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ABSTRAKT
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur elevernas sätt att resonera kring 
biologiska fenomen förändras under den tid de genomför sin gymnasieutbildning i 
naturvetenskap. Hur förklaras dessa fenomen av eleverna och hur har elevernas sätt att 
resonera kring biologiska fenomen förändrats under tiden de går på gymnasiets 
naturvetenskapliga program? Största delen av forskningen på området undersöker hur 
sättet att resonera förändras för barn mellan 1 och 12 år.

Denna studie använder en kombination av två tidigare väl verifierade metoder för att 
tydliggöra hur elevernas resonerande förändras. Frågeformuläret BCI och de tre 
resonerandekategorierna antropocentriskt-, teleologiskt- och essentielltresonemang. Två 
grupper av elever deltog i studien, en från årskurs 1 och en från årskurs 3 på 
naturvetenskapliga programmet. Båda elevgrupperna svarade på ett frågeformulär och 
slumpade elever deltog i semistrukturerade intervjuer.

Studien visar på en tydlig förändring av sättet att resonera mellan årskurs 1 och årskurs 
3. Det essentiella sättet att resonera är dock lika vanligt i båda grupperna. Kunskap om 
hur eleverna resonerar kring naturvetenskapliga begrepp kan hjälpa läraren att 
synliggöra sambanden mellan till synes orelaterade missuppfattningar. Läraren har då 
större möjlighet att hjälpa eleverna till bättre förståelse.

Nyckelord: Förståelse, begrepp, gymnasiet, biologi
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1 INTRODUKTION
Biologi är viktigt. Inom biologin finns kunskaper om hur alla levande organismer är 
uppbyggda och samverkar med varandra, både inom och mellan grupperna samt med
den miljö som omger dem. Hela biom, ja hela vår jord utforskas och beskrivs inom 
biologidiciplinen. Biologin som ämne är lika samvarierande och komplext som 
innehållet. För att förstå biologin i dess sammanhang behöver man kunskaper i kemi 
och fysik såväl som i samhällsvetenskap och geologi. För att kunna använda sina 
biologikunskaper i praktiken behöver man också ofta ha kunskaper i matematik och 
statistik.  Som ämne är biologin idag ytterst aktuellt, hur ska miljöproblem, 
klimatförändringar och samhällets hållbarhet kunna förstås och utforskas utan 
biologikunskaper? Idag står vårt samhälle inför en situation där en utbredd kunskap 
bland samhällsmedborgarna om förutsättningarna för liv på jorden kan vara en 
förutsättning för minskad växthuseffekt och ökad hållbarhet i samhället. Samtidigt är
biologiämnets inneboende och ständigt ökande komplexitet en utmaning för 
biologilärare överallt. Från uppbyggnaden av molekyler till övergripande strukturer 
och samband. Forskningen driver kunskapsgränsen framför sig och skillnaden mellan
vad samhället vill att eleverna lär sig och vad de har möjlighet att hinna lära sig ökar 
kontinuerligt (Lundström, 2007). Den snabba utvecklingen och kunskapsökningen 
inom biologiområdet har gjort att utbildningen i biologi har reformerats ett flertal 
gånger, kunskapskraven har växlat fram och tillbaka mellan stor detaljkunskap och 
övergripande allmänkunskap (Flodin, 2015). Dock lever alla människor fortfarande i 
samma värld omgivna av samma naturvetenskapliga fenomen. I gymnasieskolans 
biologikurser ska eleverna ges möjlighet att utveckla ”ett naturvetenskapligt 
perspektiv på vår omvärld” (Skolverket, 2011). För att kunna bygga upp ett hållbart 
vetenskapligt tänkande behövs en grundstruktur av förståelse för kärnan i 
naturvetenskapen, de ”stora idéerna” som bland annat beskrivits av Hazen och Trefil 
(2015). Just dessa grundläggande begrepp har elever ofta svårt att rätt förstå 
(Zetterqvist, 2003; Samuelsson, 2013; Nygård Larsson, 2011; Minzes, Wandersee & 
Novak, 2001; Michael, 2007; Lewis, Leach & Wood-Robinson, 2000; Klymkowsky, 
Garvin-Doxas, Zeilik, 2003; Hagman, Olander & Wallin, 2003; Coley & Tanner, 
2012; Andersson et. al., 2003) och kunskap om hur eleverna resonerar kring 
naturvetenskapliga begrepp kan hjälpa läraren att synliggöra sambanden mellan till 
synes orelaterade missuppfattningar. Läraren har då större möjlighet att hjälpa 
eleverna till bättre förståelse, genom att diskutera olika sätt att resonera på och vad 
resultatet av olika resonemang kan bli. Dessutom kan läraren vinna tid i genom att på
detta sätt angripa grundproblemet snarare än att tackla varje separat missuppfattning 
för sig.
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2 BAKGRUND
Elever kommer till skolan med olika erfarenheter av och idéer om hur världen 
fungerar. Ofta rör det sig om en stor variation av vardagstänkande baserat på 
information från föräldrar, samhälle och den bild massmedia visar av biologi 
(Andersson et. al., 2003). De övergripande naturvetenskapliga grundbegreppen 
stämmer ofta inte överens med de vardagsförklaringar de har med sig (Andersson, 
2013). Dessa naturvetenskapliga missuppfattningar har en tendens att vara väl 
förankrade i individen och delas ofta med många andra (Fisher, 1985; Hagman, 
Olander & Wallin, 2003). Det är inte ovanligt att det finns ett motstånd mot att 
förändra vad som uppfattas som sanning och lära om något man redan tycker att man
förstår och detta kan förhindra eller försvåra korrekt förståelse av ämnet (Illeris, 
2001). Det är också vanligt att denna förförståelse återkommer även efter 
genomförda studier (Munson, 1994; Lewis, Leach & Wood-Robinson, 2000; 
Andersson et. al., 2003). Det har visats att denna typ av förståelse kan vara helt 
färdigbildad redan efter secondary school (motsvarande högstadieåren i Sverige) hos 
barn i USA (Lewis, Leach & Wood-Robinson, 2000). Samma fenomen har också 
visats i Sverige (Andersson et. al., 2003). 

2.1 Vardagsspråk och språkkännedom

Sättet som vi talar om naturvetenskapliga fenomen på i vardagen antyder ofta orsaker
till fenomen som är helt felaktiga. Titta på uttrycket ”solen går upp på morgonen” det
ger underförstått intrycket av att det är solen som rör sig, inte vi och jorden vi står på.
Ett annat exempel kan vara ”Gödsel gör att blommorna växer”, vilket delvis kan 
betraktas som sant, men inte är hela sanningen. Denna typ av vardagsspråk som vi 
ständigt återkommer till kan vara så övertygande för individen att de betraktas som 
sanningar. (Hagman, Olander & Wallin, 2003) Det ligger alltså inte helt 
överraskande närmare till hands att tro på ett resonemang baserat på en egen tolkning
av det man kan se än ett resonemang baserat på etablerad forskning även om den 
egna tolkningen är felaktig. Man kan dela upp sättet att resonera på i två olika delar. 
Vardagstänkande, där man utgår från det man kan se för att sätta ihop en förklaring 
och naturvetenskapligt tänkande som grundas i de stora naturvetenskapliga teorierna.
En annan aspekt på språkets problematik är att många av de liknelser som lärare 
använder för att förklara osynliga biologiska händelser eller förlopp inte förstås av 
eleverna. Ju snabbare samhället utvecklas desto större skillnad blir det mellan de 
erfarenheter som olika generationer har gjort (Mattsson, Mutvei & Lönn u.å.). I 
dagens läge är till exempel nästan alla klockor barn stöter på digitala och begrepp 
som ”kugghjul” och ”pendel” är ointressanta i sammanhanget. Men hur ska man 
förstå den pendlande rörelsen hos cilier om man aldrig har sett en pendel? 

