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ABSTRAKT 
För att få en bild av hur elever i årskurs 8 förstår ord som används i biologiundervisningen 

undersöks ordförståelse av tio ord, både ämnesord och vardagsord. Undersökningen görs 

skriftligt, dels genom en självskattning av om eleven förstår ordet, dels en förklaring och 

en mening med ordet som eleven själv formulerar. Orden i undersökningen är anpassning, 

art, förebygga, konkurrera, kretslopp, nedbrytare, organism, resurs, symbios och variation 

Bland ämnesorden var de svåraste orden symbios och organism medan flera förklarade 

orden nedbrytare och kretslopp. Bland vardagsorden gav eleverna den vardagliga 

betydelsen av till exempel ordet anpassning. Flera elever missuppfattade ordet förebygga 

och det visar att det kan vara svårt som lärare att förutse vilka ord som är svåra för 

eleverna, det är inte bara krångliga ämnesord utan även förståelsen för vardagsord kan se 

olika ut i olika grupper och förändras över tid.  
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1 INTRODUKTION 
För människan är språket en livsnödvändighet för att göra sig förstådd, överföra 

information och ingå i ett socialt sammanhang. För att lyckas väl är det viktigt att 

anpassa sitt sätt att kommunicera. Både talat språk och skriftspråk förändras efter 

sammanhang, vi anpassar ordval, meningsbyggnad och i talat språk även satsmelodi 

efter dem vi talar med. Omedvetet och medvetet ändras språk och uttryck i samtal med 

en gammelmormor eller ett litet barn. Den som reser med tåg från Kiruna till 

Karlskrona kan vid varje tågbyte höra hur språket förändras, det gäller satsmelodi men 

också ord och uttryck. Fackspråk skiljer mellan olika yrkesgrupper och 

ämnesområden. Vårt ordförråd och vår förmåga att uttrycka oss utvecklas under hela 

livet. Vistas vi i ny miljö förändras vårt sätt att tala och uttrycka oss. Vi har alla med 

oss en språkerfarenhet från vår familj och hemmiljö, tidigt kan barnet också möta 

andra språkmiljöer i exempelvis förskola, olika sociala sammanhang och media i olika 

form.  

Ett barn som tar del av olika språkmiljöer, inklusive skriftspråk och texter från olika 

ämnesområden, och får behålla nyfikenhet och självförtroende i dessa har en stor 

fördel i skolvärlden där vardagsspråket övergår i skolspråk och under grundskolans 

senare del i ämnesspråk med stor vikt vid skriftspråk. För elever som kommit sent till 

Sverige eller elever med begränsad erfarenhet av skriftspråk och olika språkmiljöer 

innebär skolans stegrade förväntningar på läsförståelse, samt förståelse och 

användning av nya begrepp, en större utmaning. I ett hem som för tio år sedan hade 

dagstidning och flera tidskrifter på vardagsrumsbordet har papperstidningen blivit 

tunnare, ersatts av en möjlighet att logga in och läsa artiklar efter intresse. Även 

tidskrifter har ersatts av en inloggning och det kräver ett aktivt uppsökande av artiklar 

som inte får chansen att locka med ett omslag eller en spännande rubrik. Det här 

innebär att förutsättningarna för eleverna i klassrummet är annorlunda idag och mycket 

olika elever emellan. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och arbete med språket 

i olika ämnen kan gynna många elever. Kanske krävs det idag en ännu större 

medvetenhet än tidigare för att erbjuda barn och ungdomar olika språkmiljöer, att vi 

som vuxna aktivt förser dem med lockande och utmanande texter i olika ämnen. 

Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har jag sett många bra 

exempel på hur man arbetar med den språkliga förmågan i olika ämnen men också fått 

många exempel på hur ett ord som läraren förväntar sig att eleverna känner till visar 

sig vara okänt för en elev. Vi förklarar ämnesord, men gör vi det tillräckligt och är det 

även förståelse för andra ord som brister?  

Många undersökningar av ordförståelse och dess betydelse för studieframgång gäller 

utveckling av skolspråk hos elever som undervisas på sitt andraspråk och det ger 

intressanta insikter i svårigheter som kan finnas med ord och begrepp. Jag tror en del 

av de här svårigheterna kan gälla även för andra elever och genom min undersökning 

vill jag se exempel på hur elever i högstadiet förstår och förklarar ett urval av ord som 

används i undervisningen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Språket i skolan 

Under grundskoletiden utvecklas ordförrådet mycket. I olika ämnen kan kända ord ur 

vardagsspråket få nya ämnesspecifika betydelser samtidigt som eleverna också möter 

nya ämnesspecifika ord. Det specialiserade ämnesspråket är en förutsättning för att 

kunna ta del av information och lära sig mer i ämnet (Edling, 2006). Ordförståelse är 

viktigt för att förstå förklaringar, text och för att kunna uttrycka sig tydligt. Att förstå 

enstaka ords betydelse är grundläggande för att kunna förstå och skapa mening ur en 

text (Skolverket, 2010). Att elever ska lära sig att uttrycka sig rikt och nyanserat i tal 

och skrift står med i övergripande mål och riktlinjer för grundskolan (Skolverket, 

2015) och är en angelägenhet för alla ämnen eftersom språket används med olika 

syften och stil i olika ämnen (Lundgren, Säljö och Liberg, 2014). Sakprosa ställer 

andra krav på läsaren än berättande text och literacypraktikerna skiljer sig åt mellan 

olika ämnen. Viktiga aspekter för läsförståelse är den sociala situationen, tidigare 

erfarenhet av olika literacypraktiker, om språket och sättet att uttrycka sig är välbekant 

samt läsarens förhållningssätt, attityd och förkunskaper (Lundgren, Säljö och Liberg, 

2014). Ett av biologiundervisningens syften är att eleverna ska bli förtrogna med 

biologins begrepp och utveckla förmågan att använda dem för att förstå, beskriva och 

förklara biologiska samband, modeller och teorier i tal och skrift (Skolverket, 2015). I 

beskrivningen av det centrala innehållet används ämnesspecifika begrepp som 

organismer, art och anpassning till miljön redan i kursplanen för biologi i årskurs 1-3 

då man utgår från närmiljön och årstidsväxlingar under året i naturen (Skolverket, 

2015).   

Barn möter skriftspråk och visuella symboler tidigt men läsande av faktatexter minskar 

(Lundgren, Säljö och Liberg, 2014). Läsande genom datorn innebär ofta kortare texter 

förstärkta med illustrationer och bilder medan eleven i skolan ställs inför längre, 

komplexa texter och textuppgifter, grundskolans senare år innebär mer ämnesspecifika 

texter med olika form och innehåll vilket kan vara svårt för elever med mindre 

ordförråd eller mindre utvecklad begreppsförståelse (Lundgren, Säljö och Liberg, 

2014). Extra svåra ord kan vara vardagsord som får en annan ämnesspecifik betydelse 

och sammansatta ord. Sammansatta ord kan lätt feltolkas om man inte förstår delorden 

eller om det sammansatta ordet inte kan förstås utifrån de ord det består av, så kallade 

ogenomskinliga sammansatta ord (Lennermo, 2013).  

2.2 Läsförståelse 

Ordförståelse är en förutsättning för läsförståelse, förmåga att tolka och få fram 

information ur en text. PISA, Programme for International Student Assessment, mäter 

om eleverna har de kunskaper som krävs för att kunna fortsätta lära sig under sina 

fortsatta liv. Man mäter förmågan att läsa för att lära (Skolverket, 2010c). 

”Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (Skolverket, 

2010).  

I rapporten efter PISA 2009 (Skolverket, 2010) uppmärksammas en nedgång i 

elevernas läsförståelse och i PISA 2011 (Skolverket, 2012b) beskrivs sjunkande 

resultat i naturvetenskap med början vid mätningen 2006. PISA 2015 visar en 

signifikant höjning av resultatet i läsförståelse men skillnaden mellan hög- och 
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lågpresterande har ökat under åren från 2000 till 2015. Även i naturvetenskap kan man 

se att resultaten är bättre än 2012, men skillnaden har ökat mellan hög- och 

lågpresterande 2006 – 2015 (Skolverket, 2016). PIRLS, Progress in International 

Reading Literacy Study, är en internationell undersökning som genomförs vart femte 

år och mäter läsförståelse och attityder till läsning. Undersökningar av attityder till 

läsning i PIRLS och PISA visar att andelen elever som läser för nöjes skull minskat 

och de texttyper som minskat mest är tidskrifter/veckotidningar, följt av serietidningar, 

dagstidningar och facklitteratur (Skolverket, 2010). Man kan se en nedgång i resultaten 

i läsförståelse från PIRLS 2006 till PISA 2009 och PIRLS 2011. I undersökningarna 

är det framförallt förståelsen av faktatexter som minskar (Skolverket, 2012a). 

