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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever på naturvetarprogrammet 

formulerar sin förståelse av trofiska interaktioner efter att ha avslutat 

ekologimomentet i gymnasiets kurs Biologi 1. Jag genomförde kvalitativa intervjuer 

med tolv elever på en gymnasieskola i Kalmar län. Intervjufrågorna inleddes med 

öppna frågor där eleven fritt fick formulera sin kunskap. Därefter ställdes semi-

strukturerade förberedda frågor om enskilda delar av förståelsen om trofiska 

interaktioner. Med hjälp av en analys enligt den fenomenografiska 

forskningsansatsen kunde elevsvaren delas in i tre kategorier. I kategori ett 

formulerad eleverna sina kunskaper om trofiska interaktioner redan på de öppna 

frågorna. Eleverna beskrev hur en näringspyramid ser ut och resonerade korrekt 

kring energiförluster mellan de trofiska nivåerna. De beskrev också skillnaderna 

mellan de tre representationerna: näringskedja, näringsväv och näringspyramid. I 

kategori två beskrev eleverna korrekt hur näringspyramiden ser ut och vilka typer av 

organismer man hittar på de olika trofiska nivåerna. Eleverna kunde också förklara 

skillnaden mellan näringspyramid och näringskedja. Eleverna förklarade dock detta 

utförligt först i sina svar på uppföljningsfrågorna, på de öppna frågorna var svaren 

korta eller diffusa. Slutligen, i kategori tre svarade eleverna väldigt lite på de öppna 

frågorna och gav sedan enkla eller felaktiga svar på uppföljningsfrågorna. Elevernas 

användning av ekologiska termer och namngivna arter för att förklara sina 

tankegångar var en av de tydligaste skillnaderna mellan kategorierna där eleverna i 

kategori ett använde mest namngivna arter och ekologiska termer i sina resonemang. 

Nyckelord 

Biologi, undervisning, trofiska interaktioner, näringspyramider, ekologiska termer, 

artkunskap 
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Ett stort tack till min VFU-lärare och de tolv elever som satte av tid för att låta sig 

intervjuas. Ni måste förbli anonyma men ni vet vilka ni är. Tack till Lena 

Wennersten och Mats Lindahl.  
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1 Bakgrund 

1.1 Trofiska interaktioner i gymnasiets biologiundervisning 
Ekologi ingår, tillsammans med genetik och evolution, som en del i gymnasiets 

Biologi 1. Inom ekologi ska man bland annat ta upp ”Ekosystemens struktur och 

dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia” samt ”Naturliga och av människan 

orsakade störningar i ekosystem” (Skolverket 2011b). För att förstå de nämnda 

delarna av ekologin så är kunskap om trofiska interaktioner viktigt. Trofiska 

interaktioner beskriver födorelationer mellan olika arter. Interaktionen mellan tall 

och tjäder är en sådan interaktion där tjädern huvudsakligen lever på tallbarr under 

vintern. Ekosystemen struktur och energiflöden i ekosystem består till stor del av 

just trofiska interaktioner.   

Trofiska interaktioner är viktigt inom system- och samhällsekologi och behandlas 

ofta i tre olika representationer: näringskedjan, näringsväven och näringspyramiden. 

Enkla interaktioner, t ex hur älgar konsumerar tallplantor och i sin tur äts av vargar, 

åskådliggörs ofta som en näringskedja medan mer komplexa interaktioner mellan ett 

större antal arter visas som en näringsväv (Björndahl, Landgren & Thyberg 2011, 

Campbell 1996). Föga förvånande är näringskedjan som modell enklare för elever 

att förstå än näringsväven (Webb & Boltt 1990). I en studie av elever på gymnasie- 

och universitetsnivå fann man att eleverna hade lätt att använda näringskedjan som 

förklaringsmodell när de fick i uppgift att förklara vad som händer när 

populationsstorleken hos arter i ett samhälle förändras. Eleverna i studien hade dock 

svårare att använda näringsväven som modell (Webb & Boltt 1990).  

Näringspyramiden som en beskrivning av trofiska relationer går tillbaka till de allra 

tidigaste formuleringarna av ekologi (Elton 1927). På första trofinivån, d.v.s. i 

botten på pyramiden, finns växter och på nästa nivå finns primärkonsumenter som 

äter växterna. På de övre trofinivåerna finner man sekundär- och 

tertitärkonsumenter som är karnivorer d.v.s. de livnär sig på att äta andra djur. 

Djuren på den översta trofinivån kallas ofta toppredatorer. Ursprungligen 

formulerades näringspyramiden som en ”pyramid of numbers” (Elton 1927) där 

populationsstorleken minskar när man går från botten av pyramiden mot högre 

trofinivåer. Senare har näringspyramiden också formulerats som en 

biomassapyramid och en energipyramid (Campbell 1996).  

En viktig anledning till att använda näringspyramider i undervisningen är att det kan 

hjälpa eleverna att förstå hur energi rör sig genom ett ekosystem och så småningom 

försvinner ut ur ekosystemet. I fysik och kemi lär man ut att energi är oförstörbar 

vilket gör att energiförluster ur ett ekosystem kan bli svåra att förstå för eleverna 

(Wernecke, Schwanewedel & Harms 2018). I moderna svenska läromedel används 

näringspyramiden just för att visa hur energi rör sig genom ett ekosystem och för att 

illustrera att det sker en energiförlust på ca 90 % när man går från en trofisk nivå till 

nästa (Björndahl, m. fl. 2011, Lundegård, Broman, Viklund & Backlund 2011). Det 

blir då tydligt att det är viktigt att förstå hur denna energiförlust sker. Enligt 

Campbell (1996) är en central del i kunskapen om näringspyramider att just förstå 
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att cellandning är den viktigaste anledningen till att energi förloras mellan 

trofinivåerna (Campbell 1996). Lika viktigt är att förstå att den enda tillförsel av 

energi som sker till en näringspyramid är solstrålning (Campbell 1996) och då kan 

man använda pyramiden för att illustrera hur central fotosyntesen är i ett ekosystem.  

1.2 Begreppen kunskap och förståelse 
Enligt läroplanen för gymnasiet så är kunskap inget entydigt begrepp utan kan delas 

in i ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet” (Skolverket 2011a). Denna 

indelning av kunskapsbegreppet infördes vid gymnasiereformen 1994 

(Utbildningsdepartementet 1994) och behölls utan förändringar vid 

gymnasiereformen 2011 (SOU 2008:27). 

Utgående från läroplanens kunskapsbegrepp så är den kunskap hos eleverna som jag 

undersöker här fakta- och förståelsekunskap där faktakunskaper definieras som 

”kunskap om information, regler och konventioner” medan förståelse är att 

”begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen” (SOU 1992:94). I 

nyare forskning om kunskap är begreppet ”kognitiva färdigheter” vanligt (Korp 

2011). Detta begrepp inkluderar det som gymnasiets läroplan kallar fakta- och 

förståelsekunskap men inbegriper också förmågan att tillämpa sina teoretiska 

kunskaper i nya sammanhang. Den definitionen stämmer bra med den kunskap jag 

intresserar mig för i denna studie. För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen 

att använda ordet förståelse för att beskriva den typ av kunskap jag studerar. 

1.3 Ekologiska termer: att använda ett naturvetenskapligt språk  
I läroplanen för gymnasiet poängterar man att användandet av språket är viktigt vid 

kommunikation om naturvetenskap (Skolverket 2011a). Detta förtydligas i 

ämnesplanen för biologi där undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att 

”kommunicera med hjälp av ett naturvetenskapligt språk” (Skolverket 2011b) men 

varken Ämnesplanen eller Kommentarmaterial till ämnesplanen i biologi i 

gymnasieskolan (Skolverket 2011b, u.å.) specificerar vad ett naturvetenskapligt 

språk innefattar. Vikten av att använda korrekta termer syns även i betygskraven där 

man för betyg E ska använda ett naturvetenskapligt språk ”med viss säkerhet” 

medan man för betyg A ska använda detsamma ”med säkerhet” (Skolverket 2011b, 

u.å.).  