2.2 Separerade kunskapsområden i läroböcker och 
undervisning.

En faktor att ta ställning till är hur lektioner och läroböcker delar upp kunskap och 
innehåll. Mycket av kunskapen inom biologiområdet hänger ihop och alla delar krävs
för en bra övergripande förståelse av ämnet. Läroböcker som separerar de olika 
delarna för mycket påverkar elevernas förståelse (Nygård Larsson, 2011). Till 
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exempel är näringskedjor omöjliga att förstå utan kunskap om fotosyntes och 
skillnaden mellan producenter och konsumenter eller skillnaden mellan organiska 
och oorganiska molekyler och deras kretslopp (Nygård Larsson, 2011). 
Undervisningen kan också ha en tendens att vara uppdelad i områden. Inlärningen 
riskerar då att bli alltför assimilativ, eleverna får inte träna på att överföra sina 
kunskaper mellan de separerade ämnena. Men för att underlätta det ackommodativa 
lärandet krävs en medvetenhet hos läraren och en vilja och förmåga till förändringar 
(Illeris, 2001). Att biologiska begrepp och samband som tas upp i 
biologiundervisningen kan vara svåra för många elever att tolka och ta till sig har 
undersökts ett antal gånger både i Sverige och i andra länder (Zetterqvist, 2003; 
Klymkowsky et.al., 2003; Coley & Tanner, 2012). Språket som används i skolans 
läroböcker är dessutom informationstätt och uppfattas som svårtillgängligt av många 
elever (Johansson, Kokkinakis & Frändberg, 2013; Nygård Larsson, 2011). Med 
tanke på detta är det inte underligt att många elever när de kommer till gymnasiet 
fortfarande inte har assimilerat de kunskaper om naturvetenskapliga principer och 
resonemang som har ingått i deras utbildning. Det finns också klagomål från högre 
utbildningsinstanser som visar att studenternas kunskaper  inte når upp till förväntad 
nivå när de börjar på universitetsutbildningar (Samuelsson, 2013).

2.3 Tre sätt att resonera – kognitiva konstruktioner

De olika sätt att resonera kring naturvetenskapliga frågor som förekommer bland 
eleverna delas av John Coley och Kimberly Tanner (2012) in i tre typer; teleologiskt 
resonemang, essentiellt resonemang och antropocentriskt resonemang. Det 
teleologiska sättet att resonera innebär att den som svarar omedvetet försöker svara 
på frågan ”varför” (Kahneman, 2011) och svararen antyder att den aktuella 
händelsen har en funktion eller en avsikt. Till exempel; ”Organismer anpassar sig för
att passa in i miljön”. Detta sätt att besvara frågor är mycket vanligt i vardagslivet 
och yngre barn använder det ofta även för icke levande föremål, t.ex. ”Det regnar för 
att växterna behöver vatten.” Detta sätt att resonera hjälper oss att tolka världen runt 
omkring oss och fungerar bra när det gäller det mänskliga samhället och kulturen 
men är olämpligt när det gäller att förklara biologiska fenomen som sker utan ett 
avsiktligt användningsområde och utan mål (Coley & Tanner, 2012).  Det essentiella 
resonemanget innebär att vissa dolda egenskaper hos en art, en biologisk struktur 
eller ett biologiskt system bestämmer dess synliga egenskaper och identitet. Det vill 
säga att man övergeneralliserar och drar ett fåtal likheter för långt i en strävan att 
kategorisera. Till exempel; alla schäferhundar är aggresiva, alla mutationer är 
negativa, alla utsläpp är miljöfarliga. En konsekvens av detta tankesätt kan vara att 
man kategoriserar t. ex. arter baserat på en eller ett fåtal egenskaper. Risken är då 
stor att man inte inser den viktiga bredden av variationer inom arter och i 
förlängningen får svårt att förstå den ständiga processen med artbildning och 
genetisk drift (Shtulman, 2006). Det antropocentiska sättet att resonera baserar sig på
tendensen att resonera kring okända arter eller processer baserat på de kunskaper 
man har om människor. Att försöka förstå det okända genom att dra paralleller med 
välkända fenomen är en vanlig strategi inom många områden och att använda det 
man känner bäst (sig själv) kan vara mycket frestande. Resultatet blir ofta ett 
förmänskligande av organismer (Ross et.al., 2003). Till exempel; ”Alla organismer 
behöver äta men växter har inga synliga munnar alltså måste de suga upp ”maten” 
med rötterna, de måste äta jord.”  Under barnets kognitiva utveckling förändras sättet
att resonera, antropocentriskt resonemang har betraktats som det först utvecklade 
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sättet att resonera kring naturvetenskapliga fenomen. Herrmann, Waxman och Medin
(2010) har dock visat att det är vanligast förekommande bland urbana barn från fem 
års ålder och uppåt. Teleologiskt resonerande är överlag vanligare hos barn 6-7 år när
Emmons och Kelemen (2015) studerar barn från många olika uppväxtförhållanden. 
Medan essentiellt resonerande är vanligare hos barn över 10 år (Emmons & 
Kelemen, 2015). Allteftersom barnen lär sig mer kan sättet att resonera revideras. 
Det händer dock att delar av dessa kognitiva konstruktioner dröjer sig kvar (Coley & 
Tanner, 2012). Att kunna kategorisera olika resonemang i dessa tre typer av 
resonerande gör det enklare att klargöra den bakomliggande orsaken till 
resonemangen och där se sambanden mellan annars till synes orelaterade 
missuppfattningar. Istället för att försöka tackla den ständigt växande listan av 
biologiska missuppfattningar kan läraren nå den bakomliggande orsaken till 
missuppfattningarna och föra en systematisk dialog med eleverna om de tre 
tankesätten (Coley & Tanner, 2012). Äldre barn eller ungdomar har inte undersökts 
tidigare varken i Sverige eller i USA och denna lilla studie kan visa på nya 
intressanta aspekter av lärande som kan undersökas.
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3 SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur elevernas sätt att resonera kring 
biologiska företeelser förändras under den tid de genomför sin gymnasieutbildning i 
naturvetenskap. En ökad kunskap om hur elevernas resonemang utvecklas kan hjälpa
läraren i arbetet med att stötta eleverna till korrekt förståelse av de mest centrala 
delarna av biologiämnet.