Sakprosa möter eleverna i årskurs 3-4 och sedan blir texterna längre och mer komplexa 

i grundskolans senare år (Lundgren, Säljö och Liberg, 2014). Förmågan att binda 

samman information från olika delar av texten är viktig i faktatexter som utgår från ett 

ämne för att sedan fördjupa olika aspekter, man måste kunna behålla startens centrum 

och lägga till information. Cain och Oakhill (1999) beskriver det som olika sätt att läsa 

en text, om man söker sammanhängande information och möjligheter att koppla det 

till tidigare kunskap eller om man koncentrerar sig på text och ord. Elever som har 

svårt att läsa mellan raderna och binda samman information från olika delar av texten 

har också sämre läsförståelse i deras undersökning av läsförmåga hos hos 7-8 åringar 

i Storbritannien. (Cain och Oakhill, 1999). Läsarens ordförråd har också stor betydelse 

för hur väl man kan tillgodogöra sig innehåll i en text då det krävs ordförråd som 

matchar ämnet (Lindberg & Kokkinakis, 2007).  

2.3 Läsförståelse i NO 

Edlings analys (2006) av läromedelstexter i svenska, SO och NO visade på  en stigande 

abstraktions- och generaliseringsgrad med stigande  skolår i alla ämnen. Svenskämnets 

texter hade högst andel konkreta och lägst andel abstrakta substantiv medan NO hade 

betydligt högre andel abstrakta och generaliserande substantiv. För att kunna uttrycka 

ämneskunskaper i NO måste eleverna få chans att tillägna sig ett vetenskapligt språk  

men övergången från vardagsspråk till vetenskapligt språk är svårare för elever som 

inte möter det utanför skolan (Lindberg & Kokkinakis, 2007). TIMSS, Trends in 

International Mathematics and Science Study, 2011 visar att socioekonomisk 

bakgrund har stor betydelse för elevers resultat i matematik och naturvetenskap. 

Socioekonomisk bakgrund samvarierar med gemensamma aktiviteter som att vistas i 

naturen, spela spel och ägna sig åt räknelekar med barn i förskoleåldern (Skolverket, 

2012c). Hög grad av hemresurser hänger också samman med värdesättande av 

naturvetenskap, vilket är viktigt för att nå bra skolresultat (Skolverket, 2012c). 

I ämnesundervisning kan ämnesspecifika begrepp och ämnesord göra texten svår att 

förstå. För att behärska det naturvetenskapliga språket behöver man vara förtrogen 

med de ord som används för att förklara och beskriva fenomen och processer. 

Ämnesspecifika ord förklaras i undervisningen men även andra ord kan vara viktiga 

för förståelsen utan att vara ämnesord. Icke ämnesord kan vara ett problem eftersom 

de inte uppfattas som ämnesspecifika och därmed inte förklaras (Lindberg & 

Kokkinakis, 2007). När ord från vardagsspråk används i naturvetenskapliga 

förklaringar kan betydelsen också vara en annan än i vardagsspråk.  

Alvegård (2009) har undersökt samspelet mellan använt uttryck, avsedd innebörd och 

uppfattning av fenomenet genom intervjuer  med gymnasieelever. Skillnad mellan den 

disciplinära användningen av språket och den vardagliga språkanvändningen kan göra 
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det svårt att lära. I vardagsspråk kan ett uttryck ha olika möjliga innebörder men i 

naturvetenskapen används uttryck med strikt definierad innebörd inom ämnet. 

Eleverna var medvetna om vilka uttryck de förväntades använda i en viss situation 

men hade svårt att förklara med egna ord och de var osäkra på ordens betydelse. 

Alvegård rekommenderar att mer utrymme ges till diskussion av samspel mellan 

uttryck och avsedd innebörd i relation till uppfattning (Alvegård, 2009). Hyland och 

Tse (2009) undersökte förekomsten av ord från AWL, Academic wordlist, i facktext 

från olika discipliner och fann att det är stor skillnad i ordval och hur ofta ett ord ur 

AWL används, olika ämnen väljer olika ord och uttryck. Ord kan också ha olika 

betydelse i olika ämnen. De visar också på skillnader i hur uttryck om 3-4 ord används. 

De menar att det inte räcker med ordlistor eller träning i ett akademiskt språk utan att 

varje ämne måste hjälpa studenterna in i ämnets akademiska språkbruk (Hyland och 

Tse 2009).  

2.4 Ord och begrepp i biologi 

I biologi får en del ord en annan betydelse än den de har i vardagsspråket. Rector, 

Nemh och Pearl (2012) har undersökt hur biologistudenter på universitetsnivå i USA 

använder och definierar ord som adapt, select, pressure (anpassa, urval och tryck), ord 

som får en speciell betydelse när det handlar om evolution, en betydelse som skiljer 

sig från vardagsspråket. I sin undersökning beskriver Rector et al (2012) hur ett stort 

antal biologistudenter fått svara på frågor om evolution och sedan fått definiera vad de 

menar med vissa ord som de använt i svaren.  Ett av orden som undersöks är adapt, 

anpassa, ett ord som i vardagligt tal handlar om att vänja sig vid något eller förändring 

för att fungera bättre i en omgivning eller ett sammanhang. Ofta handlar det i 

vardagsspråk om enskilda individer och en snabb förändring. När man talar om 

evolution däremot handlar anpassning om förändringar i en population, förändringar 

som ofta sker under lång tid och över flera generationer. Rector et al (2012) visar i sin 

undersökning att majoriteteten av studenterna faller tillbaka i en vardagsdefinition av 

ordet, där anpassning innebär ett direkt, medvetet och individuellt svar på ändrade 

förutsättningar. I sin undersökning ser Rector et al (2012) en koppling mellan 

förmågan att rätt tolka och använda orden som undersöktes och höga betyg i ämnet. 

Elevens förmåga att förstå ord med olika betydelser i vetenskapligt språk och 

vardagsspråk är viktigt för att kunna utvecklas i biologiämnet. 

Nationalencyklopedins ordbok (1996) anger två betydelser för ordet art, ”Enhet vid 

gruppindelning baserad på karaktäristisk uppsättning egenskaper” kan användas i 

vardagsspråk även utanför biologin och Natonalencyklopedins ordbok exemplifierar 

med bland annat ”bergart” och ”problemets art”. Ordets andra betydelse är mer 

specifik för biologin ”individer som är sinsemellan lika och under naturliga 

förhållanden kan fortplanta sig inbördes”. Med hjälp av en enkät i två delar har Ferlin 

och Sundberg (2015) undersökt hur elever i högstadiet definierar och använder ordet 

art och jämfört med hur artbegreppet förklaras och används i läroböcker.  I enkätens 

första del fick eleverna definiera vad en art är och i del två fick de utifrån bilder på 

olika växter och djur svara på om det var bilder av samma art eller inte. Ferlin och 

Sundberg (2015) poängterar att artbegreppet fortfarande diskuteras inom biologin och 

den biologiska definitionen om fortplantning under naturliga förhållanden är svår att 

avgränsa och tar tid att undersöka. Läroböckerna förklarar art med det biologiska 

artbegreppet, samma som i Nationalencyklopedins ordbok, samtidigt nämns i 

läroböckerna möjligheten att morfologiskt eller genetiskt artbestämma men utan att 

visa på de olika artbegreppens fördelar och nackdelar eller lyfta diskussionen om dem 
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(Ferlin och Sundberg 2015). På frågan om hur man kan veta att två organismer tillhör 

samma art bygger det vanligaste elevsvaret i Ferlin och Sundbergs undersökning 

(2015) på ett morfologiskt artbegrepp och även de elever som gett en genetisk, 

biologisk förklaring eller inte kunnat svara på första delen av enkäten använder 

morfologiska argument för hur de delar in i olika arter i undersökningens andra del. I 

Ferlin och Sundbergs (2015) undersökning ser man också att elever använder ordet art 

istället för ras (olika hundraser) eller om en grupp av flera arter (till exempel kattdjur). 