Att använda ekologiska termer är viktigt för att förstå ekologi. Aikenhead (1996) 

argumenterade för att ett användande av naturvetenskapliga termer är viktigt för att 

elever ska känna sig hemma i naturvetenskapen. Han beskriver naturvetenskap som 

en främmande kultur där eleverna behöver använda språket för att bli en del av 

denna kultur (Aikenhead 1996). Molander (Molander u.å.) menar att det egentligen 

inte går att skilja på att lära sig ett naturvetenskapligt ämne och att lära sig 

naturvetenskapliga termer. Tvärtom menar han att: ”Lärande är i stället att behärska 

och använda ett ämnesspecifikt språk” (Molander u.å.). I läroboken som eleverna i 

den här undersökningen använder (Björndahl, m. fl. 2011) tar man upp både mer 

avancerade ekologiska termer som exempelvis fotoautotrofer, herbivorer och 

predatorer men man tar också upp de svenska varianterna av dessa termer det vill 

säga producenter, växtätare och rovdjur. 
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Närbesläktat med att kunna korrekta termer för att beskriva ekologiska teorier är att 

kunna namnen på arter eller andra taxa som exemplifierar teorierna. Att ha en viss 

artkunskap gör det lättare att förstå ekologiska modeller och gör det lättare att 

generalisera sin kunskap till andra ekosystem (Magntorn 2007). Det är viktigt att 

man har ett bra urval av arter för att exemplifiera de ekologisk teorier man arbetar 

med och att artkunskapen är integrerad i ekologiundervisningen - att bara lära sig 

arter för artkunskapens skull, är mindre givande (Randler 2008).  

1.4 Vanliga missförstånd av trofiska interaktioner 
Ekologi är ett komplext ämne där det finns många möjligheter till missförstånd. I en 

översiktsartikel sammanställde Munson (1994) de missförstånd om ekologiska 

teorier som är vanliga bland skolelever och universitetsstudenter. En del av dessa 

missuppfattningar har bekräftats i senare studier och i gymnasieåldern är det vanligt 

att elever har vissa specifika felaktiga uppfattningar om hur trofiska interaktioner 

fungerar (Butler, Simmie & O´Grady 2015). Exempelvis ansåg 46 % av de 

tillfrågade eleverna i en undersökning att en näringsväv består av separata 

näringskedjor som avbildas tillsammans snarare än att avbilda mer komplexa 

interaktioner. Denna åsikt fanns också hos inte mindre än 64 % av de tillfrågade 

lärarstudenterna i samma studie (Butler, m. fl. 2015). Andra vanliga missförstånd är 

att populationsstorleken är större hos organismer på högre trofiska nivåer och att det 

finns mer tillgänglig energi i toppen på näringspyramiden än på lägre trofiska nivåer 

(Butler, m. fl. 2015). I en undersökning på mellanstadiet ansåg de flesta eleverna att 

kemiska föroreningar inte förs vidare upp genom en näringskedja (Hogan 2000). 

Denna felaktiga syn fanns även hos gymnasieelever men där var det ”bara” 30 % av 

eleverna som hade denna felaktiga bild av bioackumulation (Butler, m. fl. 2015). En 

annan missuppfattning som finns både hos mellanstadieelever och gymnasieelever 

är att rovdjur alltid är större än sina bytesdjur (Butler, m. fl. 2015, Gallegos, 

Jerezano & Flores 1994).  

Om eleven avslutar Biologi 1 och har missförstått någon av de ekologiska teorierna 

enligt ovan så kan eleven få svårt att uppnå kunskapskraven. Särskilt den del av det 

centrala innehållet som tar upp ”Naturliga och av människan orsakade störningar i 

ekosystem” (Skolverket 2011b) blir svår att förstå om man missuppfattat hur 

trofiska interaktioner fungerar. Det blir också svårare för eleven att kunna följa med 

i samhällsdebatten om hållbar utveckling. Kunskap om bioackumulation har 

dessutom direkt bäring på elevens liv. En viktig tillämpning är att vi inte bör äta 

vissa rovlevande fiskar i Östersjön eller i våra insjöar. Om man då inte förstår varför 

vissa fiskar innehåller för mycket miljögifter så kanske man inte inser allvaret i en 

sådan rekommendation. Andra missförstånd, om man t.ex. tror att alla predatorer är 

större än sina bytesdjur spelar antagligen mindre roll i elevens liv. 

1.5 Minnet och ledtrådar 
Människans minnesfunktioner delas in i olika delar där semantiskt minne närmast 

motsvarar det vi vanligen kallar kunskap (Hwang & Nilsson 2011, Juslin & Nyberg 

2005). Det vi lär oss kan sägas gå från en inlärningsfas där kunskapen ska ”lagras” i 

det semantiska minnet för att sedan kunna plockas fram ur vårt långtidsminne när vi 

behöver det (Juslin & Nyberg 2005). Om man vill underlätta inlärningen för 
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eleverna kan man utgå från orden ”se, höra och göra” som är viktiga ord vid 

minnesinlagring (Hwang & Nilsson 2011). Inom biologi innefattar ”göra” ofta 

fältövningar eller laborationer. Våra minnen bleknar över tid och vi får svårare att 

minnas och formulera det vi lärt oss (Hwang & Nilsson 2011). När vi ska försöka 

dra oss till minnes något så är vi i en ”framplockningsfas” (Juslin & Nyberg 2005). 

Under den fasen är ledtrådar viktiga för att vi ska komma ihåg det vi lärt oss. Även 

om man säger sig ha glömt bort vissa kunskaper så kan lämpliga ledtrådar, från till 

exempel en annan person, göra att man minns (Juslin & Nyberg 2005). Om en 

person behöver ledtrådar för att dra sig till minnes kunskaper så är den kunskap som 

då kommer fram svårare att plocka fram och är inte lika tillgänglig för personen 

(Gotwals & Songer 2010). Kunskap som kommer fram i det sistnämnda fallet, efter 

vissa ledtrådar, är naturligtvis också viktig. Inte sällan får man just den typen av 

ledtrådar i sitt dagliga liv när man t.ex. läser en tidningsartikel och möter termen 

biologisk mångfald. Läsaren kan då efter den ledtråden dra sig till minnes kunskaper 

om biologisk mångfald som är viktiga för att förstå artikeln.   

 

2 Syfte 

Trofiska interaktioner är en central del av ekologin och det är därför viktigt att ta 

reda på hur elevernas förståelse av detta ser ut. Kunskap om trofiska interaktioner är 

viktigt, dels som en grundläggande kunskap om hur ekosystem fungerar men inte 

minst för att man ska förstå vad som händer i naturen vid mänskliga störningar av 

olika slag. Det är därför viktigt att ha en bra förståelse av de tre representationerna: 

näringskedja, näringsväv och näringspyramid. Näringskedjan visar i sin allra 

enklaste form hur organismer samspelar med varandra genom trofiska interaktioner. 

Näringspyramiden hjälper eleven att förstå hur energi omvandlas i ett ekosystem 

och hur kemiska föroreningar anrikas mot pyramidens topp. Näringsväven gör det 

tydligt hur arter är beroende av varandra och är ett bra verktyg för att förstå vad som 

händer vid olika störningar i ett ekosystem. Det finns många ekologiska termer 

knutna till just trofiska interaktioner och detta kan vara en utmaning för eleverna.  

Syftet med studien var att studera hur elever på naturvetarprogrammet på gymnasiet 

formulerar sin förståelse av trofiska interaktioner och näringspyramider efter att ha 

avslutat ekologimomentet i gymnasiets kurs Biologi 1. Arbetet undersöker elevernas 

förutsättningar att föra resonemang om trofiska interaktioner och syftar till att ta 

reda på om eleverna uppvisar olika kvalitativa nivåer i sina resonemang.   

 

Forskningsfrågan 

Hur formulerar elever på naturvetarprogrammet sin förståelse av trofiska 

interaktioner och näringspyramider? 