3.1 Frågeställningar

➢ Hur förklaras biologiska fenomen av eleverna i årskurs ett och årskurs tre på 
naturvetenskapliga programmet?

➢ Vilken är skillnaden i elevernas sätt att resonera kring biologiska fenomen 
mellan årskurs 1 och årskurs 3 på naturvetenskapliga programmet?
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4 METOD
Det primära målet med en vetenskaplig undersökning är att beskriva och förklara 
verkligheten. Det finns framför allt två välbeprövade metoder att förhålla sig till, att 
göra en kvantitativ  eller en kvalitativ studie. Larsen (2009) karaktäriserar de två 
metoderna genom att beskriva den kvantitativa metoden som ett sätt att systematiskt 
klassificera och förklara, och den kvalitativa metoden som ett sätt att hitta mönster 
och nå förståelse. Under senare år har det blivit allt vanligare att integrera 
kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman, 2006). Den metod som är vanligast är 
ett frågeformulär kombinerat med en semistrukturerad intervju. Bryman (2006) 
redovisar fem anledningar för att använda en kombination av metoder:

• Triangulering, när man använder frågeformuläret för att leta upp de personer 
som, för den aktuella undersökningen, är lämpligast att intervjua. Man kan 
också söka bekräftelse mellan kvantitativa och kvalitativa data.

• Komplimentering, när man vill förtydliga resultaten från en metod med 
resultaten från en annan.

• Utveckling, när man vill använda resultaten från en metod för att utveckla 
den andra metoden.

• Inledande, när man vill upptäcka en paradox eller motsägelse eller vill 
omarbeta resultaten av en metod med resultaten från en annan metod.

• Expansion, när man vill utöka bredden och omfattningen av sin utredning 
genom att använda olika metoder för olika delar av utredningen.

Kvalitativ forskning beskrivs ofta som en forskningsstrategi vars tyngdpunkt på en 
relativt öppen inställning till processen ofta ger överraskningar, riktningsändringar 
och nya insikter. Men även i kvantitativ forskning kan fantasifull tillämpning av 
tekniker resultera i nya och oväntande insikter. Om båda metoderna genomförs 
parallellt skulle potentialen och kanske även sannolikheten för nya och oväntade 
resultat kunna öka dramatiskt (Bryman, 2006). Denna studie använder en 
kombination av kvantitativ metod och kvalitativ metod baserat på komplimentering.  
En kvantitativ metod som bestod av ett frågeformulär med flervalsfrågor undersökte 
elevers begreppsförståelse kompleterades med kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med tio slumpvis utvalda elever från varje klass.

4.1 Deltagare

Två elevgrupper ingår i undersökningen. En grupp bestående av 18 elever ur en 
första klass på naturvetenskapliga programmet (hädanefter kallad ”åk 1”) och en 
grupp bestående av 17 elever ur en tredje klass på naturvetenskapliga programmet 
(hädanefter kallad ”åk 3”) båda grupperna kommer från en mindre gymnasieskola i 
södra Sverige. Alla deltagare i åk 1 har under sin högstadietid gått på samma skola 
och haft samma lärare i no. Alla deltagare i åk 3 har under sin gymnasietid haft 
samma lärare i biologi. Avvikelser inom grupperna bör därför inte i första hand bero 
på skillnader i undervisning. Åk 1 är språkligt homogen med svenska som första 
språk, åk 3 är mindre språkligt homogen med fyra deltagare som har ett utomnordiskt
språk som första språk. Båda grupperna består till hälften unga män och till hälften 
av unga kvinnor. Vid tidigare lektionstillfälle under en diskussion om studieteknik 
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och hur mycket hjälp de kunde förvänta sig med sina studier hemma, tillfrågades 
eleverna om någon av deras föräldrar hade högre utbildning (från högskola eller 
universitet), de fick svara med handuppräckning. Av 18 elever i åk 1 uppger 15 att de
har familjer där den ena eller båda föräldrarna har högskole/universitets utbildning. 
Av 17 elever i åk 3 uppger 12 att de kommer från familjer där den ena eller båda 
föräldrarna har högskole/universitets utbildning. Eleverna tillfrågades under samma 
lektion om dessa uppgifter fick användas i den här studien, inga elever har motsatt 
sig att uppgifterna om föräldrars utbildningsnivå användes.

4.2 Frågor i urval och översättning

För att kunna urskilja olika typer av resonemang om biologiska fenomen samt att se 
om det fanns en skillnad i typen av resonemang mellan åldersgrupperna användes ett 
frågeformulär med tio flervalsfrågor (bilaga 1). Frågorna är ett urval ur ett test för 
begreppsförståelse; Biology Conscept Inventory, BCI (Michael, 2007; Tan & 
Treagust, 1999 och Klymkowsky, Underwood & Garvin-Doxas, 2010). Detta test är 
framtaget på Colorado university för att fungera som ett diagnostiskt prov för de 
studenter som ska börja sin collageutbildning inom biologi (motsvarande start på 
universitetsutbildning i Sverige).Testet har använts ett flertal gånger, det finns därför 
jämförelsematerial från USA (Klymkowsky, Underwood & Garvin-Doxas, 2010) 
och en liten undersökning i Sverige (Borgström, 2010). BCI är ett validerat test, 
framtaget efter forskning om hur elever uppfattar de olika biologiska begrepp som 
tas upp i frågorna. Alla svarsalternativen utom det korrekta svaret är baserade på 
vanliga förklaringsvarianter presenterade av nyblivna collage studenter. Om dessa 
frågor och svarsalternativ är relevanta att använda i Sverige är inte undersökt. 
Föreligger samma missuppfattningar även hos svenska studenter eller föredrar 
svenska elever andra förklaringsmodeller? Det skulle krävas många års studier av 
elevsvar för att kunna besvara frågan med någon säkerhet. Denna studie utgår ifrån 
antagandet att de varierande förklaringsmodeller och tankesätt som finns i BCI är 
generella och överförbara till svenska förhållanden. (Se under punkt 6.4 för 
ytterligare diskussion angående relevans.) Urvalet av frågorna är gjort efter samråd 
med biologiläraren som undervisat åk 3 under gymnasietiden. Då det fortfarande är 
mer än en halv termin kvar på kursen när undersökningen genomförs har hela 
kursinnehållet inte hunnits med ännu. De frågor som berör denna del av kursen har 
valts bort då syftet med studien kräver att eleverna i den ena testgruppen har fått 
undervisning om de biologiska begreppen som ingår i frågorna. Fråga 7, 8 och 10 i 
frågeformuläret innehåller dock vetenskapliga termer som testpersonerna i åk 1 
kanske inte förstår, det kan göra att svaren blir missvisande. Det finns viss möjlighet 
att eleverna hoppar över frågor där de inte förstår centrala ord. Frågorna i BCI är av 
naturliga skäl ursprungligen på engelska. För att eleverna ska kunna ta ställning till 
de biologiska begreppen och förklaringsmodellerna på samma språk som de har 
blivit undervisade är frågorna, av författaren till denna studie, översatta till svenska 
(engelsk originalversion se bilaga 2). 