I läroböckerna används ordet art oftare relaterat till djur än till växter. Artbegreppet 

förklaras i början av boken med en biologisk definition, och betydelsen förutsätts 

sedan vara känd (Ferlin och Sundberg 2015). Organism och grupp används 

inkonsekvent i läroböckerna och ibland synonymt med art (Ferlin och Sundberg 2015). 

Ferlin och Sundberg (2015) noterar också att ordet organism används sällan av 

eleverna trots att det står med i frågeställningen i enkäten och är vanligt i flera 

läroböcker. Ferlin och Sundberg (2015) menar att skillnaderna mellan elevsvar och  

läroböckernas förklaringar visar på en skillnad mellan erbjuden och uppfattad mening 

och därmed ett behov att arbeta med och tolka texten tillsammans, de har undersökt 

artbegreppet men efterfrågar fortsatt forskning om fler begrepp.  

2.5 Metoder för att mäta ordförståelse 

Det finns olika testmodeller för att mäta ordförståelse. En befogad fråga är vad man 

mäter, ordförståelse för ett bestämt ord eller läsförståelse när ordet presenteras i ett 

sammanhang? I högskoleprovet används sedan 1977 en testmodell där ordet 

presenteras fristående med fasta svarsalternativ, som alternativ har man försökt med 

bland annat lucktest som ger ett sammanhang för orden (Scott 2004). Det är sällan vi 

möter ett ord utan något sammanhang, lucktest ger ett sammanhang åt ordet och kan 

anses mer realistiskt men resultatet kan påverkas av läsförståelsen och förståelsen för 

andra ord i texten (Scott 2004).  

Fasta svarsalternativ gör resultatet lätt att jämföra men svarsalternativen kan också 

vara begränsande. Att kunna ett ord kan sträcka sig från igenkänning till att känna till 

olika betydelser och egen användning av ordet (Lindberg 2007). I uppsatsen 

”Tillägnande av ordförråd hos sent anlända elever i nationella gymnasiekurser” 

använder Starck och Alf (2010) en testmodell som kallas Vocabulary knowledge scale 

där deltagarna själva skattar om de känner igen ordet eller inte samt om de vet vad det 

betyder. Självskattningen kompletteras med att informanterna skriver en förklaring 

och en mening där ordet används, resultatet poängsätts och kan jämföras. Metoden att 

de tillfrågade ombeds formulera ett uttryck med samma betydelse som testordet ställer 

krav på aktiv språkbehärskning (Lindberg 2007), aktivt ordförråd och inte bara passivt.  

I min undersökning använder jag på samma sätt självskattning för att se om eleverna 

känner igen ordet och om de anser att de vet vad ordet betyder kompletterat med fritt 

formulerade förklaringar till orden. Genom att undersöka olika typer av ord kan jag få 

en bild av var det kan vara risk för missförstånd.  
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3 SYFTE 
För att undervisningen ska vara tillgänglig för alla måste språket också vara det. Att 

eleven uppfattar orden på samma sätt som lärare och andra elever är en förutsättning 

för att kunna lära mer och kunna uttrycka sig i ett ämne. Oförutsedda luckor i 

ordförståelse innebär risk för missförstånd, att eleven inte förstår uppgifter eller 

förklaringen till ett nytt begrepp. Samtidigt kan det vara svårt att upptäcka luckorna 

och veta om de gäller en individ eller flera. Många undersökningar gäller äldre 

studenter och elever med svenska som andraspråk men redan i grundskolans senare 

del ställs krav på begreppsförståelse och ett anpassat ämnesspråk. För den som inte 

väljer att läsa mer biologi efter grundskolan är det också viktigt att få med sig ett 

ordförråd som gör det möjligt att söka och tillgodogöra sig den information som 

personen behöver senare i livet. Därför vill jag undersöka hur elever uppfattar ord som 

används i ämnet biologi i högstadiet, dels ämnesord och dels ord som används i olika 

sammanhang men är viktiga för att förstå uppgifter och förklaringar i biologi.  

De forskningsfrågor jag ställer blir: 

Hur ser elevernas ordförståelse ut för ord som använts i undervisningen och hur ser 

eventuella missuppfattningar ut? 

Överensstämmer elevernas ordförståelse med deras egen skattning, lärarens 

förväntningar och lärobokens förklaringar? 
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4 METOD 

4.1 Metod för att undersöka ordförståelse 

Kvantitativa metoder innebär insamlande av data som kan behandlas statistiskt, ofta 

med flervalsfrågor och ett stort antal informanter. Kvalitativa metoder, där data samlas 

in med intervju eller skriftligt med utrymme för informantens egna formuleringar, är 

mer användbara om man vill veta hur informanterna resonerar och tänker om något 

(Larsen, 2012).  

Jag använder mig av en testmodell där deltagarna själva skattar om de känner igen 

ordet eller inte samt om de vet vad det betyder, självskattningen kompletteras med att 

eleverna skriver en förklaring och en mening där ordet används (Starck och Alf, 2010). 

Då eleverna i undersökningen fritt formulerar förklaringar till orden och meningar med 

orden är det en kvalitativ undersökning men när jag räknar på hur många som känner 

igen och kan förklara ett ord är det en kvantitativ del i undersökningen.  

4.2 Deltagande elever 

Undersökningen genomfördes i årskurs 8 i en högstadieskola på en mindre ort. 

Deltagandet var frivilligt och eleverna i två klasser fick skriftlig information om 

undersökningen. De som ville delta fick lämna in underskrift med samtycke och 

förälders underskrift, se bilaga 1 (Hermerén 2011). Av 35 elever var det 20 elever, 12 

pojkar och 8 flickor, som valde att delta och hade lämnat in papper med underskrift. 

Alla de deltagande eleverna har svenska som första språk. Elevernas frågor när jag 

informerade om undersökningen visade att det var viktigt att testet var anonymt och 

inte påverkade betyget. En del elever som först inte tänkte vara med ändrade sig och 

valde att delta när jag förklarade att jag faktiskt ville få svar även från dem som var 

osäkra, att även felaktiga svar är viktiga eftersom jag vill veta om orden är svåra och 

på vilket sätt. 

4.3 Val av ord till ordtest 

Ord att undersöka valdes ur material från biologiundervisningen, framförallt elevernas 

lärobok, Kukka och Sundbergs Biologi direkt (2012). I lärobokens text markerades 

ord som kunde tänkas vara svåra såsom långa ord, sammansatta ord och ämnesord. 

Orden sorterades som ämnesord, 85 ord, eller förklaringsord ur vardagsspråket som 

används för att förklara och beskriva utan att vara specifika för biologi, 160 ord. En 

bedömning gjordes av hur viktiga orden var för att ge mening i texten, om de gav 

precision, innebar en abstraktion eller fick en annan betydelse i biologi än i 

vardagsspråk.  På så sätt gallrades 20 ord fram. Ordet förebygga lades till eftersom det 

i tidigare samtal med elevernas lärare uppmärksammats att flera elever missat en 

uppgift där ordet förebygga ingick i frågan. Under hösten läste eleverna om 

människokroppen och ordet förebygga är ett vanligt förekommande ord inom medicin 

och folkhälsa även om jag inte kunde hitta det i läroboken. 21 ord skickades till 

elevernas lärare som kort kommenterade dem, nio av orden kommenterades med ”vill 

ha med”. Orden gener och mutation sorterades bort då eleverna inte arbetat med de 

orden och andra ord sågs som svåra utan sammanhang.  Testet begränsades till tio ord 

som varit med i undervisningen, de nio ord läraren valt och ordet resurs. Av de tio 

orden i testet kan fem betecknas som ämnesord: art, kretslopp, nedbrytare, organism 

och symbios, de två sista är exempel på ämnesord med ursprung i grekiska och latin. 