 



5(21) 

 

3 Metod 

3.1 Undersökningsgrupp 
Jag studerade detta på Naturvetarprogrammet på en skola i södra Sverige där det 

fanns tre årskurser av naturvetarelever som haft undervisning i ekologi. Jag 

genomförde intervjuer med tolv elever, fyra i varje klass. Hälften av eleverna hade 

betyg A och hälften betyg D (i något fall E). Avsikten med att välja elever med 

olika betyg och i olika årskurser var att få ett bredare urval av elever där jag hade 

större chans att identifiera flera kategorier av förståelse av trofiska interaktioner. 

Hälften av eleverna var flickor och hälften var pojkar. Förutom betyg och kön så var 

det enda urvalskriteriet att jag bedömde att eleverna skulle vara villiga att berätta 

mycket för mig under intervjun. Jag hade undervisat i alla tre klasserna under mina 

VFU-perioder och kände eleverna väl. Tillsammans med den lärare som haft 

eleverna i Biologi 1 så kunde jag därför göra ett lämpligt urval av elever. 

3.2 Undervisningen om trofiska interaktioner i 

undersökningsgruppen 
Undervisningen i ekologi i de tre klasser jag undersökte har genomförts av en och 

samma lärare som också var min VFU-handledare. Undervisning har sett likadan ut 

under de tre åren och omfattar sju veckor i början på höstterminen. Eleverna 

jobbade under ekologidelen mycket med avsnittet om näringspyramider. Förutom 

lektioner om detta så hade eleverna också en heldag i fält när de samlade in 

organismer i sötvatten. Under ett laborationspass artbestämde de sedan växt- och 

djurplankton samt vatteninsekter. De konstruerade sedan en egen näringspyramid 

för sötvatten med de arter de funnit. Här arbetade läraren med ”se, höra och göra” 

som underlättar minnesinlagring (se bakgrund). Senare undervisade läraren även om 

”kaskadeffekter” d.v.s. det fenomen där populationsförändringar på en trofisk nivå 

får effekter på lägre nivåer av näringsväven. Ett exempel som läraren tog upp flera 

gånger här är trofiska kaskader i Yellowstone, USA där vargar, hjortar och lövträd 

påverkar varandra. Andra tillämpade aspekter var bioackumulation och hur man kan 

använda sin förståelse om näringspyramiden för att argumentera för att vi bör äta 

mera vegetarisk kost.  

 

Det är viktigt att notera att även om jag undervisade i alla de tre undersökta 

klasserna under min VFU så undervisade jag inte om trofiska interaktioner. 

Undervisningen om trofiska interaktioner genomfördes helt av den lärare som också 

var min VFU-handledare. 

3.3 Kvalitativ intervju 
Metoden var en kvalitativ intervju (Dimenäs 2007) där jag ställde både öppna och 

mera ledande frågor där eleverna fick visa sin förståelse av trofiska interaktioner 

och näringspyramider. Metoden valdes eftersom den är bäst lämpad för att ta reda 

på vilka olika kategorier av förståelse som finns bland de intervjuade (Bryman 

2011). Ett alternativ hade varit en strukturerad intervju men den är mera lämpad för 

att samla in kvantifierbara svar på frågor där man i förväg vet vilka kategorier av 

åsikter man kommer att möta hos de intervjuade (Bryman 2011). Varje intervju tog 

mellan 20 och 25 minuter.  
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3.3.1 Intervjuns struktur 

Fråga 1 (Bilaga 1) handlade om hur eleven upplevde ämnet ekologi i högstadiets 

undervisning och hur de upplevde övergången till gymnasiet vad gäller just 

ekologidelen. Eleverna fick också berätta vad de tyckte om nivån på 

ekologiundervisningen i Biologi 1. Det viktigaste syftet med denna fråga var att få 

eleven att börja berätta genom att ställa en fråga som helt handlade om elevens 

upplevelse av något. 

Fråga 2 var en öppen fråga om näringspyramider där eleven fritt fick formulera sin 

egen förståelse om trofiska interaktioner och näringspyramider utan att jag ställde 

detaljfrågor. Jag följde upp det som eleven sade med följdfrågor när jag behövde 

förstå elevens förklaringar bättre men jag gav inga ledtrådar för att hjälpa eleven. 

Här var det respondentens egen uppfattning och förståelse av näringspyramider som 

fick styra intervjun.  

Fråga 3 var ytterligare en öppen fråga, nu om skillnader mellan näringspyramider, 

näringskedjor och näringsvävar. Dels fick eleven beskriva skillnaderna i hur de tre 

olika modellerna ser ut och dels förklara vad man kan lära sig om trofiska 

interaktioner i de tre modellerna. Under dessa tre första frågor gav jag inga ledtrådar 

av den typ som beskrevs i stycket Minnet och ledtrådar utan eleven skulle 

formulera sig utifrån de kunskaper som hen själv hade tillgängliga.  

Efter de tre inledande frågorna hade jag semi-strukturerade förberedda frågor 

(Bryman 2011) om enskilda delar av förståelsen om näringspyramider (Fråga 4 till 

9, kallas i fortsättningen uppföljningsfrågor). Elever som svarade utförligt på de 

första tre frågorna hade ofta redan svarat på det som ingick i frågorna 4 till 9. Men 

för elever som svarade mindre utförligt så var frågorna 4 till 9 viktiga för att få en 

bild av elevens förståelse. Här använde jag frågor där jag gav ledtrådar (enligt 

terminologin i Juslin & Nyberg 2005) för att hjälpa eleven att plocka fram kunskap 

som inte var tillgänglig för eleven annars. Här blev eleven alltså mera styrd och det 

blev lättare för eleven att avgränsa svaret. Som ett exempel så nämnde jag i fråga 5 

”högre nivå i näringspyramiden”. Här fick elever som inte kunde beskriva hur en 

näringspyramid ser ut på de öppna frågorna ledtråden att en pyramid består av olika 

nivåer. På samma sätt nämnde jag i fråga 8 termen ”miljögifter” vilket ledde till att 

en del elever nu kunde beskriva hur bioackumulation fungerar trots att de inte kunde 

göra detta i de öppna frågorna. 

3.4 Analys 
Analysen av intervjuerna var enligt den fenomenografiska forskningsansatsen 

(Dimenäs 2007). Syftet med fenomenografi som metod är att ta reda på hur 

människor tänker kring något i sin omvärld. Man analyserar vad de studerade 

personerna säger om ämnet man studerar och analyserar personernas uttalanden för 

att få en uppfattning om de olika kategorier av beskrivningar av fenomenet som 

finns i undersökningsgruppen.  

Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna gjorde jag en viss datareduktion och 

transkriberade endast de delar av intervjuerna som jag bedömde handlade om 

forskningsfrågan. Detta var mellan 15 och 20 minuter per intervju. Jag tog även med 
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det mesta av mina följdfrågor för att i efterhand kunna se om jag ställt ledande 

frågor i något fall.  

Jag läste igenom de transkriberade intervjuerna många gånger och grupperade 

intervjusvar med liknande innehåll i kategorier. Jag började med att analysera hur 

utförligt eleven svarat på de öppna frågorna (Fråga 2-3, Bilaga 1). Jag bedömde här 

att utvecklade svar på de frågorna visade att eleven ifråga kunde formulera sin 

förståelse utan hjälp av ledtrådar från mig (se resonemanget i avsnittet Minnet och 

ledtrådar). Därefter gick jag vidare och analyserade svaren på de förberedda 

uppföljningsfrågorna (frågorna 4 - 9). I de transkriberade intervjuerna letade jag 

efter beskrivningar av hur en näringspyramid ser ut och vad som illustreras i 

näringspyramiden (trofiska interaktioner). Resultatet av denna del av analysen 

redovisas under rubriken ”Energiförluster och näringspyramidens form”. Vidare 

letade jag efter förklaringar till varför en näringspyramid ser ut som den gör (energi 

som avgår via cellandning leder till att det blir mindre energi tillgänglig i nästa 

trofiska nivå). Även detta redovisas under rubriken ”Energiförluster och 

näringspyramidens form”. Jag utgick också från hur väl eleven förklarade skillnaden 

mellan de tre representationerna (näringskedja, näringspyramid och näringsväv) och 

huruvida de kunde förklara vad man kan lära sig om trofiska interaktioner i var och 

en av representationerna. Resultatet av denna del av analysen redovisas under 

rubriken ”Skillnad mellan de tre representationerna”. Jag klassificerade dessa 

resonemang som mer eller mindre utvecklade och jag noterade om respondenten 

använde ekologiska termer eller avstod från att använda dessa termer. Jag noterade 

också vilka arter och ekosystem som eleven tog upp för att exemplifiera sina 

resonemang. Användningen av ekologiska termer och arter redovisas under rubriken 

”Ekologiska termer och arter”. Jag analyserade därefter hur eleverna formulerade 

sin förståelse av bioackumulation vilket redovisas under rubriken 

”Bioackumulation”. Jag identifierad tre kategorier: (1) Utvecklade resonemang på 

de öppna frågorna; (2) Enkla resonemang på de öppna frågorna men utförligare 

svar på uppföljningsfrågorna; (3) Mycket enkla resonemang på de öppna frågorna 

och enkla svar på uppföljningsfrågorna. Jag valde ut citat som jag såg som 

informativa för att illustrera de olika kategorierna. För att svaren ska vara anonyma 

så anges eleverna vid citaten endast som ”Elev 1”, ”Elev 2” etc.  