4.3 Datainsamling

4.3.1 Frågeformulär

Åk 1 fyllde i frågeformuläret under de sista 20 minuterna av en lektion i 
samhällskunskap. Åk 3 fyllde i frågeformuläret under de sista 20 minuterna av en 
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lektion i biologi. För båda grupperna var den lektion då undersökningen 
genomfördes första lektionen efter lunchrasten och endast de deltagande eleverna 
samt den här rapportens författare var närvarande i klassrummet. Eleverna svarade på
frågorna enskilt, utan att prata med varandra och inga elektroniska hjälpmedel eller 
böcker användes. Alla elever satt kvar på sina platser till undersökningstiden var slut 
oavsett om de var klara tidigt eller inte. Alla elever fullföljde frågorna i god tid och 
inga elever uppgav att de kände sig stressade.

4.3.2 Intervjuer

När frågeformulären var ifyllda slumpades tio elever ur varje årskurs ut för 
intervjuer. Syftet med de tjugo intervjuerna var att eleverna skulle kunna ge en 
tydligare bild av hur de tänker kring de biologiska begreppen och vad de baserar sitt 
val av svar på (intervjufrågor se bilaga 3). Intervjuerna kan också ge svar på om 
indelningen av svarsalternativen under de olika typerna av tänkande (se 4.5 Tolkning
av svarsalternativ) stämmer överens med testpersonernas sätt att resonera. 
Intervjuerna spelades även in. Frågorna är få och öppna, avsedda att ge alla 
intervjuerna en gemensam bas. Elevernas svar och förklaringar har sedan fått styra 
samtalet i avsikt att så tydligt som möjligt få fram elevernas tankegångar kring de 
olika frågorna och svarsalternativen. Intervjuerna genomfördes i ett av skolans 
studierum som eleverna normalt har fri tillgång till. Detta rum hade sex studieplatser,
vid intervjutillfällena var rummet bokat för att intervjuerna skulle kunna ske i enrum.
Varje intervju tog cirka 30 minuter. Ett referat skrevs direkt efter varje intervju med 
hjälp av inspelningen.

4.4 Bortfall

För åk 1 saknas tio svar för fråga 9, tre av respondenterna har angett att de inte 
förstår ordet ”miceller” och därför har hoppat över frågan. För åk 3 har ett av svaren 
för fråga 2 inte tagits med bland resultaten då två svar var markerade för frågan. Ett 
svar för fråga 9 saknas, respondenten angav i marginalen att hon inte förstår ordet 
”miceller” och därför inte har fyllt i något svar. I åk 1 har tre respondenter i 
intervjuundersökningen angett att de slumpmässigt svarade på varsin fråga. Två av 
dessa svar har hamnat under kategorin ”övriga svar” och ett under ”essentiellt 
tänkande”.

4.5 Etiska överväganden

Undersökningen genomfördes enligt de forskningsetiska principer som 
vetenskapsrådet tagit fram (Vetenskapsrådet 2002). De fyra huvudkraven är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 
informationskravet ingår att alla deltagare i studien ska informeras om studiens syfte 
samt eventuella risker för skador eller obehag. Bedömningen som gjordes var att det 
inte fanns någon risk för skador eller obehag för deltagarnas räkning som behövde 
redovisas. Eleverna som ingick i studien fick skriftlig information en vecka innan 
studien med frågeformuläret genomfördes (se bilaga 4), i den ingick hur studien 
skulle genomföras, studiens syfte, hur deras anonymitet skulle hanteras i 
undersökningen, information om frivilligheten att deltaga samt att de insamlade 
resultaten endast skulle användas till denna studie. De elever som har deltagit i 
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studien har lämnat skriftligt samtycke (se bilaga 4). Konfidentialitetskravet uppfylls 
genom att varken eleverna, deras lärare eller den aktuella skolan namnges i 
undersökningen och nyttjandekravet uppfylls genom att resultaten endast används i 
forskningsändamål och endast till denna studie.

4.6 Analys 

Svarsalternativen till enkätfrågorna har av författaren analyserats och delats in i 
kategorierna; teleologiskt resonemang, essentiellt resonemang och antropocentriskt 
resonemang med hjälp av de definitioner som specificerats av Coley & Tanner 
(2012) se även ovan under rubrik ”Tre sätt att resonera – kognitiva strukturer”. De 
svar som innehåller generalliseringar har tolkats som essentiella, de svar som 
innehåller en antydan till att händelser eller funktioner har en avsikt eller ett mål har 
tolkast som teleologiska och de svar som innehåller förmänskliganden eller svar 
utifrån en personlig upplevelse har tolkats som antropocentriska. För uppdelning av 
svarsalternativen och motivering härtill se bilaga 5. De fördjupande intervjuerna med
eleverna ger en tydligare bild av om indelningen av svarsalternativen var korrekt. 
Intervjusamtalen har tagit upp varje enskild fråga i formulärets tio frågor. 
Respondentens förtydligande kring resonemanget runt val av svarsalternativ har 
jämförts med de definitioner som specificerats av Coley & Tanner (2012). 
Kommentarer som är representativa för elevernas responser har valts ut och 
redovisas.
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5 Resultat
Resultaten presenteras i samma ordning som data samlades in, först resultaten från 
frågeformuläret och sedan förtydliganden och förklarande kommentarer från 
intervjuerna. 

5.1 Resultat från enkätundersökning

Svaren på enkätfrågorna har av författaren delats in i fem olika kategorier:

• Korrekt svar

• Svar som antyder teleologiskt resonemang

• Svar som antyder essentiellt resonemang

• Svar som antyder antropocentriskt resonemang

• Övriga svar

Notera att alla frågor inte har svarsalternativ i alla resonemangskategorier då svaren 
är baserade på vanliga missuppfattningar hos elever (se 4.2 Frågor i urval och 
översättning).

Åk 1 (18 personer) har fått resultat enligt tabell 1.

Tabell 1. Svarsfrekvens för testgrupp 1.

Fråga Ej svar Rätt svar Teleologiskt 
resonemang

Essentiellt 
resonemang

Antropocentriskt 
resonemang

Övriga svar

1 0 10 3 0 Ej möjligt 5

2 0 11 Ej möjligt 4 Ej möjligt 3

3 0 7 8 3 Ej möjligt Ej möjligt

4 0 0 Ej möjligt 7 9 2

5 0 7 Ej möjligt 6 Ej möjligt 5

6 0 6 7 5 Ej möjligt Ej möjligt

7 0 2 10 1 Ej möjligt 5

8 0 5 Ej möjligt 13 Ej möjligt Ej möjligt

9 10 0 Ej möjligt 0 Ej möjligt 8

10 0 0 1 12 5 Ej möjligt
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S:a 10 48 29 51 14 28

I tabellen ovan kan man se att åk 1 har en relativt jämn svarsfrekvens mellan rätt svar
och  essentiellt resonemang (48 rätt svar och 51 essentiellt resonerade svar). 
Teleologiskt resonerade svar kommer härnäst med 29 svar och antropocentriskt 
resonerade svar har fått en ganska hög svarsfrekvens (14 svar) med tanke på att det 
endast var två frågor som hade svarsalternativ i denna kategori. Det är även 28 övriga
svar.