Nedbrytare och kretslopp är också exempel på sammansatta ord. 
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De fem ämnesorden har eleverna mött i biologiundervisningen i årskurs 7. Kretslopp 

har också funnits med då de läst om människokroppen under innevarande termin. De 

resterande fem orden används i biologi men också inom andra områden. Ordet 

förebygga är ett sammansatt ord som eleverna mött under hösten då de läst om 

människokroppen. Anpassning, konkurrera, resurs och variation har eleverna mött i 

biologiundervisning i årskurs 7. Orden anpassning och variation är exempel på ord 

som används både i vardagsspråk och i biologi. I biologi är anpassning till en viss 

miljö beroende av den genetiska variationen i populationen och något som sker över 

flera generationer. I vardagsspråket är anpassning något som individen kan göra 

medvetet eller omedvetet, ofta på kort tid.  

För att se lärobokens förklaringar till orden har jag följt sidhänvisningen i bokens 

register där orden art, kretslopp, nedbrytare, organismer, symbios, anpassning och 

konkurrens står med. Ordet förebygga hittar jag inte i boken men resurs används i 

texter om konkurrens och samarbete i naturen och ordet variation i texter om kost och 

om evolution. Läraren ombads i förväg att markera om några av de tio orden i testet 

förväntades vara svårare än andra.  

4.4 Utformning av ordtest 

Orden gavs i alfabetisk ordning i testet som utformades så att eleverna markerade med 

kryss om de kände igen ordet eller inte samt om de visste vad ordet betyder. Eleverna 

ombads också att skriva en kort förklaring och en mening med ordet, se bilaga 2. 

Inlämnade test numrerades i efterhand 1-20 så att det går att se vilka svar som kommer 

från samma elev. För att kunna jämföra elevernas självskattning skrevs den om som 

siffror, 0 för ord eleven inte kände igen, 1 för ord eleven kände igen och 2 för ord 

eleven ansåg sig förstå. 

4.5 Intervju 

Båda klasserna har samma lärare i biologi och har haft det sedan årskurs 7. Läraren 

fick ta del av resultat från ordtestet och sedan gjordes en semistrukturerad intervju 

(se bilaga 3) för att få veta mer om lärarens tankar om de ord som valdes till testet 

och elevernas svar. Intervjun spelades in med lärarens samtycke och relevanta delar 

transkriberades.  
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5 RESULTAT 
Elevernas självskattning presenteras i tabell 1. Sedan följer en sammanställning över 

de förklaringar och meningar eleverna skrivit om orden och för jämförelsens skull citat 

från läroboken, en jämförelse av resultatspridning mellan elever och en intervju med 

läraren.  

5.1 Självskattning 

För varje ord har eleverna själva markerat om det är ett ord de inte känner igen, ett ord 

de känner igen och om de vet vad ordet betyder. De flesta orden kände eleverna igen 

och många kryssade också i att de visste betydelsen. Tabellen visar att de flesta orden 

är välbekanta. De ord flest elever känner sig säkra på i självskattningen är kretslopp 

och nedbrytare och svårast är symbios följt av organismer och resurs.  En kolumn 

visar också hur många som förklarat ordet korrekt (se tabell 1). Elevsvar som visar på 

en missuppfattning godkändes inte och för ordet organismer har förklaringar som 

beskriver organismer som små inte tagits med i tabellen. För orden anpassning och 

variation har jag räknat förklaringar med en vardagsspråklig betydelse, förklaringarna 

av ordet art saknar i de flesta fall beskrivning av hur en art avgränsas.  

Tabell 1. 20 elever i årskurs 8 har själva markerat om de vet vad varje ord 

betyder, känner igen ordet eller om de inte känner igen det. Den fjärde kolumnen 

visar hur många som kunde förklara varje ord korrekt.  

 Självskattning Antal elever 

som ger 

korrekt 

förklaring 
Känner 

inte igen 

Känner 

igen 
Vet betydelsen 

Art 1 4 15 11 

Kretslopp 1  19 12 

Nedbrytare  2 17 12 

Organismer 6 9 5 4 

Symbios 12 7  1 

Anpassning 1 6 13 18 

Förebygga 1 5 14 10 

Konkurrera 3 6 11 15 

Resurs 3 9 6 6 

Variation 2 5 13 13 
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Eleverna har försökt skriva förklaringar när de markerat att de anser sig veta vad ordet 

betyder och i de flesta fall även då de bara känner igen ordet. Det är bara vid totalt 14 

tillfällen ord markerats ”känner igen” utan att något försök till förklaring av ordet 

skrivits. En del förklaringar är osäkra eller visar på missuppfattningar. Då det är en 

självskattning har en del markerat att de vet vad ett ord betyder men sedan skrivit en 

förklaring som visar att de inte förstått vad ordet betyder. Jag bedömer att 17 

förklaringar innehåller missuppfattningar och av dem är det i tio fall så att elever 

markerat att de anser att de vet vad ordet betyder och i sju fall har elever markerat att 

hen bara känner igen ordet.  

5.2 Förklaring av orden 

Eleverna ombads att skriva en förklaring av ordet och en mening där ordet används. 

Jag skiljer inte på dem nedan utan använder både förklaringen och meningen för att 

försöka förstå hur eleven uppfattar ordets betydelse. Många skriver förklaring även 

om de är osäkra på vad ordet betyder. Jag uppmanade dem att i första hand skriva en 

förklaring i ett biologiskt sammanhang men att försöka skriva förklaring och mening 

även om de var osäkra (bilaga 2). 

5.2.1 Art 
När eleverna förklarar begreppet art beskriver de en uppdelning av levande varelser i 

olika grupper. En elev anger morfologiska egenskaper som grund för indelning i arter 

och ett par svar visar på sammanblandning mellan art och ras respektive djurgrupp.  

”Typ olika grupper, allt levande delas upp i arter efter hur de ser ut och är. Sedan 

kan det ju finnas olika raser inom arten.” Elev 6 

”En grupp av samma djur eller växter. Det finns olika arter av grodor.” Elev 10  

”En uppdelning hos alla olika djur för att ex kunna se skillnad mellan två olika 

fåglar. Fågelart som hackspett, sparv, gås osv.” Elev 19 

Exempel på sammanblandning av art och ras eller djurgrupper som groddjur och 

däggdjur: 

”Art är ett slags grupp, används specifikt i sammanhang med biologi. Groddjur är 

ett slags art.” Elev 7 

”Det finns många olika sorters djur och en sort kallas även för en art. Det finns 

många arter av bara hundar i hela världen” Elev 5 

Läroboken Biologi direkt förklarar begreppet art med tyngdpunkt på möjligheten att 

få gemensamma ungar.  

”Organismer som kan få ungar tillsammans tillhör samma art. Elefanter och 

nyckelpigor tillhör olika arter eftersom de inte kan få gemensamma ungar. Deras 

arvsanlag passar inte ihop.” (Kukka, 2012).  

5.2.2 Kretslopp 
Nitton av eleverna känner igen ordet kretslopp, de anser sig veta vad det betyder. 

Fjorton förklarar att kretslopp går runt och börjar om, tolv av dem ger exempel och jag 

bedömer att de tolv förstår vad som menas med ett kretslopp även om det i en del svar 

är oklart vad som går runt i kretsloppet. Fem elever ger vaga beskrivningar eller 

beskriver kretslopp som något med start och slut.  
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Det vanligaste exemplet är vattnets kretslopp. Två kopplar ordet kretslopp till 

blodomloppet, en association till lilla och stora kretsloppet, men utan att närmare 

förklara vad som går runt i kretsloppet eller nyttan med det. Fyra elever ger exempel 

med växter, djur och nedbrytare, av dem är det bara en som preciserar att det är 

näringsämnen som förs vidare i det kretsloppet.  

”Ett kretslopp är något som går runt och runt. Vattnets kretslopp gör att det regnar” 

Elev 13  

”Det finns många kretslopp men det är typ hur något åker/går, stegen liksom 

vilken ordning och det går runt och runt, det börjar om. Hjärtat har två kretslopp.” 

Elev 6 

”När näringen går runt mellan flera olika djur och växter. Nedbrytare ingår i alla 

kretslopp.” Elev 15  

Trots bilden av att kretsloppet går runt och runt är det svårt att inte förse det med en 

början och ett slut. En elev beskriver nedbrytare som slutet i kretsloppet trots att 

samma elev beskriver kretsloppet som något som går runt utan slut.  