3.5 Etiska överväganden 
Samhällsvetenskaplig forskning med människor som respondenter måste följa de 

etiska regler som Vetenskapsrådet tagit fram (Vetenskapsrådet 2010). Där finns fyra 

huvudkrav. Informationskravet stipulerar att deltagarna i studien ska vara 

informerade om studiens syfte. Jag informerade därför eleverna om studiens syfte 

vid ett inledande möte med de utvalda eleverna. Enligt samtyckeskravet får man när 

man är äldre än 15 år själv bestämma om man vill medverka i den här typen av 

undersökningar (Vetenskapsrådet 2010). Samtliga elever i undersökningen var 

mellan 16 och 18 år gamla. Eleverna informerades om att deltagandet var frivilligt 

och att deltagare kan välja att avbryta deltagande när som helst utan motivering. 
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Detta kan ses som särskilt viktigt eftersom elever befinner sig i en beroendeställning 

gentemot sin lärare och därför kan känna sig pressade att säga ja till att delta. Elever 

som var under 18 år gamla fick även ett dokument att ta hem till vårdnadshavarna 

där det bland annat gjordes klart att vårdnadshavaren kunde bestämma att deras barn 

inte skulle delta i studien. Alla de tolv tillfrågade eleverna valde att vara med i 

studien och inga vårdnadshavare hade synpunkter. Enligt konfidentialitetskravet ska 

personuppgifter behandlas så att obehöriga inte kan använda dem. Jag poängterade 

för eleverna att deras svar skulle behandlas anonymt vid mötet innan intervjun. 

Detta repeterades vid intervjuns början. Nyttjandekravet stipulerar att de uppgifter 

som insamlas under studien endast får användas till forskning och detta informerade 

jag eleverna om. Rektorn på skolan gav mig tillstånd att få genomföra studien.  

4 Resultat 

Under intervjuerna var det stor skillnad mellan eleverna i hur utförligt de svarade på 

de öppna frågorna (Fråga 2 och 3, Bilaga 1). Vissa elever svarade så utförligt på 

dessa frågor att jag bara behövde ställa en eller två av de planerade 

uppföljningsfrågorna. Andra elever svarade väldigt lite på de öppna frågorna och 

där behövde jag ställa alla eller nästan alla uppföljningsfrågorna.  

Jag identifierade följande kategorier: Utvecklade resonemang på de öppna 

frågorna; Enkla resonemang på de öppna frågorna men utförligare svar på 

uppföljningsfrågorna; Mycket enkla resonemang på de öppna frågorna och enkla 

svar på uppföljningsfrågorna. De tolv intervjuade eleverna fördelade sig jämt 

mellan kategorierna med fyra elever i varje kategori. 

Eleverna i de tre kategorierna skilde sig alltså åt med avseende på hur utförligt de 

svarade på de öppna frågorna respektive uppföljningsfrågorna. Elevkategorierna 

skilde sig också åt i användandet av ekologiska termer och arter och i sin förståelse 

av energiförluster och näringspyramidens form. Vidare skilde de sig åt i sin 

förståelse av skillnaden mellan de tre representationerna (näringskedja, näringsväv 

och näringspyramid) samt i sin förståelse av bioackumulation. För varje 

elevkategori går jag i resultatdelen igenom hur kategorierna skilde sig år med 

avseende på dessa delar av kunskapen om trofiska interaktioner. 

4.1 Utvecklade resonemang på de öppna frågorna 
Eleverna i denna kategori tog upp väldigt mycket om trofiska interaktioner redan 

under de öppna frågorna (Fråga 2-3, Bilaga 1) och jag behövde bara ställa ett par av 

de förberedda uppföljningsfrågorna till dessa elever (Fråga 4-9, Bilaga 1). Eleverna 

i denna kategori beskrev på de öppna frågorna utförligt hur en näringspyramid ser ut 

och framförallt varför den har det utseende som den har. Eleverna var också tydliga 

med vilka typer av organismer man finner på de olika trofiska nivåerna.  

4.1.1 Ekologiska termer och arter 

Eleverna i denna kategori exemplifierade sina resonemang främst genom att hänvisa 

till växtplankton, djurplankton, fiskar och fiskätande toppredatorer (havsörn) men 

även varg och hare fanns med som exempel på organismer. Ingen av eleverna tog 
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upp något namn på någon planktongrupp. Men en elev i denna kategori preciserade 

att djurplankton var ”räk- eller kräftliknande organismer” vilket väl beskriver 

hoppkräftor (Copepoda) som de fick i sina planktonprover under exkursionen.  

Samtliga elever i denna kategori använde korrekta ekologiska termer för att beskriva 

både producenter och konsumenter och förklarade att det är genom fotosyntes hos 

växterna som energi kommer in i näringspyramiden. Generellt använde eleverna i 

den här kategorin många ekologiska termer för att förklara både teori och 

tillämpningar. Det fanns dock en variation i hur eleverna använde ekologiska 

termer. Vissa elever använde mer avancerade ekologiska termer som fotoautotrofer, 

herbivorer och predatorer medan andra elever i samma sammanhang använde de 

svenska varianterna av dessa termer (producenter, växtätare och rovdjur). Exempel 

på formuleringar var:  

”Fotoautotrofer binder sin energi från solen då med fotosyntesen.[…] Herbivorerna 

kan inte bryta ned allt för en del energi försvinner med uppvärmning av djuren 

själva”.– Elev 1 

”Längst ned är växterna, producenterna, som använder sig av fotosyntesen för att ta 

in koldioxid och producera syre. […] Sedan har vi dem som äter växter, växtätarna – 

som en hare exempelvis. […] Det är förstahands-, andrahandskonsument och sedan 

toppkonsument”.– Elev 2 

Elev 1 använder de avancerade termerna fotoautotrof och herbivor medan Elev 2 

använder producent och växtätare för att beskriva samma sak. Båda eleverna 

använder dock generaliserade begrepp för de trofiska nivåerna istället för att ta upp 

specifika arter.  

4.1.2 Energiförluster och näringspyramidens form 

Eleverna i denna kategori beskrev korrekt att 90 % av energin går förlorad mellan 

varje trofisk nivå och förklarade varför det är mindre energi tillgänglig för att bygga 

upp biomassa högre upp i pyramiden. De beskrev hur energiförluster hos djur, på 

grund av rörelseenergi och kroppsvärme, leder till mindre tillgänglig energi för 

organismerna på nästa nivå.  

