleverna ändrade svar från cellmembran och 

hud till blodkärl, vener och artärer. Ingen av de åtta eleverna i intervjuerna svarade 

kapillärer men närmade sig svaret efter den alternativa förklaringen. 

I och med att det finns få tidigare studier gjorda inom detta område gör det svårt att 

jämföra detta resultat med tidigare studiers resultat inom samma område. 

Studien bidrar med att belysa begrepp inom ett begränsat område för att ta reda på 

vilken förståelse eleverna har för dessa, vilket var en av frågeställningarna. I och med 

att det finns variation mellan elevernas förståelse av begreppen så finns det de som har 

en korrekt uppfattning samt de som har vardagsföreställningar. I resultatet visas vilka 

begrepp som elever visar sig ha dålig förståelse för. Vet man sedan tidigare vilka 

begrepp som är svåra för eleverna att förstå kan man som lärare vara tydlig med den 

korrekta innebörden för att försöka minska antalet elever som har en felaktig 

förståelse. 

6.1 Metoddiskussion 

Enkäterna genomfördes med 39 elever och intervjuerna genomfördes med 8 elever 

varav 4 från klass A och 4 från klass B. Det låga antalet respondenter beror på att 

endast en skola medverkade i studien, vilket hade kunnat utökas vid ett större 

tidsspann. På grund av detta ges inga definitiva och generella resultat men de kan 

fortfarande fungera som en avsats inför kommande studier inom ämnet (Bryman, 

2008). Om enkäter och intervjuer hade spridits ut över ett större område med fler 

skolor hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut och kunnat ge ett mer 

generaliserbart resultat där man kan dra generaliserbara slutsatser. 

Genom att använda öppna frågor i enkäten fick eleverna själva formulera sina svar blir 

de inte blir påverkade av fasta svarsalternativ som kan lotsa eleverna i rätt riktning. I 

studier med fasta svarsalternativ på sina frågor kan elever anta att något av de angivna 

svarsalternativen är rätt och därför kryssar i något av dessa även om elevens egen 

förståelse inte överensstämmer med något av alternativen (Ringblom, 2016). 
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Även intervjun bestod av öppna frågor baserade på enkäten där eleverna själva får 

formulera sig och inte behöva anpassa sitt tänkande till något svarsalternativ (Bryman, 

2008). Resultatet från intervjuerna kan ha blivit påverkade av den långa tid (två 

veckor) mellan enkät och intervju, då eleverna möjligtvis har undersökt begreppens 

innebörd. Men med tanke på intervjuns resultat, även om de har undersökt begreppens 

innebörd, tycks de ha glömt det till intervjun. Hade intervjun skett direkt efter 

enkäterna så som Ringblom (2016) gjort hade utfallet möjligtvis blivit annorlunda. 

Hade enkäten och intervjun gjorts i den täta ordningsföljden hade begreppen till 

intervjun redan behövts vara utvalda alternativt haft med alla tio frågor från enkäten i 

intervjun. Då hade det inte varit möjligt att endast välja ut de begrepp som varit svåra 

eller de med avvikande svar som det nu gjordes. 

De begrepp som har valts ut till enkäten grundas på styrdokument i biologi 2 

(Skolverket, 2011a), viktiga begrepp i kursboken samt svåra begrepp från tidigare 

studier av Bahar, Johnstone och Hansell (1999) och Lewis, Lewis och Wood-Robinson 

(2000). Begreppen valdes ut för att de var centrala delar i den kommande 

undervisningen och för att det sedan tidigare visat sig vara svårt för eleverna att förstå 

och kunna skilja på meios och mitos. Endast meios valdes ut för att se om eleverna 

kunde särskilja dessa åt, även om vissa elever helgarderade sig i enkäten och beskrev 

processerna för båda, vilket visar att eleverna inte kunde skilja dessa åt. Andra tidigare 

studier har grundat sina enkätfrågor på endast tidigare studier (Grell, 2016; Ringblom, 

2016).  

Genom att använda enkäter kan man nå ut till fler under en begränsad tid samt minska 

risken av påverkan på svaren genom intervjuareffekt (Bryman, 2008; Larsen, 2009). 