”Ett kretslopp är när det finns en startpunkt och en slutpunkt.” Elev 16 

”Kretslopp är hur något fungerar och har aldrig ett slut det går bara runt, runt och 

runt.” Elev 18 

”Nedbrytare bryter ner det döda djuret. Det är det sista i kretsloppet.” Elev 18 

Läroboken introducerar begreppet kretslopp på samma uppslag som näringskedja, 

näringsväv och näringspyramid och kretslopp kopplas där starkt samman med 

nedbrytarna som bryter ned döda organismer och sprider ämnen från dem så att 

producenterna kan få tag i näringsämnen.  

”Ämnena går runt i naturens kretslopp och man kan säga att nedbrytarna sluter 

kretsloppen.” (Kukka & Sundberg, 2012) 

5.2.3 Nedbrytare  
Alla elever känner igen ordet nedbrytare, den elev som inte kryssat i att den känner 

igen ordet har skrivit en förklaring som visar att hen ändå förstår vad ordet betyder:  

” Det är de djuren som bryter ner t ex ett dött djur och får ut näringen i marken.” 

Elev 9 

Nedbrytare är det enda av de tio testade orden som alla elever skrivit förklaring till. 

tolv av eleverna har en förklaring och/eller mening där det framgår att nedbrytare 

bryter ned döda växter/djur och ytterligare sju elever ser ut att ha viss förståelse för 

vad ordet betyder men lyckas inte helt förklara ordet eller missar en del av förklaringen 

som att det är dött organiskt material som bryts ned.   

”Nedbrytare är något som bryter ner något och ändå gör nytta. Maskar är bra 

nedbrytare eftersom de ger bra jord och bryter ner de döda som finns.” Elev 1  

”Nedbrytare bryter ned döda djur i naturen så att växter sedan kan växa. Det finns 

många insekter som är nedbrytare.” Elev 8  

”Dom är oftast små insekter, kryp, som bryter ner skit, döda djur och så vidare. 

Maskar är en typ av nedbrytare.” Elev 6 

Exempel på förklaringar som visar viss förståelse för ordet. 

”Bryter ner naturen t ex gräs. Maskar är nedbrytare.” Elev 3  

”Det är maskar, baggar, skalbaggar” Elev 4 
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”Det är ett par slags djur. Man bryter ner födan till beståndsdelar. Nedbrytare 

tillkommer oftast när ett djur har dött och börjar förmultna.” Elev 16 

Elev 11 har kryssat i att hen vet vad ordet nedbrytare betyder men lämnar en felaktig 

förklaring.  

”När något typ dödar bakterierna eller något” Elev 11 

Läroboken Biologi direkt (Kukka & Sundberg, 2012) ger flera exempel på nedbrytare 

som maskar, insekter, svampar, bakterier och sorkar. Bilden till texten visar träd med 

vedsvampar och på motstående sida finns en illustration som visar en näringskedja där 

masken äter döda löv (Kukka & Sundberg, 2012). I läroboken betonas att nedbrytarna 

är viktiga för att sprida näringsämnen från de döda organismerna så att nya organismer 

får tillgång till dem. 

5.2.4 Organism  
Elva av eleverna har försökt skriva en förklaring av vad en organism är. De flesta är 

inne på att organismer är väldigt små, bakterier eller partiklar. Det är bara fyra som 

förklarar organism med att det är något levande utan att begränsa storleken. Sju svar 

begränsar organismer i storlek. Fyra av dem är inne på att det är partiklar. 

”En levande varelse. Alla människor och djur är organismer.” Elev 8 

”Alla levande saker är organismer.” Elev 13 

”Organismer är små varelser som finns överallt. Organismerna hjälper oss 

människor på ett sätt.” Elev 5 

”Olika partiklar i kroppen eller luften.” Elev 2” 

I läroboken Biologi direkt (Kukka & Sundberg, 2012) förklaras begreppet organismer 

på en sida som till största delen handlar om vad celler är, sidan illustreras med bilder 

av en djurcell, en växtcell, en svampcell och en bakteriecell. 

 ”Alla levande varelser kallas också organismer. En elefant är en stor organism, 

en smörblomma är en liten organism och en bakterie är en mycket liten organism. 

Alla organismer är uppbyggda av en eller flera celler.” (Kukka & Sundberg, 2012) 

5.2.5 Symbios 
Symbios är det svåraste ordet i undersökningen. Tolv elever känner inte igen ordet och 

ingen känner sig säker på vad det betyder. Fyra elever försöker skriva förklaring till 

ordet symbios men det är bara en av dem som hamnar rätt med sin förklaring.  

”Det är när organismer lever med varandra, de är beroende av varandra. Ett träd 

och en svamp kan leva i symbios” Elev 9 

”Något som har med grodor att göra.” Elev 1 

” Det är en sjukdom, ett symptom.” Elev 16 

Symbios beskrivs i Biologi direkt (Kukka, 2012) som ett samarbete mellan organismer, 

växter och svampar, lav och alg, olika djur, djur och bakterier. Det illustreras med en 

bild föreställande mykorrhiza, en svamp vars svamphyfer vuxit samman med 

växternas rötter. 

5.2.6 Anpassning 
Arton elever har skrivit förklaringar till ordet anpassning och elevernas svar visar den 

vardagsspråkliga användningen av ordet anpassning. Tre av svaren beskriver  

anpassning i vardagen såsom anpassning av ett prov och att anpassa sitt uppförande. 
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Även om femton elever skriver förklaringar eller exempel om att djur är anpassade till 

olika miljöer så beskrivs anpassningen samtidigt som individuell (man anpassar sig) 

och medveten (anpassning efter behov).  

”Man ändrar sig utifrån vad som behövs. Djuren har anpassning till miljön runt 

om dem.” Elev 7 

”Anpassning är att förändra sig så man passar in eller överlever. Man anpassar sig 

till omgivningen.” Elev 13 

”Att ändra på sig för att passa in så bra som möjligt i en miljö. De första djuren 

som bodde på land var fiskar som hade anpassat sig för livet på land.” Elev 8 

”Det betyder hur väl en varelse kan överleva på t ex land, hav, öken mm. Vi 

människor är väldigt bra på att anpassa oss i olika miljöer.” Elev 9 

Anpassning används i läroboken Biologi direkt (Kukka &Sundberg, 2012) dels i 

avsnitt om djur och ekologi i början av boken, dels i avsnittet om evolution i slutet av 

boken. Att växter och djur är anpassade till sin miljö nämns på flera ställen i början 

av boken utan närmare förklaring av hur det gått till. Det är först i avsnittet om 

evolutionen som det förklaras närmare. I kapitel ett står om de första ryggradsdjuren 

att  

”Under de följande årmiljonerna utvecklades många olika sorters ryggradsdjur. 

Några fortsatte att utvecklas i vatten och är förfäder till dagens fiskar. Andra 

anpassade sig till ett liv på land.” (Kukka &Sundberg, 2012) 

5.2.7 Förebygga 
Tio av svaren beskriver att man förhindrar, undviker något dåligt. Flera exempel 

handlar om att förebygga sjukdom eller skador. Sju elevsvar visar på en helt annan 

uppfattning av vad ordet betyder. 

”Man försöker förhindra att en sak ska hända. I fotbollen försöker jag förhindra 

skador genom att stretcha” Elev 16  

”Man gör något för att det ska vara mindre chans att skada sig. Jag stretchar innan 

dansen för att förebygga skador.” Elev 6 

”Förbättra. Kalcium kan förebygga bättre skelett.” Elev 20 

”Om detta händer så kan detta också hända. Till exempel om något har hänt kan 

det leda till något värre. Att man inte får i sig alla näringsämnena som man behöver 

kan förebygga sjukdom.” Elev 5  

5.2.8 Konkurrera 
Elva elever har förklarat ordet konkurrera och gett exempel med djur eller växter som 

konkurrerar om vatten, föda, honor eller revir, ett sammanhang kopplat till biologi. 

Fyra elever har markerat att de vet vad ordet betyder men inte kunnat placera det i ett 

biologisammanhang utan tagit exempel med idrott och affärer.  

”Att konkurrera är att ha en motståndare som försöker göra det du vill göra. Flera 

olika djur konkurrerar om land, mat osv.” Elev 8 

”Man försöker ta en motståndares plats. Djuren konkurrerar om födan.” Elev 16 

”När man ställs mot något och kollar vem som är bäst. Två älgtjurar behöver 

konkurrera om älgkor.” Elev 15 

”Konkurrera är att försöka vara bättre än någon annan. Otto och Karl konkurrerar 

om priset.” Elev 13 
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Läroboken beskriver hur växter och djur konkurrerar om olika resurser som finns i 

begränsad mängd.  