Åk 3 (17 personer) har fått resultat enligt tabell 2

Tabell 2. Svarsfrekvens för testgrupp 2.

Fråga Ej svar Rätt svar Teleologiskt 
tänkande

Essentiellt 
tänkande

Antropocentriskt 
tänkande

Övriga svar

1 0 13 2 0 Ej möjligt 2

2 1 9 Ej möjligt 4 Ej möjligt 3

3 0 14 1 2 Ej möjligt Ej möjligt

4 0 9 Ej möjligt 5 0 3

5 0 9 Ej möjligt 6 Ej möjligt 2

6 0 5 4 8 Ej möjligt Ej möjligt

7 0 7 3 1 Ej möjligt 6

8 0 6 Ej möjligt 11 Ej möjligt Ej möjligt

9 1 9 Ej möjligt 4 Ej möjligt 3

10 0 3 9 4 1 Ej möjligt

S:a 2 84 14 50 1 19

                 

I tabellen ovan ser man att andelen rätt svar är hög (84 svar), andelen svar som tyder 
på essentiellt resonerande är något lägre (50 svar). Teleologiskt resonerade svar samt 
antropocentriskt resonerade svar har en låg andel med 14 respektive 1 svar.
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5.1.1  Jämförelse mellan grupperna
Tabell 3 Totala antalet svar i de olika kategorierna i procent av antalet frågor där kategorin 
förekommer gånger antalet elever.

Åk 1(18 elever) Åk 3 (17 elever)
Rätt svar (10 frågor) 48 av 180 (27%) 84 av 170 (49%)
Teleologiska svar (5 frågor) 29 av 90 (32%) 14 av 85 (16%)
Essentiella svar (10 frågor) 51 av 180 (28%) 50 av 170 (29%)
Antropocentriska svar (2 frågor) 14 av 36 (39%) 1 av 34 (3%)
Övriga svar (6 frågor) 28 av 108 (26%) 19 av 102 (19%)
Ej svar (10 frågor) 10 av 180 (6%) 2 av 170 (1%)

Vid en jämförelse mellan åk 1 och åk 3 (se tabell 3) kan man se att andelen korrekta 
svarsalternativ som väljs ökar från 27% (48 av 180 möjliga) åk 1 till 49% (84 av 170 
möjliga) i åk 3. En ökning mellan åk 1 och åk 3 i denna kategori var väntad då åk 3 
har genomgått sina gymnasiekurser i biologi till skillnad från åk 1. Det essentiella 
tänkande verkar däremot inte förändras nämnvärt (28% till 29%). De svar som 
kategoriserades som teleologiska minskar i antal (32% till 16%) mellan åk 1 och åk 
3. De svar som kategoriserades som antropocentriska minskade också i antal mellan 
åk 1 och åk 3 (39% till 3%). För en jämförelse mellan grupperna för varje enskild 
fråga samt skillnad i procentenheter i svarsfrekvensen se bilaga 6. 

Förhållandet mellan de olika resonemangskategorierna skiljer sig mellan åk 1 och åk 
3. I båda de frågor där det finns möjlighet att välja ett antropocentriskt svar har denna
kategori minskat kraftigt mellan åk 1 och åk 3 (med 50 resp. 22 procentenheter, se 
bilaga 5). I de fem frågor där det fanns möjlighet att välja ett teleologiskt svar har 
denna grupp för fyra frågor minskat med 5, 38, 15 respektive 38 procentenheter men 
ökat för den sista frågan med 47 enheter, (se bilaga 6). 

För alla frågor gick det att välja essentiella svar, denna kategori utmärker sig genom 
att vara den kategori som totalt sätt inte minskar mellan åk 1 och åk 3. För de 
enskilda frågorna varierar det dock. Några har ökat med 2, 2, 19 respektive 47 
procentenheter, andra har minskat med 5, 10, 7 respektive 43 procentenheter. För två 
frågor skiljer det inga procentenheter mellan resultatet för åk 1 och åk 3 (fråga 1 och 
fråga 7) (se bilaga 6). 

Generellt har andelen rätt svar ökat medan de teleologiska och de antropocentriska 
svaren har minskat. Den fråga som avviker från de andra är fråga 10 där de 
teleologiska svaren stället har ökat medan de essentiella och de antropocentriska 
svaren har minskat (se bilaga 6). 

5.2 Resultat från intervjuundersökning

Dessa intervjuer är genomförda i syfte att validera författarens indelning av 
svarsalternativen i resonemangskategorier. Eleverna har fått berätta hur de har 
resonerat när de valde mellan de olika svarsalternativen. Många kommentarer om 
frågorna var mycket lika, därför är endast några utvalda representativa kommentarer 
från testpersonerna inskjutna i texten.
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5.2.1 Intervjuer med Åk 1

Testpersonerna i åk 1 har endast genomgått några veckors undervisning i ekologi på 
gymnasienivå. Då frågorna är avsedda att redovisa elevernas kunskaper efter 
gymnasieutbildningen har de således inte stor chans att svara rätt. De kunskaper som 
visas ligger på högstadienivå. Det intressanta är hur de resonerar sig fram till ett 
möjligt svar. Intervjuerna med testpersonerna i åk 1 visar överlag en tydlig 
överensstämmelse mellan indelningen av svarsalternativen i resonemangskategorier 
och hur testpersonerna faktiskt har resonerat. Undantaget är tre testpersoner som vid 
varsin fråga anger att de har svarat slumpmässigt. Två av dessa svar har hamnat i 
kategorin ”övriga svar” och ett i ”essentiellt resonemang”. 

5.2.1.1 Essentiellt resonemang

Fråga 8 har gett upphov till många svar i kategorin essentiellt resonemang. Det 
handlar om vad en dominant egenskap är. Flera elever har gett kommentarer liknande
denna:

 - Jo jag tänkte att dominant betyder stark och så tog jag det svaret.

Många av eleverna i åk 1 generalliserar betydelsen av dominant, ibland kan det 
betyda stark(ast) men inte alltid. En av eleverna berättade om en dokumentär på tv 
där den lejonhanne som vann striden om flocken av honor kallades dominant. 

Fråga 10, som handlar om hur ADP-molekylen kommer fram till ATP-syntetaset har 
också hög andel essentiella svar, fyra kommentarer av den här typen framkom:

 - Jag vet att det finns magneter med elektromagnetism och elektroner är ju negativa 
så då kommer elektronegativiteten att vara magnetisk och dra saker till sig.

Att så många elever kopplade ihop elektromagnetism och elektronegativitet är 
anmärkningsvärt, kan det vara så att de jämförde ett nytt och okänt ord, 
(elektronegativitet) med två begrepp de kände till (elektromagnetism och negativa 
elektroner)? Ordet elektronegativitet fanns med i det svarsalternativ dessa elever har 
valt. Ett mycket tydligt exempel på alltför långt dragen generallisering.