”I djur […] för de ska hålla sig varma och de ska bygga upp sig själva.[…] Och då 

tänker man att det finns något samband mellan energi och biomassa … För 

näringspyramiden just är bra för att visa såhär energi- biomassaändringen” – Elev 3 

”En del energi försvinner med uppvärmning av djuren själva. En del växter hinner dö 

innan de blir uppätna. Och så allt kan inte smältas heller. Så avtar det ungefär 90 % 

energi mellan varje trofinivå. Och ju högre upp man kommer […] populationerna 

minskar i varje art. Och allra högst upp då topprovdjuren. Det är allra minst av dom 

för det är ju så mycket energi som har försvunnit […]. Biomassan avtar mellan varje 

steg på grund av förluster”: – Elev 1 

Både Elev 1 och Elev 3 tog upp djur som exempel och koncentrerade sig där på 

kroppsvärme och rörelse som energikrävande processer. De kopplar också ihop 

energi och biomassa i sina resonemang och det är tydligt att de förstår att 

minskningen i biomassa beror på energiförlusterna på varje trofinivå. Elev 1 
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utvecklade även varför det försvinner energi när man går från producentnivån till 

primärkonsumenterna genom att ta upp att en del växter aldrig blir uppätna och att 

växter innehåller osmältbara ämnen – två förklaringar som flera elever i kategorin 

tog upp. Elev 3 var den enda eleven som tog upp att det försvinner energi bland 

producenterna också på grund av metabolism. Elevens förklaring av detta var dock 

lite diffus: 

”För om energin försvinner från växterna på grund av kemiska processer för att hålla 

dem vid liv. […] Växterna såhär de är ju inte djur.[…] Nej så det är inte lika lätt att 

se…exakt vad det är”. – Elev 3 

Som synes var det svårt för Elev 3 att sätta ord på exakt vad energiförlusten hos 

växter skulle bestå i. Det verkar vara elevens inledande resonemang om 

kroppsvärme hos djur som gjorde det svårt att precisera hur energiförlusterna sker 

hos producenterna.  

4.1.3 Skillnad mellan de tre representationerna 

Eleverna i den här kategorin förklarar väl skillnaden mellan de tre 

representationerna näringskedja, näringsväv och näringspyramid. De kunde också 

förklara vilka olika aspekter av trofiska interaktioner som är tydliga i de tre olika 

modellerna.  

”Jag tänker väl näringsväven är väl flera näringskedjor som man har… Eller 

näringsväven visar ett större system kan man ju säga. Hur flera organismer hänger 

ihop medan en näringskedja det är ju liksom stegen såhär liksom efter vartannat”. – 

Elev 4 

”En näringsväv då är det ju mera alla arter inom ett habitat […] som är beroende av 

varandra. Hur ekorren äter de nötterna och nötterna växer på det trädet. (…) Så man 

kan dels se liksom om en art skulle försvinna vilka skulle ha påverkats då. […] 

Näringskedja är mer från en växt till ett djur […] allt bara går i ett led”. – Elev 1 

”Om man dödar toppkonsumenterna så kommer bottenkonsumenterna att öka för de 

har ingen som jagar dem. För det har lite med vi lärde oss innan hur det måste vara 

balans.[…] Och när det dör en varg så kanske det blir… Om vi dödar hälften av alla 

vargpopulationer så kanske fyrdubblas bottenkonsumenterna”. – Elev 3 

Elev 4 och Elev 1 poängterade att det är samband mellan många arter som blir 

tydliga i näringsväven jämfört med näringskedja eller näringspyramid. Elev 1 

nämner också att i en näringsväv kan man tydligt se vilka andra arter som påverkas 

om en art försvinner. Elev 3 beskriver hur det blir en trofisk kaskad om man tar bort 

toppredatorn. Hen använder ”bottenkonsument” istället för 

herbivor/primärkonsument. 

4.1.4 Bioackumulation 

Förutom att väl förklara den centrala grundläggande förståelsen om energiförluster 

och lägre biomassa på högre trofinivåer så tog de flesta även upp bioackumulation 

på de öppna frågorna och förklarade hur miljögifter anrikas genom 

näringspyramiden.  
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”[giftet] kommer öka på vägen upp eftersom det är mindre biomassa fast lika mycket 

gift. […] Det koncentreras ju upp i näringskedjan. Så […] allting handlar nästan om 

toppkonsumenten”. – Elev 3  

”Gifter från den lägsta trofinivån kan anrikas högre upp i näringspyramiden för en 

havsörn får ju äta flera små fiskar och som innehöll lite arsenik eller vad det nu kan 

vara. De här småfiskarna måste ju äta flera plankton. Så anrikas det hela vägen upp”. 

– Elev 1 

Både Elev 1 och Elev 3 förklarar att halterna av miljögifter är högst hos 

toppkonsumenten. Elev 1 nämner också att havsörn är en toppkonsument och tar 

arsenik som ett exempel på miljögift, inte kvicksilver som är det ämne som tas upp i 

elevernas lärobok.  

4.2 Enkla resonemang på de öppna frågorna men utförligare svar på 

uppföljningsfrågorna 
I denna kategori hade eleverna korrekta förklaringar av hur näringspyramiden ser ut 

och vilka typer av organismer man hittar på de olika trofiska nivåerna. Eftersom 

eleverna i denna kategori hade enklare resonemang på de öppna frågorna jämfört 

med den förra kategorin så fick jag ställa alla eller nästan alla uppföljningsfrågor till 

dessa elever. Även om eleverna i den här kategorin inte utvecklade sina resonemang 

på de öppna frågorna så kunde de ha väl så utvecklade svar på  de planerade 

uppföljningsfrågorna.  

4.2.1 Ekologiska termer och arter 

Eleverna exemplifierade sina resonemang genom att använda i stort sett samma 

organismer som i den förra kategorin, d.v.s. främst plankton och fiskar. Som 

exempel på toppredatorer tog eleverna upp haj, duvhök (”som äter fisk” – Elev 5) 

och varg. Eleverna i den här kategorin använde färre ekologiska termer än eleverna i 

den förra kategorin. Termerna producent, toppredator och fotosyntes användes men 

termen trofinivå användes inte av någon elev. Istället använde eleverna alternativa 

formuleringar. 

”Så [näringspyramiden] beskriver ju tappet av energi mellan de olika stegen. […] Ja 

man förstår ju liksom att om…ett mellanskikt eller om ja även ett 

toppskikt…eeh…eller om något av skikten påverkas av miljögifter så påverkas hela 

pyramiden”. – Elev 6 

Elev 6 använder här  ”steg” eller ”skikt” för att beskriva trofinivåer.  

4.2.2 Energiförluster och näringspyramidens form 

I denna kategori fanns en större variation mellan eleverna jämfört med i de andra två 

kategorierna. Men en sammanhållande faktor inom kategorin var att eleverna hade 

svårt att formulera varför pyramiden smalnar av på de högre trofinivåerna. 

Anledningen till detta var främst att de inte tydligt kunde formulera varför det sker 

en energiförlust när man går uppåt i pyramiden. Eleverna tog ibland upp 

energiförluster på de öppna frågorna men de flesta kunde inte förklara vad dessa 

energiförluster bestod av. De elever i kategorin som kunde förklara vad 
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energiförlusterna bestod i gjorde detta först på uppföljningsfrågan (Fråga 7, Bilaga 

1) men de hade svårt att utveckla sitt resonemang om detta. 

”[Energin] tar vägen till kroppsvärme och andra behov som, jag vet inte, en 

organism har”. – Elev 6 

”Men också för att de individerna [på nästa trofiska nivå] måste ju kunna äta mer av 

de energifattiga arterna för att tillgodogöra sig all energi”. – Elev 7 

Elev 6 identifierar kroppsvärme som en orsak till energiförluster men tvekar ”jag vet 

inte” när hen ska förklara det närmare. Elev 7 säger här felaktigt att arterna på lägre 

trofinivåer innehåller mindre energi än arter högre upp i pyramiden.  

4.2.3 Skillnad mellan de tre representationerna 

Eleverna i denna kategori kunde förklara skillnaden mellan näringspyramid och 

näringskedja men hade besvär med att förklara vad näringsväven egentligen 

representerar.  

”Jag tror näringskedja visar bara en gren på näringsväven kanske. Jag tror typ i en 

näringsväv ett stort djur beskrivs mycket större typ hur det äter vem och sådant och 

typ”. – Elev 8 

”[Näringsväven] är lite mer hur alla arter och typ såhär individer hänger ihop. För att 

även om typ en haj kan äta ett sådant djur så kan den också äta ett sådant [annat] 

djur. Då kommer den in i kanske två näringskedjor när vi egentligen bara skulle ha 

ritat den i en. Men den kanske är del i fem”.  – Elev 7 

Elev 8 förklarar att en näringskedja kan ingå som en del i en näringsväv men har en 

diffus bild av vad en näringsväv är. Elev 7 beskriver skillnaden mellan kedja och 

väv men utvecklar inte vad man kan lära sig av de två representationerna.  