5.2.9 Resurs 
Av de tretton elever som försöker skriva en förklaring till ordet resurs är det sex elever 

som skriver förklaringar och exempel som visar att de förstår vad ordet resurs betyder, 

fyra av dem ger exempel på resurser som något man behöver för att leva som mat och 

vatten. Ytterligare sex elever skriver början på förklaring som visar att de känner igen 

ordet men de kan inte riktigt förklara det. Flera elever kopplar ordet till något bestämt 

område utanför biologin som militären, skolan eller sjukvård. Jag bad eleverna att i 

första hand skriva om orden i ett biologiskt sammanhang, konkurrera och resurs är de 

ord som har flest exempel utanför biologi. 

”En sak som man behöver. Mat är en väldigt viktig resurs.” Elev 8 

”Något med tillgångar” Elev 15 

”Att man behöver ett slags hjälp. På skolan så behöver vi olika slags resurser.” 

Elev 7 

”I till exempel militären finns det många resurser.” Elev 18 

Läroboken beskriver i kapitel två hur alla organismer behöver vatten och 

näringsämnen och använder då begreppet resurser. I sammanfattningen av samma 

kapitel ges exempel på fler viktiga resurser.  

”Viktiga resurser för växterna är solljus, mineralämnen och vatten. Viktiga 

resurser för djur är föda, vatten, boplatser och en partner att få ungar med.” (Kukka 

&Sundberg, 2012) 

5.2.10 Variation  
Elevernas förklaringar av ordet variation handlar om att man förändrar eller inte gör 

samma sak, en vardagsbetydelse med exempel från skola och kost. Ingen tar upp 

exempel om variation kopplat till evolution, variation vad gäller egenskaper eller 

gener. Det vanligaste exemplet i elevsvaren handlar om varierad kost. Tre svar handlar 

om djur och miljö, lika många handlar om att göra olika saker och två om väder. 

”Variation är att förändra. Jag varierar min kost för att få i mig av alla ämnen som 

behövs.” Elev 13 

”När något ändras. Det är samma sak som byta/ändra. Jag varierar min mat ganska 

mycket.” Elev 6 

När miljön förändras och är på olika vis. Variation i miljön påverkar djur och 

växter.” Elev 12 

”Så man inte gör en sak hela tiden. Läraren har mycket variation i deras 

undervisning.” Elev 18 

”Om det blir snö eller regn, det kan variera.” Elev 10 

I läroboken Biologi direkt (Kukka &Sundberg, 2012) används ordet variation på olika 

sätt. Dels med vardaglig betydelse i avsnittet om människokroppen då man skriver om 

varierad kost, dels i avsnittet om evolution där man tar upp betydelsen av genetisk 

variation.  

”För att det ska ske en biologisk utveckling, en evolution, måste de olika 

individerna inom en art ha olika egenskaper. Det måste finnas variation mellan 

generna.” (Kukka &Sundberg, 2012) 
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5.3 Variation i resultat mellan elever 

 

Tabell 2. Tabellen är sorterad efter hur många ord varje elev förklarat korrekt, 

redovisat i fjärde kolumnen. Tabellen visar också elevernas självskattning av hur 

många ord de inte känner igen, känner igen eller vet vad de betyder. 

Elev 

Självskattning 
Antal ord 

med korrekt 

förklaring 
Känner inte 

igen 
Känner igen 

Vet 

betydelsen 

Elev 12  1 9 9 

Elev 8  1 8 8 

Elev 10  5 5 8 

Elev 17 1 2 7 8 

Elev 6 1 3 6 7 

Elev 9  2 6 7 

Elev 13  2 8 6 

Elev 15 2 5 3 6 

Elev 16  5 5 6 

Elev 5 1 2 7 5 

Elev 14 2 1 7 5 

Elev 18 2  8 5 

Elev 2 1 6 3 4 

Elev 7 1 2 6 4 

Elev 4 2 5 3 3 

Elev 3 7 3  3 

Elev 19  1 9 3 

Elev 20 3 1 6 3 

Elev 1  4 6 2 

Elev 11 7  3  
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Det är stor skillnad mellan elevernas resultat, både självskattning och hur många ord 

de kan förklara. Två elever känner bara igen tre ord av tio, sex elever känner igen alla 

ord. Fyra elever har förklarat färre än fyra ord riktigt, lika många elever förklarar 8 ord 

eller fler.  

Elev 11 markerar sju ord som okända, ger felaktig förklaring på förebygga och 

nedbrytare samt förklarar kretslopp kortfattat. 

”Att det går runt” Elev 11  

Elev 12 förklarar alla ord utom symbios men känner igen även det ordet och skriver: 

 ” Jag har hört det i samband med natur, miljö och djur.”  Elev 12 

Elev 9 är den enda som förklarar symbios, men missförstår istället ordet förebygga och 

begränsar organismer till små varelser.  

”För att förebygga muskler är det bra med att gymma och efter det äta mat för att 

då får du i dig proteiner, mineraler mm och då bryter du inte ner musklerna.” Elev 

9  

”Det är små varelser som lever runt oss, i oss och på oss.” Elev 9  

5.4 Intervju med lärare 

Klassernas lärare är behörig lärare i matematik, biologi och kemi och har arbetat som 

lärare i högstadiet sedan 2002, på samma skola sedan 2005.  

Orden i testet har varit med i undervisningen, det var det som läraren prioriterade efter 

när hen ombads välja mellan olika ord. Förebygga är ett ord som varit med i 

undervisningen under hösten. Art, anpassning, konkurrera, kretslopp, nedbrytare, 

organismer, resurs, symbios och variation var ord som eleverna arbetade med i årskurs 

sju. Läraren ombads markera om några ord i testet förväntades vara svårare än andra 

och markerade då orden förebygga, organismer, resurs och symbios.  

Det ord vars resultat sticker ut mest är ordet förebygga. En del elever förklarar ordet 

bra med koppling till idrotten och att förebygga skador men att flera elever helt 

missförstår ordet förebygga är oväntat för läraren. 

”Jag har nog tagit det för givet att de har vetat vad förebygga var. Och det är första 

året som det inte har fungerat att ha med ordet förebygga utan att förklara det. Jag 

har aldrig reflekterat över att det skulle vara ett problem.”  

Det är få som minns eller ens känner igen ordet symbios. Läraren kommenterar att det 

är ett ord som man inte använder i något annat sammanhang i vardagen och antingen 

minns man förklaringen till ordet från i våras eller också har man glömt det.  

”Symbios är ju specifikt biologiskt så det kan jag ju förstå om de inte greppar det, 

men det får man repetera tänker jag.”  

Att resurs och organism fick så få svar var mer oväntat enligt läraren som också 

påpekar att organism är ett begrepp som används ofta i biologin och resurs är ett ord 

som används i många andra sammanhang.  

”Organism används ju i många områden, det får man ha med sig att de inte har 

förstått.”  

Läraren ser det som positivt att så många skrivit förklaring till ordet art och att de 

kunde förklara vad ett kretslopp är.  
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”Art var positivt, det brukar vara så att man vet vad det är men man kan inte riktigt 

förklara.”  

Det var bra att så många förklarade anpassning med att passa in i en miljö, anser 

läraren. Konkurrera och anpassning är vanliga i andra sammanhang, de vet vad 

konkurrera är men kan inte koppla det till biologi. Läraren kopplar detta till 

diskussioner i läslyftet då de pratat mycket om ämnesord och mellanord och sett att en 

del mellanord är bökiga.  

”För elever som har svårt att förstå mellanorden och kopplar de biologiska orden 

till samhällsvetenskaplig betydelse blir det svårt att förstå en biologitext”.   

Som helhet stämmer mycket med förväntan enligt läraren men förklaringarna som är 

på helt fel spår är oroväckande, framförallt om samma elev missförstår många ord.  
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6 DISKUSSION 
I en enkät undersöktes elevers ordförståelse för tio ord som varit med i tidigare 

undervisning i biologi. Resultatet jämförs med lärarens förväntningar och den lärobok 

som använts i undervisningen. Undersökningen genomfördes med 20 elever i årskurs 

8 på en mindre ort.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Urval och bortfall 
Deltagandet var frivilligt och av 35 elever var det 20 som valde att delta i 

undersökningen. Det finns en risk att elever väljer att inte delta om de tycker biologi 

är svårt eller att det är jobbigt att skriva. För att motverka detta var jag tydlig med att 

undersökningens syfte inte var att få så högt resultat som möjligt utan att få veta vilka 

ord som kunde vara svåra och på vilket sätt, därför var det viktigt att även elever som 

tyckte att biologi var svårt deltog. Resultatet varierar mycket mellan eleverna vilket 

ändå tyder på att urvalet blev brett med elever som har olika lätt för biologi och att 

skriva.  