Även om en intervju används så har eleverna redan svarat på vad de tror att begreppen 

betyder, vilket kan minska påverkan av intervjuareffekten samt att de sedan innan 

träffat intervjuaren. Effekten kan även minskas genom att man innan intervjun bestämt 

och formulerat frågorna och att man formulerar sig på samma sätt till samtliga 

respondenter. 

När intervjuerna transkriberades över till datorn reducerades informationen till det som 

endast bidrog till studiens frågeställningar. Citaten, som redovisas i resultatet, från 

intervjuerna är transkriberade ordagrant. Att göra en datareducering medför en risk i 

att information från intervjun försvinner, dock användes de citat som var för studien 

relevant. 

Det gjordes ingen pilotstudie i form av provenkäter, vilket kan vara en svaghet i denna 

studie. Hade detta gjorts kunde enkätens kvalité ökat, då frågor med låg svarsfrekvens 

hade kunnat formuleras om till mer lättuppfattade och på så sätt fått ut mer av enkäten. 

Att detta inte gjordes berodde på tidsbrist, då undersökning, omformulering av frågor 

och godkännande av dessa inte hade rymts inom tidsramen för studien (Larsen, 2009).  

Det fanns en elev i intervjuerna som fick en ”aha-upplevelse” när svaret kapillärer 

förmedlades. Vilket ändå kan tolkas som att denna elev visste vad kapillär är men inte 

förstod frågan. Detta hade kunnat motverkas genom att utföra en pilotstudie där sådana 

frågor upptäcks (Larsen, 2009). 

6.2 Framtida studier 

Eftersom denna studie inte bidrar med några distinkta och generella resultat skulle 

framtida studier inom detta område tillämpas på ett större urval där flera skolor 

undersöks, vilket kan leda till mer distinkta resultat. Eftersom eleverna kommer från 

olika högstadieskolor till gymnasiet kan deras tidigare undervisning skilja sig från 
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varandras då styrdokumenten är tolkningsbara så lärare själva kan forma sin 

undervisning, så länge som eleverna uppnår målen genom undervisningen 

(Skolverket, 2011c).  Dessutom skulle man kunna utöka forskningen till att belysa 

ännu fler begrepp som eleverna har missuppfattningar om. 

Ännu en uppföljning skulle kunna vara att se hur eleverna förändrar sin förståelse för 

begrepp från innan undervisning till efterundervinsning inom ett område. Genom att 

intervjua och undersöka elevernas förståelse med enkäter innan och efter undervisning 

för att se hur kunskapen har förändrats.  

Vid studier som undersöker ännu fler föreställningar skulle studierna kunna undersöka 

hur man som lärare kan arbeta för att förebygga hur felaktiga föreställningar 

uppkommer hos elever i lägre åldrar. För att sedan undersöka hur man hjälper eleverna 

att byta ut föreställningarna mot den faktiska och vetenskapliga förklaringen, även om 

viss forskning finns kring detta områdets kan kunskapen utökas. Detta ligger dock 

långt från denna studie men är fortfarande en intressant undersökning. 
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Bilaga 1 – Enkät 

Vilken högstadieskola gick du på? 

 

Ge din förklaring på följande ord så utförligt som möjligt. 

1. Hormon 

2. Synaps  

3. Hemoglobin 

4. Mekanisk spjälkning  

5. Meios 

Namnge de organ, vävnader och det ämne som förklaras nedan 

1. I detta organ produceras bl.a. insulin som gör att kroppen kan ta tillvara på 

näringen i blodet  

2. Dessa delar består det centrala nervsystemet av  

3. Genom diffusion och aktiv transport kan näringsutbytet från blodet till vävnad 

ske här  

4. Från vilket ämne kan energi lätt överföras genom att bryta bindningar?  

5. De delar i lungan där syre tas upp i till blodet  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

1, Vad är en synaps? 

2, Genom diffusion och aktiv transport kan näringsutbytet från blodet till vävnad ske 

här. 

Vad tror du/ni att denna vävnad är? 

Näringen som transporteras i blodet fram till tillexempel en muskel, från blodkärlen 

till muskeln finns en vävnad där näringen från blodet överförs. 

3, Vad är meios? 

Vad är det som är skillnaden mellan meios och mitos?  

 

 