4.2.4 Bioackumulation 

Den uppföljningsfråga som de flesta elever svarade utförligt på var den tillämpade 

frågan om bioackumulation (Fråga 8, Bilaga 1). 

”Och sedan vet jag också att det är typ gifter och sådant kan ackumuleras i 

näringskedjan som gör att det blir farligare och farligare för det blir mer koncentrerat 

för varje steg typ upp i näringskedjan. Och att det typ därför det är någon art som 

håller på att dö för att de äter de här ackumulerade gifterna: Jag tror det är typ 

havsörn eller något sådant”. – Elev 7 

”Alltså när man har släppt ut gifter i vatten då får producenterna det i sig. Sedan 

kommer de som äter producenterna att få i sig de gifterna plus egna gifter. Och då 

kommer gifterna att byggas på tills det kommer till topprovdjuret”. – Elev 5 

Elev 7:s förklaring är korrekt men Elev 5 uttrycker att anledningen till att mängden 

gift högre upp i näringskedjan beror på att rovdjur får i sig egna kemikalier som 

läggs till de som växterna har i sig.  
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4.3 Mycket enkla resonemang på de öppna frågorna och enkla svar 

på uppföljningsfrågorna 
Eleverna i denna kategori svarade väldigt lite på de öppna frågorna och jag behövde 

därför ställa alla uppföljningsfrågorna i de flesta fall. På uppföljningsfrågorna gav 

de enkla eller ibland felaktiga svar. 

4.3.1 Ekologiska termer och arter 

Eleverna i den här kategorin använde få ekologiska termer och hade svårt att 

komma på några arter för att exemplifiera sina resonemang. Alla sade korrekt att 

växter befann sig längst ned i näringskedjan, och flera elever använde termen 

producenter, men vad växterna kallas i vattenmiljöer och vad som finns på de 

trofiska nivåerna ovanför växterna var ofta diffust och ingen elev använde termen 

fotosyntes.  

”Kanske med att växterna de…får ju kanske sin egna näring med solen och 

koldioxid och så”. – Elev 9 

”De som typ livnär sig på typ ljus. Och inte på andra organismer”. – Elev 10 

Varken Elev 9 eller Elev 10 använder termen fotosyntes men de är klara över att 

växterna får sin energi från solen.  

Till skillnad mot eleverna i de två andra kategorierna så är det för dessa elever inte 

helt klart vad plankton är.  

”Man lärde sig att det börjar väl från växten typ. Och går uppåt sedan kanske lite 

olika exempel med hur det är i havet till exempel att det också … med plankton där. 

Något sådant”. – Elev 9 

”Hmm menar du typ såhär alger såhär växtalger?” – Elev 10 

”Ja men det var ju som små organismer typ så. Man såg dem inte om de inte var i typ 

mikroskop”. – Elev 11 

Alla tre eleverna tvekar mycket när de ska förklara vad växtplankton är och Elev 10 

använder ordet växtalger istället för växtplankton. Ingen elev i denna kategori 

använder växt- och djurplankton för att exemplifiera sina resonemang om trofiska 

interaktioner. 

Det var tydligt att dessa elever inte hade så många ekologiska termer tillgängliga 

och hade svårt att utveckla sina resonemang även på uppföljningsfrågorna. En elev 

konstaterade att det var mycket nya termer på gymnasiet jämfört med i nian.  

”Det var väldigt mycket svåra ord minns jag. […] Men jag kände ändå igen alltså 

händelserna, eller hur man ska förklara”  – Elev 9 

Elev 9 uttrycker här att hen ofta kom ihåg de ekologiska mekanismerna 

(”händelserna”) även om hen inte kunde den korrekta termen för detta.  
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4.3.2 Energiförluster och näringspyramidens form 

Ingen av eleverna i den här kategorin nämnde energi på de öppna frågorna. På de 

planerade uppföljningsfrågorna uppvisade de ingen förståelse för att energi är 

viktigt i näringspyramider. På uppföljningsfråga 6 som handlade om varför man 

ritar uppåtriktade pilar i en näringspyramid så var svaren trevande.  

”Alltså jag tänker väl typ näringsämnen”. – Elev 11 

”Eeh det är väl…energi typ.” – Elev 10 

”Pilarna symboliserar väl att det … alltså att den pilen pekar mot är väl att den alltså 

[…] äter det som pilen kommer ifrån”. – Elev 9 

Elev 10 och Elev 11 nämnde korrekt energi/näringsämnen men de är osäkra och 

utvecklar inte svaren ytterligare. Elev 9 är klar över att högre trofinivåer äter föda 

från lägre nivåer men kan inte koppla detta till energi eller näring.  

På uppföljningsfråga 7 om varför näringspyramiden är just pyramidformad fick 

samtliga elever i denna kategori svårt att formulera en sammanhängande förklaring. 

Ingen elev i denna kategori kunde förklara varför energin minskar när man går från 

en trofisk nivå till nästa.  

”Det avgår energi över varje steg. […] Jag tänker då att den är en pyramid för att de 

finns fler såhär producenter än toppkonsumenter kanske. För att de har lättare att 

föröka sig typ”. – Elev 10 

”Det är lättare för [växterna] att överleva kanske”. – Elev 11 

”Det behövs ju jättemycket mer gräs för en varg och det behövs ju väldigt många 

harar för en varg också”. – Elev 9 

Elev 10 är inne på att det är energiförluster som sker när man går mot högre 

trofinivåer men kopplar inte detta till pyramidens form. Istället tar hen upp att 

formen kan bero på växternas fortplantning. Elev 11 tar istället upp växternas 

överlevnad som en förklaring till pyramidens form. För Elev 9 är det klart att det 

behövs mycket föda från trofinivån under för att djuren ovanför ska få tillräckligt 

med mat men hen har ingen förklaring till detta.  

4.3.3 Skillnad mellan de tre representationerna 

När dessa elever på de öppna frågorna (Fråga 2-3, Bilaga 1) skulle förklara vad en 

näringspyramid är så beskrev de istället vad en näringskedja är. På fråga 3 kunde 

ingen av dem förklara skillnaden mellan näringskedja, väv och pyramid.  

4.3.4 Bioackumulation 

Ingen av eleverna i denna kategori kunde förklara hur bioackumulation fungerar. 

Elev 9 var den enda som försökte sig på ett svar på uppföljningsfrågan om 

bioackumulation (Fråga 8, Bilaga 1). 

”Men ja om man kollar på en näringspyramid så får vi ju i oss gifterna. Ääh vad det 

nu kan vara… Ja i olika steg då.[…] Ääh ja men om vi skulle mata en gris med något 
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gift och sedan äter den. Då finns ju det kvar i grisens omlopp. Och när vi äter det får 

ju vi in oss giftet också”. – Elev 9 

Elev 9 lyckas inte förklara hur bioackumulation fungerar men det är tydligt för 

eleven att vi får i oss gift om våra tamdjur innehåller gift.  

5 Diskussion 

Hur formulerar då elever på naturvetarprogrammet sin förståelse av trofiska 

interaktioner och näringspyramider? I denna studie fann jag att elevernas 

intervjusvar kunde delas in i tre kategorier. I den första kategorin, utvecklade 

resonemang på de öppna frågorna, formulerad eleverna sina kunskaper om trofiska 

interaktioner redan på de öppna frågorna och behövde endast i mindre grad ledtrådar 

i form av uppföljningsfrågor för att utveckla sina svar. Eleverna i denna kategori 

beskrev utförligt hur en näringspyramid ser ut och varför den är just pyramidformad 

genom att korrekt resonera kring energiförluster mellan de trofiska nivåerna och vad 

dessa beror på. De beskrev också skillnaderna mellan de tre representationerna: 

näringskedja, näringsväv och näringspyramid och poängterade att det är samband 

mellan många arter som tydliggörs i en näringsväv. Eleverna beskrev också hur 

bioackumulation fungerar genom att förklara att miljögifter anrikas när man går mot 

högre trofinivåer. I sina svar använde eleverna i denna kategori många ekologiska 

termer där vissa elever använde avancerade ekologiska termer som fotoautotrofer 

och predatorer medan andra elever använde sig av de svenska varianterna av dessa 

termer d.v.s. producenter och rovdjur. 