När deltagande är ett aktivt val är det lätt att tacka nej och resultatet kan bli missvisande 

om man vill se hur stor andel av eleverna i en större grupp som svarar på ett visst sätt. 

Resultatet kan inte anses vara representativt för högstadieelever eftersom det rör sig 

om få deltagare men elever med de här olika förutsättningarna i ordförståelse kan 

finnas i en elevgrupp, en klass i högstadiet, och deras svar ger en inblick i hur 

missuppfattningar kan se ut och risker för missförstånd till följd av bristande 

ordförståelse. 

6.1.2 Skriftligt svar 
Att det är motigt att skriva skulle kunna leda till att eleven inte skriver förklaring till 

ett ord. Jag tror det bortfallet är litet då eleverna i de fall de markerat att de anser att 

de vet vad ordet betyder också försökt skriva en förklaring. De elever som skrivit få 

förklaringar har markerat flera ord som okända men skrivit korta förklaringar till de 

ord de markerat att de anser sig kunna betydelsen av. Korta förklaringar kan också bli 

en form av bortfall eftersom de kan bli svårare att tolka och se om eleven förstår. 

Uppgiften att skriva en mening med ordet blir då en viktig komplettering eftersom det 

innebär ytterligare en möjlighet som kan bidra till min tolkning av förklaringen.  

6.1.3 Intervju med läraren 
Intervjun med läraren gjordes i efterhand så att läraren kunde ta del av resultatet. Det 

innebar att resultatet kunde påverka lärarens svar men gav också möjlighet att 

diskutera det faktiska resultatet. Min avsikt med intervjun var att få mer utförliga 

kommentarer om orden i ordtestet och hur eleverna försökt förklara dem. Man hade 

också kunnat intervjua lärare från mellanstadiet för att få mer bakgrund och svar på 

vilka ord eleverna arbetat med tidigare.  

6.2 Jämförelse mellan elevernas skattningar och 
lärarens förväntningar 

Läraren markerade orden anpassning, förebygga, organismer och symbios som ord 

som kunde vara svårare än de andra orden. I intervjun framgår att ordet förebygga inte 

varit något ord som läraren uppfattat som svårt tidigare år. I elevernas självskattning 
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är det symbios, organismer och resurs som flest elever känner sig osäkra på. 

Förebygga hör däremot till de ord som flest elever anser sig veta betydelsen av men 

när de skriver förklaring visar det sig att sju av de sjutton som skriver en förklaring 

missuppfattat ordet. Lärarens förväntningar stämmer delvis med resultatet, förebygga, 

organismer och symbios har tillsammans med resurs färre riktiga förklaringar än de 

andra orden men anpassning kan eleverna ge en vardagsspråklig förklaring till. I 

intervjun tycks läraren förväntat sig bättre resultat på ord som organism och resurs 

eftersom de arbetat med orden ett halvår tidigare. Trots misstanke om att elever i 

gruppen inte förstod ordet förebygga var det en överraskning hur missuppfattningen 

såg ut och att så många elever missuppfattade ordet. Elevernas skattning visar att de 

inte själva var medvetna om den felaktiga tolkningen av ordet och det gör misstaget 

svårare att upptäcka. Förebygga är ett vardagligt ord som inte brukar förklaras i 

biologiundervisningen, och om eleverna känner igen det och ingen frågar vad det 

betyder finns risk att missuppfattningen blir kvar.  

6.3 Förklaringar till orden, kopplingar till boken och 
missuppfattningar 

6.3.1 Ämnesord 
Art, kretslopp, nedbrytare, organism och symbios kan betecknas som ämnesord och 

förklaras i boken och biologiundervisningen. Kopplingen till biologi är tydlig för 

eleverna som ger förklaringar och exempel på meningar med de här orden i ett 

biologiskt sammanhang.  Bland ämnesorden i undersökningen fanns både ord som 

många kunde förklara, kretslopp och nedbrytare, och de svåraste orden symbios och 

organism, fyra ord som inte används utanför biologin, men där två ord fastnat betydligt 

bättre än de andra två. Hur kommer det sig att kretslopp och nedbrytare är lättare för 

eleverna än symbios och organism?  

Kretslopp och nedbrytare förklaras och används tillsammans i lärobokens avsnitt om 

ekologi i årskurs 7. De är sammansatta ord och ämnesspecifika men samtidigt ord som 

förklaras med konkreta exempel som eleverna känner igen (växter, olika exempel på 

djur samt nedbrytare som maskar). I avsnittet om ekologi är kretslopp och nedbrytare 

viktiga begrepp som man arbetar med. Svaren visar att det inte är första gången de hört 

ordet kretslopp eftersom flera svar ger exempel på andra kretslopp än det som 

presenterats i ekologiavsnittet i årskurs sju. En del svar förser kretsloppet med en 

början och ett slut vilket skulle kunna kopplas till hur det förklaras. När man förklarar 

ett kretslopps olika steg börjar man någonstans och läroboken beskriver nedbrytarna 

som det sista steget ”nedbrytarna sluter kretsloppen”. Flera elever kopplar ordet 

nedbrytare till kretslopp och elevsvaren påminner om uppslaget i läroboken med dess 

bilder. Nedbrytare exemplifieras också med djur som alla känner igen, det blir konkret 

med insekter och maskar.   

Symbios är ett ord som förklaras på en halvsida, illustrerat med en bild av en svamp 

och bildtext om mykorrhiza, men det är sedan ett ord som sällan förekommer.  

Organism är ett ord som introduceras tidigt i läroboken och används sedan flitigt inom 

flera områden i biologiundervisningen, en stor skillnad mot ordet symbios. Att de flesta 

elevsvaren är inne på att organismer är väldigt små, bakterier eller partiklar, skulle 

kunna hänga samman med att ordet förklaras på ett uppslag som till stor del handlar 

om celler och där alla bilder föreställer celler. Genom att reducera begreppet 

organismer till att enbart gälla små organismer kan tolkningen av andra texter 
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påverkas, handlar det om alla levande varelser eller bara om små encelliga 

organismer? Det kan i sin tur påverka läsarens intresse och möjlighet att relatera till 

texten. I Ferlin och Sundbergs undersökning används ordet organism i en enkätfråga 

och flitigt i läroböckerna men inte av eleverna, det kan jämföras med den här 

undersökningen där missuppfattningen att organismer är små tillsammans med 

osäkerhet om vad begreppet betyder skulle kunna vara en förklaring till att det inte 

används av eleverna.  

Orden kretslopp och symbios är exempel på vikten av att ett ord används och 

återkommer för att eleverna ska lära sig dess betydelse, symbios är ovanligt och 

förklaras bara av en elev, kretslopp är ett välbekant ord och förklaringarnas olika 

exempel visar att eleverna mött ordet flera gånger. Organism och nedbrytare visar på 

bildernas betydelse för hur man tolkar texten. En bra illustration underlättar förståelsen 

och kan vara en hjälp för minnet men det är viktigt att uppmärksamma när bilder kan 

tolkas på olika sätt eller begränsa förståelsen, för flera elever begränsas betydelsen för 

ordet organism till små levande varelser. 

Min undersökning visar samma sammanblandning av begreppen art och ras samt art 

och djurgrupp som i Ferlin och Sundbergs (2015) undersökning. Genom att beskriva 

olika arter och deras morfologiska skillnader riskerar man att befästa en förenklad 

förklaring där det istället skulle behövas en fördjupad förståelse för att morfologiska 

likheter kan leda fel och att det finns olika sätt att dela in i arter. Missuppfattningen att 

hundraser är olika arter är felaktig men logisk om man enbart ser till de stora 

olikheterna i utseende mellan olika hundraser. Risken är att missuppfattningar och 

osäkerhet på vad som egentligen är en art kan göra begreppet svårt att använda och 

begränsa ordets användningsområde till djur och växter med synliga skillnader. En 

grov indelning i arter efter tydliga morfologiska skillnader kan påverka förståelsen för 

den artrikedom som finns omkring oss och hotet om minskad biologisk mångfald, hot 

mot mindre iögonenfallande organismer blir än svårare att förstå. 