5.2.1.2 Teleologiskt resonemang

Fråga 3 har fått flera svar i gruppen teleologiskt resonemang. Denna fråga handlar 
om hur en global katastrof kan påverka evolutionen och har genererat flera 
kommentarer av typen:

 - Man tänker att om det är skadligt så ska det plockas bort.

Dessutom har några elever kommenterat så här:

 - Det var ju därför som dinosaurierna dog ut, för att det var vår tur att utvecklas. 

Här anser eleverna att det var meningen att en global katastrof skulle slå ut de flesta 
dinosauriearter för att det skulle finnas utrymme för däggdjuren att utvecklas. Både 
den första och den andra kommentaren är tydligt teleologiska till sin karaktär. Det 
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verkar finnas ett mål med händelsen (i det här fallet en global katastrof) den ska 
resultera i att det som är dåligt försvinner. I den andra kommentaren är målet rättvisa.

Även fråga 6 som handlar om strukturer (till exempel ett öga) som försvinner, har 
givit kommentarer av teleologisk karaktär:

 - Allt finns ju av en anledning, så om den (syftar på strukturen) inte har någon 
funktion så försvinner den såklart.

Här förutsätts att strukturer finns endast om de fyller en funktion i samtalen framkom
också att de elever som har valt detta svar inte bryr sig om strukturens eventuella 
nackdel eller fördel för individen. Det är endast om den inte har någon funktion som 
eleverna tror att den kommer att försvinna.

5.2.1.3 Antropocentriskt resonemang

Fråga 4 handlar om en undersökning av akupunktur. Här är det tydligt att de elever 
som svarat med antropocentriskt klassificerade svar har funderat på frågan utifrån sin
egen motvilja mot nålar. 

 - Det är klart att det gör ont att bli stucken med en nål.

Utgångspunkten för det antropocentriska resonemanget är den egna personens 
tyckande och reaktioner.

Åtta av tio testpersoner i åk 1 anger att de tyckte frågorna var svåra och inte skulle ha
svarat på dem om de inte hade fått veta att syftet med frågorna var att belysa hur de 
resonerade. De säger sig med den informationen i åtanke kunna släppa pressen på att 
svara rätt och fokusera på att resonera. 

 - Det var roligt att jämföra de olika svaren och tänka på vad som kunde vara troligt 
i stället för att tänka på att man får dåliga betyg om det blir fel.

Många av eleverna säger sig ofta ha sina slutbetyg i åtanke och agerar i de flesta 
undervisningssituationer utifrån vad de tror att lärarna förväntar sig.

5.2.2 Intervjuer med Åk 3

Intervjuerna med testpersonerna i åk 3 ger också en tydlig överensstämmelse mellan 
den indelning av frågorna som gjorts efter definitionerna som specificerats av Coley 
& Tanner (2012) och hur testpersonerna faktiskt har resonerat. En testperson hade 
slumpmässigt svarat på en fråga och då fått ett svar ur kategorin essentiellt tänkande. 
För övrigt överensstämmer resultaten från intervjuerna med resultaten från 
frågeformulären. De flesta testpersonerna i åk 3 använder en av två metoder när de 
svarar på frågorna. Antingen är de helt säkra på att ett alternativ är rätt, så säkra att 
de inte funderar över svaret, eller så analyserar de både frågan och svaren mycket 
noggrant. Den senare metoden används främst när de inte känner sig helt säkra på 
något av svarsalternativen. Båda metoderna har resulterat i både rätt och fel svar. De 
svar som testpersonerna har känt sig helt säkra på har resulterat i svar som inte finns i
någon av de tre resonerande kategorierna. Antingen var det rätt svar de valde eller 
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har de (i mindre utsträckning) valt ett svar ur kategorin ”övriga svar” som överlag 
representerar direkta faktafel. De svar som noga har analyserats av testpersonerna är 
antingen rätt svar eller hamnar oftast i gruppen essentiellt tänkande (29%), då 
testpersonerna använder kunskaper om något annat och generaliserar detta till att 
gälla för den aktuella frågan. 

5.2.2.1 Essentiellt resonemang

Fråga 5 handlar om vad som är viktigt med en vetenskaplig undersökning. Denna 
fråga har fått flera svar ur kategorin essentiellt resonemang.

 - Testpersonerna får inte tro på akupunkturen för då kanske det fungerar bara för 
att de tror på det. 

Här har eleverna hoppat över eller inte förstått hur negativ kontroll fungerar och 
överför istället kunskap om placebo effekten.

Fråga 6, som handlar om strukturen som försvinner, har också flera svar som 
klassades som essentiella. Här framkommer tydligt att de som svarat anser att 
mutationer alltid är dåliga. Två av eleverna jämställer mutationer med inavel och fyra
elever ger kommentarer av typen:

 - Jag tog den för att mutationer brukar ställa till grejer.

En annan fråga som har gett många svar i kategorin essentiellt resonerande är fråga 
8. Just som i åk 1 jämställs ordet ”dominant” med ”stark(ast)”.

 - Dominant betyder att det är starkare, det starkaste anlaget vinner.

5.2.2.2 Teleologiskt resonemang

Fråga 10 som handlar om hur en ADP-molekyl kommer till ATP-syntetaset, har fått 
oväntat många svar i kategorin teleologiskt resonemang och har gett upphov till flera 
olika resonemangskedjor två av dem var liknande:

 - Vätejonerna trycks ut till mellanrummet och sedan rusar de tillbaka till matrix, det
måste ju bli som en strömning i plasman – som en en vattenström blir när man drar 
något snabbt genom vatten. Då borde ADP-molekylerna kunna följa efter dit.

Detta svar ser till en början ut att vara essentiellt, där eleverna har generalliserat 
kunskaper om hur vätejonerna rör sig till att gälla även för ADP-molekyler. Men 
efter förtydligande framkom det att dessa två elever resonerar så att ADP-
molekylerna på något sätt ”känner av” plasmans rörelser runt ATP-syntetaset och då 
tar sig dit (på okänt sätt). Klassificeringen av detta svar är inte lika lätt som för 
tidigare frågor, det bedömdes ändå ingå i det teleologiska resonemanget då elevernas 
resonemang antyder att molekylen har ett eget medvetande och mål.

5.2.2.3 Antropocentriskt resonemang

Endast ett svar i åk 3 var antropocentriskt, ingen av de elever som slumpats fram för 
intervjuerna hade givit detta svar. 
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5.2.2.4 Elevernas åsikter om frågor och svar.