I kategori två, enkla resonemang på de öppna frågorna men utförligare svar på 

uppföljningsfrågorna, beskrev eleverna korrekt hur näringspyramiden ser ut och 

vilka typer av organismer man hittar på de olika trofiska nivåerna. Eleverna kunde 

också förklara skillnaden mellan näringspyramid och näringskedja. Eleverna 

förklarade dock detta utförligt först i sina svar på uppföljningsfrågorna – på de 

öppna frågorna var svaren korta eller diffusa. Detta är ett viktigt resultat i studien 

och visar att en del elever kunde formulera en mer utvecklad förståelse för trofiska 

interaktioner när de fick ledtrådar trots att de inte kunde göra det på öppna frågor. 

Gotwals och Songer (2010) menar att kunskap som kommer fram efter att eleven 

fått vissa ledtrådar inte är lika tillgänglig för personen. Om detta stämmer så skulle 

det kunna förklara varför eleverna i den här kategorin hade svårt att formulera sig på 

de öppna frågorna samtidigt som de i många delar uppvisade samma förståelse för 

trofiska interaktioner som eleverna i kategori ett. En skillnad mot kategori ett var att 

eleverna i kategori två använde färre ekologiska termer. Termerna producent, 

toppredator och fotosyntes användes men termen trofinivå användes inte av någon 

elev. Eleverna hade liten förståelse för varför näringspyramiden har det utseende 

som den har. Anledningen till detta var främst att eleverna inte tydligt kunde 

formulera varför det sker en energiförlust när man går uppåt i pyramiden. Eleverna 

kunde heller inte formulera vad näringsväven egentligen representerar. De flesta 

eleverna i kategorin beskrev hur bioackumulation fungerar och förklarade att 

miljögifter anrikas på de högre trofinivåerna.  
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Slutligen, i kategori tre, mycket enkla resonemang på de öppna frågorna och enkla 

svar på uppföljningsfrågorna, svarade eleverna väldigt lite på de öppna frågorna 

och gav enkla eller felaktiga svar på uppföljningsfrågorna. När eleverna i denna 

kategori uppmanades att beskriva en näringspyramid så beskrev de istället en 

näringskedja. Eleverna i den här kategorin använde endast få ekologiska termer och 

arter för att exemplifiera sina resonemang. Eleverna visade ingen förståelse för att 

energiförluster är viktigt i näringspyramider och de viste inte hur bioackumulation 

fungerar.  

5.1 Ekologiska termer och arter 
Elevernas användande av ekologiska termer för att förklara sina tankegångar var en 

av de tydligaste skillnaderna mellan kategorierna; från första kategorin som använde 

mycket termer via andra kategorin som använde färre termer till tredje kategorin 

som endast använde ett fåtal termer. I sitt användande av arter för att illustrera sina 

resonemang så var kategori ett och två ganska lika medan eleverna i kategori tre 

använde mycket få arter. 

Att lära sig ett visst ämne, som t.ex. ekologi kan ses som ekvivalent med att lära sig 

använda de ämnesspecifika termerna (Molander u.å.). Vygotsky (1987) menade att 

vetenskapliga termer skiljer sig från vardagstermer genom att dels vara inordnade i 

ett sammanhang där de har betydelse i sin relation till andra vetenskapliga termer 

och dels genom att de används på ett mera precist sätt än vardagstermer. Enligt det 

synsättet så kan en ”mogen” förståelse av ekologi karaktäriseras av ett mera 

”stabilt” system av termer som eleven kan använda för att förklara ekologiska 

teorier (Puk & Stibbards 2012). Att skapa ett sådant sammanhang mellan ekologiska 

termer är svårt vilket visades i en undersökning av högstadieelever (Yucel & Özcan 

2015). I den studien hade de flesta elever bara en ytlig förståelse av enskilda termer 

och de saknade sammanhang i sitt användande av dessa termer. I min studie var det 

tydligt att de elever som hade de mest utvecklade svaren på intervjufrågorna, 

särskilt på de öppna frågorna, också var de som använde mest ekologiska termer. 

Man kan tolka detta som att dessa elever hade tillägnat sig ekologiska termer i ett 

sammanhang på det sätt som Vygotsky beskriver. Att de behärskar termerna gör 

sedan att de kunde föra utvecklade resonemang om trofiska relationer. 

När det gäller användningen av termer och arter så kan man notera att en 

användning av de generella begreppen fotoautotrof, herbivor och predator visar på 

en mer avancerad, eller åtminstone mer generaliserad, kunskap jämfört med att 

endast ta upp en viss art som representant för de trofiska nivåerna. Men eleverna i 

den här studien kunde antingen använda termer och arter på ett utvecklat sätt 

(kategori ett och två) eller så kunde de varken använda termer eller arter (kategori 

tre). Det verkar därför inte finnas någon motsättning mellan att använda termer och 

arter – elever som kan generalisera och använda korrekta termer kan även använda 

arter som exempel. 

I min studie var det tydligt att de elever som hade utvecklade resonemang om 

trofiska interaktioner också var de som tog upp flest arter eller andra taxa i sina svar. 

Men man kan diskutera om det är arter eller funktionella grupper som är viktigast att 

kunna för att förstå ekologi. Artidentifiering kan öka elevernas förståelse av 
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ekologiska teorier (Randler 2008). Men det är viktigt att man även fokuserar på 

arternas ekologi och funktion i ekosystemet så eleverna kan koppla arterna till teorin 

(Randler 2008). Magntorn (2007) fann att elever som hade kunskap om de 

funktionella grupperna i ett ekosystem – producenter, herbivorer, predatorer etc. – 

snarare än enskilda arter, kunde applicera denna kunskap på ett nytt ekosystem som 

eleverna inte tidigare studerat. Men han fann också att om eleverna får lära sig ett 

antal arter som kan exemplifiera näringspyramider i en viss miljö så hade eleverna 

lättare att förstå näringspyramiden som en representation för trofiska interaktioner 

(Magntorn 2007). Arter skulle kunna fungera som ledtrådar för minnet. När vi 

försöker minnas något så är vi i en ”framplockningsfas” (Juslin & Nyberg 2005) där 

det är viktigt med ledtrådar för att vi ska komma åt vår kunskap. I den fasen skulle 

artkunskap kunna fungera som ledtrådar. Om eleven t.ex. förknippar varg med 

begreppet toppredator så kan kanske flera aspekter av näringspyramiden bli 

tillgängliga i elevens minne när hen tänker på varg. 

5.2 Energiförluster och näringspyramidens form 
I elevernas läromedel används näringspyramiden för att visa hur energi rör sig 

genom ett ekosystem och för att illustrera den energiförlust som sker när man går 

från en trofisk nivå till nästa (Björndahl, m. fl. 2011). Eleverna i min studie hade 

jobbat mycket med näringspyramider både i fält och på labb (se avsnittet 3.2 

Undervisningen om trofiska interaktioner i undersökningsgruppen). Eleverna i de tre 

kategorierna skilde sig mycket åt i sin förståelse av hur energiförluster mellan de 

olika trofinivåerna förklarar näringspyramidens form. Eleverna i kategori ett 

beskrev att 90 % av energin går förlorad mellan varje trofisk nivå och förklarade att 

energiförluster hos djur, på grund av rörelseenergi och kroppsvärme, gör att det är 

mindre energi tillgänglig för att bygga upp biomassa på högre trofinivåer. Eleverna i 

kategori tre visade däremot inte någon förståelse för att energiförluster är viktigt i 

näringspyramider. 