6.3.2 Vardagsord i biologisammanhang 
Anpassa, förebygga, konkurrera, resurs och variation är exempel på vardagsord som 

det är viktigt att förstå, kunna tolka och använda i biologisammanhang.  

Undersökningen visade att en stor del av eleverna missuppfattat ordet förebygga, ett 

ord som läraren inte reflekterat över som svårt tidigare år. Felaktiga förklaringar av 

ordet förebygga återfinns både från elever som förklarat många ord och elever som 

förklarat få ord, det är därmed en missuppfattning som finns både hos elever med i 

övrigt god begreppsförståelse och elever med bristande begreppsförståelse. Förebygga 

är ett ogenomskinligt sammansatt ord där tolkning genom att dela upp ordet kan leda 

fel, före och bygga kan ju tolkas som något man gör för att förbereda eller underlätta 

för att något ska hända. Att jag inte kan hitta ordet förebygga i läroboken kan innebära 

att boken undviker att budskapet missuppfattas på grund av det ordet men eleverna 

missar också en chans att se ordet förebygga i sitt sammanhang vilket skulle kunna 

bidra till att förbättra förståelsen. Förebygga är ett viktigt begrepp inom medicin och 

folkhälsa, ett ord eleverna behöver förstå då de kommer att möta ordet när de söker 

information om hälsa och sjukdom.  

Konkurrera förklarades av en del elever med att konkurrera om föda, revir eller honor, 

eleverna kunde då ge konkreta exempel med olika djur som älgar eller insekter. 

Konkurrera och resurs är de ord som får flest exempel från vardagsspråk. Konkurrera 

och resurs har inte någon annan betydelse i biologin men att inte ge ett exempel från 
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ett biologiskt sammanhang kan tolkas som att eleven inte känner igen ordet från 

biologin och inte heller kan det tillräckligt väl för att kunna sätta in det i ett nytt 

sammanhang. Många elever har markerat att de är osäkra på vad resurs betyder och 

de flesta förklaringarna kommer från andra områden än biologin. En svårighet kan 

vara att resurs liksom organism blir abstrakt genom att det kan vara så olika saker, 

resurs kan i olika sammanhang vara allt  från pengar och personal till mat och vatten.  

Anpassning och variation förklaras med vardagsbetydelser där man medvetet varierar 

sin kost eller anpassar sig till något. Rector, Nehm och Pearl (2013) visade i sin 

undersökning att studenterna använde vardagsbetydelsen med snabb, medveten och 

individuell anpassning för att förklara vad anpassning var, detsamma kan vi se i min 

undersökning där eleverna också är yngre. Det kan vara så att det här är den enda 

betydelsen eleverna känner till, det kan också vara så att de är mindre säkra på den 

betydelse ordet har inom biologin och därför väljer den vardagliga betydelsen när de 

skriver svar. Att uppfatta och ta till sig en annorlunda betydelse för ett redan känt ord 

kan vara svårt, att se nyansskillnaden och vad den betyder. En risk med att inte få 

förståelse för den biologiska innebörden av anpassa och variation är att förståelse för 

dessa begrepp är viktigt för att förstå evolutionsteorin och inte hamna i en 

missuppfattning om en funktionsstyrd evolution där man bortser från betydelsen av 

populationsstorlek, genetisk variation och generationsväxlingar.  

6.4 Sammanfattning 

Undersökningen visar att både ämnesord och vardagsord kan vara svåra. Lärarens 

förväntningar stämde delvis men det kan vara svårt att förutse vilka ord som är okända 

eller missförstås. det var stor skillnad mellan eleverna då en del kan förklara nästan 

alla ord och andra bara känner igen enstaka ord. De flesta eleverna har god förståelse 

för en del ämnesspecifika ord och kan förklara dem med förklaringar från 

biologiundervisningen medan andra ord ses som okända. Vardagsord kan vara svåra 

att koppla till biologi och en specifik  betydelse av ett ord inom biologi kan vara svår 

att ta till sig. När man i biologi vill ha förklaringar som visar hur ord och begrepp kan 

användas i biologi förutsätter det att eleverna också lär och tränar ordet i det 

sammanhanget. Det är viktigt att vara uppmärksam på risker för missuppfattningar 

eller begränsningar av ordförståelsen utifrån illustrationer eller förklaringar. En risk är 

också att missuppfattningar av vardagsord som uppfattas som lätta kan vara svåra att 

få syn på. Att elever misslyckas med en uppgift kan  tolkas som att de inte läst 

uppgiften ordentligt eller inte läst på om det frågan gäller, men det kan också bero på 

bristande ordförståelse vilket är lätt att missa när det gäller ord som inte ses som svåra.  

Det vore intressant att undersöka hur man arbetar med begreppen i tidigare årskurser. 

Om man tidigare använt och arbetat med ord som organism och symbios men eleverna 

ändå sorterar in det som okänt för att det ser annorlunda ut? Om det går att påminna 

om att orden använts tidigare och befästa kunskapen? Är eleverna bekanta med ordet 

mikroorganismer och skulle de kunna komma fram till skillnaden mellan 

mikroorganismer och organismer i diskussion med varandra? Vidare forskning skulle 

också kunna undersöka fler elever från olika skolor, jämföra stad och land, samt följa 

upp med elevintervjuer och intervjuer med lärare och även lärare i lägre årskurser.  

De ord läraren förväntar sig att eleverna kan och eleverna själva tror sig kunna kommer 

inte att förklaras och där finns en risk att man som lärare arbetar med de 

ämnesspecifika orden men missar vardagsord som behöver förklaras, särskilt om det 

är ord som tidigare fungerat bra, som ordet förebygga. Med ett föränderligt språk är 
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det extra viktigt att som lärare vara lyhörd för hur eleverna formulerar sig och uppfattar 

texter för att uppmärksamma förändringar i elevernas ordförståelse och få syn på ord 

som missförstås. Användning, förståelse och tolkning av ord kan förändras och gör 

kanske så än snabbare i ett samhälle där var och en söker sig information och nyheter 

i olika kanaler anpassade efter intressen, ålder och sökhistorik. Därför är ordförståelse 

ett område där nya undersökningar är viktiga för att uppmärksamma språkliga 

svårigheter och behov av förtydliganden.  
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7 BILAGEFÖRTECKNING 
 

Bilaga 1: Medgivande att delta i undersökningen 

Bilaga 2: Ordtestet. Orden anpassning och art utgör exempel på hur de tio orden  

 presenterades i undersökningen, det var två ord på varje sida. 

Bilaga 3: Intervjufrågor för intervju med läraren  
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 

Klass: ________________ 

 

 

Deltagande i undersökning om ordförståelse i biologiundervisning 

 

Jag heter Tove Stenberg och är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag 
har gjort min praktik på Furulundsskolan och som en del i mitt examensarbete 
kommer jag att genomföra en undersökning om ordförståelse. Att se hur elever 
förstår och tolkar ord som används i biologiundervisning är viktigt för att som 
lärare kunna förklara på ett bra sätt. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen som innebär att du som elev gör ett 
ordförståelsetest på lektionstid v 47. Testet är anonymt och resultatet används 
utan att enskilda elever kan identifieras och påverkar inte något betyg. 
Insamlat material förstörs när undersökningen är färdigställd.  

Har du några frågor om undersökningen så når du mig via e-post 
ts222nq@lnu.student.se eller telefon 076-8062595 

Svar lämnas senast onsdag den 16 november. 

 

Namn: __________________________________________________ 

 

  deltar och gör ordförståelsetestet, svaren får användas i  
  undersökningen. 

  

  vill inte delta i undersökningen 

 

 

Underskrift elev:  Underskrift vårdnadshavare: 

 

___________________________ _____________________________ 
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9.2 Bilaga 2 
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9.3 Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor till lärare: 

 

Varför ville du att de här orden skulle vara med i testet?  

 

 

 

Är det något av de här orden som du förklarar igen om de kommer upp senare i åttan 

eller nian?  

 

 

 

Är det något resultat som du inte väntat dig? 

 