Eleverna tillfrågades också generellt om frågorna och svaren. Det framkom att ingen 
av de svarande saknade något svarsalternativ och att de alla tio var mycket positiva 
till denna typ av frågor. Alla framhöll att de hade fördjupat sina kunskaper angående 
frågorna genom att tvingas fundera kring olika men liknande svar. Åtta av de tio 
intervjuade testpersonerna berättar spontant att det mest givande var intervjun. Att 
eleverna säger sig inte sakna något svarsalternativ ger en antydan till att de 
svarsalternativ som fanns för frågorna i alla fall inte helt skiljer sig från hur eleverna 
själva hade resonerat. Att eleverna kände sig positivt inställda till undersökningen 
och intervjuerna stärker resultetet då denna positiva inställning gör det troligare att 
de verkligen har ansträngt sig med att fundera över frågor och svar och inte har 
svarat på  måfå.
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6 DISKUSSION

6.1 Hur förklaras biologiska fenomen?

Den första frågeställningen; ”Hur förklaras biologiska fenomen av eleverna i årskurs 
ett och årskurs tre på naturvetenskapliga programmet?” Går att svara på genom att 
titta på  svarsfrekvenser i de olika resonemangskategorierna. I åk 1 förklaras 
biologiska fenomen i högre utsträckning med antropocentriska och teleologiska 
resonemang än i åk 3. Det essentiella sättet att resonera var ungefär lika vanligt i åk 1
och åk 3. 

6.2 Hur har sättet att resonera förändrats?

Den andra frågeställningen; ”Hur har elevernas sätt att resonera kring 
naturvetenskapliga fenomen förändrats mellan årskurs 1 och årskurs 3 på 
naturvetenskapliga programmet?” kräver lite djupare analys. Enligt Herrmann, 
Waxman & Medin (2010), Emmons & Kelemen (2015) och Coley & Tanner, 2012 
skiftar de kognitiva konstruktionerna genom barnets mognad och utveckling (se ovan
”Tre sätt att resonera”) från antropocentriskt till teleologiskt till essentiellt och sedan 
till korrekt förståelse. En undersökning av Poling & Evans (2002) lyfter att denna 
utveckling kan fungera för varje nytt ämne – sådant man inte har någon tidigare 
kunskap om. Naturligtvis, ju äldre man blir desto mer förkunskaper om världen har 
man som kan överföras och desto mer sällsynt blir de två tidigare tankesätten. Att 
just det essentiella resonemanget är vanligast för gymnasieeleverna i åk 1 och åk 3 
stämmer överens med båda dessa teorier. Inte heller är minskningen av teleologiskt 
och antropocentriskt tänkande med elevernas ökande mognad och 
kunskapsutveckling särskilt förvånande. Däremot är det anmärkningsvärt att båda 
undersökningsgrupperna har ungefär samma andel essentiellt resonemang, man 
kunde ha förväntat sig en relativ minskning av alla de tre tankesätten till förmån för 
(ännu) fler korrekta svar. Ett tredje sätt att se på utveckling av resonemangssätt hittar 
vi hos Nelson Laird et. al. (2004), Kahneman (2011) och Klymkowsky, Underwood 
och Garvin-Doxas (2010) som framhåller att individuell utveckling i hög grad 
påverkar hur barn och ungdomar hämtar in kunskaper och påverkar hur deras 
personlighet utvecklas. Vi har alltså nu tre alternativ till hur förändringen sker:

1. Elevernas resonemangssätt utvecklas med ökad mognad, antropocentriskt – 
teleologiskt – essentiellt – korrekt förståelse enligt Herrmann, Waxman & 
Medin (2010), Emmons & Kelemen (2015) och Coley & Tanner, 2012 

2. Eleverna utvecklas inom varje nytt område enligt, antropocentriskt – 
teleologiskt – essentiellt – korrekt förståelse med ökad kunskapsnivå enligt 
Poling och Evans (2002).

3. Elevernas utveckling är mer komplex och kan inte specificeras rakt av enligt 
någon av de ovanstående alternativen. Personlig mognad och ökande 
kunskapsnivå kan samspela, både med varandra och med flera andra faktorer 
(till exempel föräldrars åsiker och övertygelser, personliga erfarenheter, 
livsåskådning, samhällspåverkan m.m.).  Den personliga utvecklingen är unik
för varje individ och detta påverkar inlärning och hur individer resonerar 
enligt Nelson Laird et. al. (2004), Kahneman (2011), Klymkowsky, 
Underwood och Garvin-Doxas (2010).
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Då många undersökningar inom området (Herrmann, Waxman & Medin, 2010; 
Emmons & Kelemen, 2015 och Coley & Tanner, 2012) har riktats mest mot yngre 
barn i åldern 1-12 år skulle det första alternativet innebära att gymnasieeleverna i 
undersökningen redan har genomgått den personliga mognad som behövs för att 
lämna det antroposofiska och det teleologiska resonemangsätten till största delen 
bakom sig för att istället kunna resonera essentiellt, endast få kvardröjande delar av 
de tidigare resonemangssätten skulle då finnas kvar i åk 1 och ännu färrre i åk 3 – 
vilket stämmer med resultaten av undersökningen. Det andra alternativet skulle 
innebära att eleverna med ökande kunskaper i ämnet lämnar det antropocentriska och
teleologiska resonemangsätten och går vidare till essentiellt resonemang och korrekt 
förståelse. Detta stämmer också med resultaten av undersökningen, att det 
fortfarande förekommer både teleologiskt och antropocentriskt resonemang även i åk
3 måste då förklaras med att kunskapsnivån hos dem som resonerat på dessa vis är 
lägre. Det är dock viktigt att hålla i åtanke att det inte säkert är ett enkelt ett till ett 
förhållande mellan ett visst sätt att resonera och en viss missuppfattning. Alla 
resonemangsätten kan ge upphov till flera olika biologiska missuppfattningar 
samtidigt som en enda missuppfattning kan baseras på flera sätt att resonera. Båda de
två första alternativen ger oss en tydlig struktur för resonemangets utveckling, det 
sker i ordningsföljd och utvecklas från antropocentriskt till teleologiskt till essentiellt
till korrekt förståelse. Det tredje alternativet lämnar en öppning för att resonemangets
utveckling kan ske på fler sätt, detta alternativ kan också stämma med resultaten 
även om det inte är lika tydligt. Eftersom studiens resultat stämmer väl in på båda de 
första alternativen och hänsyn också måste tas till det tredje alternativet, tolkas 
undersökningens resultat som ett samspel mellan personlig mognad och 
kunskapsökning med reservation för att alla individer inte kommer att passa in i 
förklaringsmodellen.

6.3 Essentiellt resonemang även i åk 3?

Eleverna i åk 3 angav i intervjun att de analyserade de frågor de inte var helt säkra på
mycket noggrant. Trots detta valdes i 29% av fallen ett essentiellt svar över det 
korrekta. I enlighet med diskussionen ovan kan kombinationen av otillräckliga 
faktakunskaper och aktuell personliga mognad vara anledningen till att de ännu inte 
har lämnat det essentiella resonemanget bakom sig

Förmågan att se likheter och göra generalliseringar är i många avseenden en tillgång,
även i arbetet med biologi. Det gäller dock att vara medveten om att man har 
generalliserat och där kan läraren ha en viktig uppgift. Att göra eleverna medvetna 
om sina tankesätt så att de kan reservera sig när de har dragit långtgående liknelser 
och inte acceptera svaret som en logisk slutsats. Eleverna måste göras 
uppmärksamma på de skillnader som de överser med när de generalliserar. Tillsynes 
små skillnader kan, i den biologiska världen, vara av större vikt än tillsynes stora 
likheter.