Samtliga elever i de två första kategorierna identifierade växternas fotosyntes 

och/eller solstrålning som det enda som tillför energi till en näringspyramid. Det 

visar att denna del av det centrala budskapet i näringspyramiden som modell har var 

tydlig för de flesta eleverna. Men den andra centrala delen i kunskapen om 

näringspyramider, att cellandning är den viktigaste anledningen till att energi 

förloras mellan trofinivåerna (Campbell 1996), var inte tydlig för eleverna. Samtliga 

elever som förde ett korrekt resonemang om varför det blir mindre tillgänglig energi 

för biomassaproduktion högre upp i näringspyramiden fokuserade på att det avgår 

energi som kroppsvärme eller som rörelseenergi. Detta är ju inte fel men det är en 

ofullständig förklaring. Man kan också notera att fiskar och djurplankton, som 

många elever tog upp som exempel, är växelvarma djur. Det var dock ingen elev 

som såg något problem med att prata om energiåtgång p.g.a. kroppsvärme hos dessa 

organismer. Genom att fokusera på värmeförlusterna så fick eleverna svårt att 

förklara varför det försvinner 90 % energi när man går från autotroferna till 

herbivorerna. En del elever tog korrekt upp att en del av växtbiomassan dör utan att 

konsumeras av herbivorer och att en del av växtbiomassan är i en form som är 

otillgänglig för herbivorerna (cellulosa). Men det var bara en av tolv elever som tog 

upp att det försvinner energi bland producenterna för att växterna behöver ”kemiska 

processer för att hålla dem vid liv”. Det verkar därför viktigt att man i 
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undervisningen om trofiska interaktioner trycker hårdare på att energiförlusterna 

främst beror på cellandning.  

Ett vanligt missförstånd vad gäller näringspyramider är att det skulle finnas mer 

tillgänglig energi i toppen på näringspyramiden än på lägre trofiska nivåer (Butler, 

m. fl. 2015). I kategori två, där eleverna hade svårt att förklara varför pyramiden 

smalnar av mot de högre trofinivåerna, så menade en av eleverna att det var så. Det 

är lätt att se att pyramidens form blir svår att förklara om man tror att energin ökar 

uppåt i pyramiden på detta sätt.  

5.3 Skillnad mellan de tre representationerna 
De tre kategorierna skilde sig åt i hur väl de förstod skillnaden mellan de tre 

representationerna (kedja, väv och pyramid). Eleverna i kategori ett förklarade 

utförligt skillnaderna mellan de tre representationerna och var också tydliga med att 

man kan lära sig olika saker om trofiska interaktioner genom att använda olika 

modeller. Eleverna i kategori tre däremot kunde överhuvudtaget inte beskriva de tre 

representationerna – när de uppmanades att beskriva en näringspyramid så beskrev 

de istället en näringskedja. Följaktligen kunde dessa elever inte förklara vad det var 

för skillnad på de tre representationerna. Näringskedjan som modell är enklare för 

elever att förstå och använda sig av än näringsväven (Webb & Boltt 1990). Detta 

kan förklara varför de elever som bara förde väldigt enkla resonemang kring trofiska 

interaktioner i alla fall hade en förståelse för näringskedjan.  

Ett av de missförstånd om ekologiska teorier som är vanliga bland skolelever är att 

näringsvävar är separata näringskedjor avbildade tillsammans (Munson 1994) men 

ingen av eleverna i min studie uppvisade detta missförstånd. Tvärtom så var flera 

elever tydliga med att näringsväven representerar en mera komplex bild av ett 

samhälle. Men man får också komma ihåg att fyra elever inte alls kunde precisera 

någon skillnad mellan näringskedja och näringsväv.  

5.4 Bioackumulation 
Eleverna i kategori ett och de flesta i kategori två beskrev hur bioackumulation 

fungerar och förklarade hur miljögifter anrikas på högre trofinivåer. Termen 

bioackumulation användes dock inte av någon elev, inte ens i kategori ett där 

eleverna annars använde många ekologiska termer. Kunskap om bioackumulation är 

en tillämpad kunskap som kanske ligger närmare elevens vardag. Miljögifter är 

också något som det ofta rapporteras om i media. Kanske bidrar rapporteringen i 

media till att eleverna hade lätt för att använda sin kunskap om näringspyramiden 

för att resonera kring just dessa frågor.  

Missförståndet att kemiska föroreningar inte förs vidare upp genom en näringskedja 

är vanligt hos mellanstadieelever (Hogan 2000). Hos gymnasielever är det mindre 

vanligt men fortfarande hade 30 % av gymnasieeleverna i studien av Butler m.fl. 

(2015) denna felaktiga uppfattning. Ingen elev i min undersökning visade upp detta 

missförstånd utan ungefär hälften av de tolv eleverna hade helt korrekta förklaringar 

på hur gifter anrikas i en näringskedja. Men två elever menade att anledningen till 

att mängden gift högre upp i näringskedjan beror på att rovdjur får i sig egna 

kemikalier som läggs till de som växterna har i sig vilket ju inte är korrekt.  
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5.5 Didaktiska slutsatser 
Vilka didaktiska slutsatser kan man då dra av detta arbete? Trofiska interaktioner är 

en central del av ekologiundervisningen och därför finns det all anledning att 

fundera över hur man gör undervisningen om trofiska interaktioner så bra som 

möjligt.   

De elever i min studie som kunde föra utvecklade resonemang om trofiska 

interaktioner var också de elever som använde mest ekologiska termer och 

namngivna arter eller andra taxa i sina resonemang. Detta antyder att det kan finnas 

en poäng i att lära sig arter för att lära sig mer om teorierna på det sätt som 

Magntorn (2007) beskriver. Detta öppnar upp för en metod där man arbetar dels 

med teori och termer samtidigt som man undervisar i artkunskap där eleverna får 

lära sig identifiera ett visst antal arter som väl exemplifierar teorierna.  

Det centrala budskapet i näringspyramiden som modell är att energin kommer in i 

pyramiden via växternas fotosyntes och att energin lämnar näringspyramiden genom 

organismernas cellandning (Campbell 1996). Den första delen av detta centrala 

budskap kunde de flesta eleverna redogöra för men att det är cellandningen som 

leder till energiförluster var det bara en elev som tog upp. Därför verkar det vara 

viktigt att vara tydlig i sin undervisning när man förklarar hur energiförlusterna sker 

i näringspyramiden.  

Som jag beskrev i bakgrunden så finns det en del belagda missförstånd som elever 

ofta gör med avseende på trofiska interaktioner. Det var dock ganska få elever i den 

här undersökningen som uppvisade dessa missförstånd. Potentiellt allvarligt var att 

flera elever inte kunde förklara hur bioackumulation fungerar. Miljögifter är något 

som ofta dyker upp i media och i samhällsdebatten så det är viktigt att ha kunskap 

om detta. Råden om att vi inte ska äta vissa fiskar eftersom de innehåller för mycket 

miljögifter blir svåra att förstå om man inte förstår hur bioackumulation fungerar. 
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7 Bilaga 1 Intervjufrågor 

De nio frågor jag ställde.  

Öppna frågor 

1) Jag skulle vilja att du berättade lite om vad du tyckte om ekologidelen som ni 

läste i början på årskurs 1. Och jämför med hur det var att läsa ekologi på 

högstadiet. 

2) Jag skulle vilja att du berättade för mig om näringspyramider så som du kommer 

ihåg det? 

3) Vad är skillnaderna mellan en näringskedja, näringspyramid och en näringsväv? 

Vad lär man sig för olika saker om naturen genom att använda dessa tre olika sätt att 

se på ungefär samma sak? 

Planerade uppföljningsfrågor beroende på hur det gick på de öppna frågorna. 

4) Vad skulle du föreslå att man hittar för (typ av?) organismer på den lägsta nivån i 

en näringspyramid? 

5) Man brukar säga att arter som zooplankton eller vattenlevande insekter finns på 

en högre nivå i näringspyramiden än växtplankton– hur tänker du kring detta? 

6) Man brukar rita pilar som rör sig uppåt i en näringspyramid. Vad är det som rör 

sig uppåt i näringspyramiden? 

7) Näringspyramiden är ju just pyramidformad? Vill du berätta om varför den har 

just den formen? 

8) Giftiga ämnen i vår natur. Miljögifter och så. Känner du att teorin om 

näringspyramider kan hjälpa oss att förstå vad som händer där?  

9) Hur kan man argumentera utifrån näringspyramiden att mera vegetariskt är en bra 

idé? 

 