6.4 Tankar angående metod

De frågor och svar som har använts till denna studie är framtagna av Klymkowsky, 
Underwood och Garvin-Doxas (2010) på University of Colorado i USA efter 
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sammanställning av ett stort antal svar på utredande essäfrågor samt öppna intervjuer
med studenter. Det finns inga liknande studier gjorda på svenska elever och denna 
studie har utgått ifrån att de svarsalternativ som finns till frågorna liknar de som 
svenska elever skulle använda. I intervjuerna svarar eleverna enhälligt att de inte 
saknar något svarsalternativ på någon fråga, men de har då redan sett de befintliga 
svarsalternativen och påverkats av dem. Om de hade fått svara på frågorna utan 
tillgång till svarsalternativ kanske resultatet skulle blivit annorlunda. Att eleverna 
säger sig inte sakna något svarsalternativ ger en antydan till att de svarsalternativ 
som fanns för frågorna i alla fall inte helt skiljer sig från hur eleverna själva hade 
resonerat. En studie där eleverna får svara öppet på ett antal frågor skulle kunna ge 
intressanta insikter i hur svenska gymnasielever väljer förklaringsmodeller. Samt 
skulle kunna visa hur stor relevans denna undersökning egentligen har för svenska 
förhållanden. Själva frågorna är aktuella även för svenska förhållanden, de preciserar
delar av problem och områden som även svenska elever ofta har svårt att redogöra 
korrekt för. (Samuelsson, 2013; Zetterqvist, 2003; Nygård Larsson, 2011; Mattsson, 
Mutvei och Lönn, u.å.; Hagman, Olander och Wallin, 2003; Flodin, 2015; Andersson
et. al. 2003).
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Bilaga 1. Urval av BCI frågor på svenska (förf. övers.) 
Korrekta svar markerade i fetstil.

 1. Många olika sorters krukväxter hänger med bladen när de inte har blivit 
vattnade men reser snabbt upp bladen igen när de har fått vatten. Anledningen
till denna förändring efter vattning är...

 a) Vattnet reagerar med, och stärker växtens cellväggar.

 b) Vattnet används för att framställa energi som reser upp bladen.

 c) Vattnet ändrar koncentrationen av salt inuti växten.

 d) Vattnet tränger in i och expanderar växtens celler.

 2. På vilket sätt skiljer sig energianvändningen mellan växter och djur?

 a) Växter använder energi för att bygga molekyler, det kan inte djur.

 b) Djur använder energi för att bryta ner molekyler, det kan inte växter.

 c) Djur använder energi för att röra sig, det kan inte växter.

 d) Växter använder energi direkt, djur måste omvandla energin.

 3. Hur kan en global katastrof påverka evolutionen?

 a) Oönskade genversioner plockas bort.

 b) Nya gener skapas.

 c) Det kanske bara är några arter som överlever katastrofen.

 d) Det blir kortsiktiga effekter som försvinner med tiden.

 4. Du genomför en vetenskaplig undersökning för att se om en speciell typ av 
akupunktur  fungerar. Denna typ av akupunktur går ut på att nålar som sätts 
in på särskilda ställen påverkar specifika delar av kroppen. Som en del av ditt 
experiment, ser du till att slumpmässigt valda testpersoner får 
akupunkturnålarna på de korrekta ställena och andra får akupunkturnålarna på
”fel” ställen. Vad finns det för poäng med att sätta nålarna på fel ställen?

 a) Det fungerar som negativ kontroll.

 b) Det fungerar som positiv kontroll.

 c) Det kontrollerar om testpersonen kan känna nålen.

 d) Det kontrollerar om nålar är nödvändiga.

 5. Som en del av din undersökning för att undersöka den vetenskapliga 
trovärdigheten för denna typ av akupunktur är det viktigt att...

 a) bara använda testpersoner som tror på akupunktur.



 b) bara använda testpersoner som varken har åsikter för eller emot 
akupunktur.

 c) få undersökningen genomförd av forskare som tror på denna form av 
akupunktur.

 d) avgöra om det blir någon skillnad i resultat om nålarna sätts på olika
ställen.

 6. Det händer ofta att en struktur (till exempel ett fungerande öga) förloras 
under evolutionens lopp. Detta beror på att...

 a) strukturen fyller inte längre någon funktion.

 b) Mutationer har accumulerats och stör strukturens funktion.

 c) Strukturen stör andra egenskaper och funktioner.

 d) Kostnaden för att behålla strukturen vägs inte upp av fördelarna 
med att ha den.

 7. När vi vill veta om en viss molekyl kan passera ett biologiskt membran, 
behöver vi veta...

 a) vilket slags lipider membranet är uppbyggt av.

 b) hur pass vattenlöslig molekylen är.

 c) om molekylen aktivt stöts bort av lipidlagret.

 d) om molekylen är skadlig för cellen.

 8. Vad menar vi när vi säger att en egenskap är dominant hos en diploid 
organism?

 a) Egenskapen är starkare än den recessiva formen av samma egenskap.

 b) Egenskapen är resultatet av mer, eller mer aktiv genproduktion än den 
recessiva formen.

 c) Egenskapen förekommer alltid när allelen för egenskapen finns.

 d) Allelen för egenskapen inaktiverar den recessiva formen av egenskapen.

 9. Lipider kan bilda strukturer som miceller och dubbellager för att...

 a) de kan inte binda till vattenmolekyler.

 b) de kan inte interagera med andra molekyler.

 c) de har förmågan att binda specifikt till andra lipidmolekyler.

 d) delar av lipidmolekylen har förmågan att interagera starkt med 
vatten.



 10. Tänk dig en ADP-molekyl inuti en bakteriecell. Vilken av 
beskrivningarna nedan beskriver bäst hur den kommer till ett ATP-
syntasprotein så att den kan bli en ATP-molekyl?

 a) ADP-molekylen följer strömmen av vätejoner.

 b) ATP-syntaset hugger tag i ADP-molekylen.

 c) ADP-molekylens elektronegativitet drar den till ett ATP-syntas.

 d) ADP-molekylen kommer att aktivt pumpas till rätt område.

 e) Slumpmässiga rörelser i plasman för den till ett ATP-syntas.



Bilaga 2. Urval av BCI på engelsk orginaltext. (Korrekta 
svar markerade i fetstil.)

 1.             Many types of house plants droop when they have not been watered 
and quickly "straighten up" after watering. The reason that they change shape
after watering is because ...

 a) Water reacts with, and stiffens, their cell walls.

 b) Water is used to generate energy that moves the plant.

 c) Water changes the concentration of salts within the plant.

 d) Water enters and expands their cells.

 2.             In which way are plants and animals different in how they use 
energy?

 a) Plants use energy to build molecules; animals cannot.

 b) Animals use energy to break down molecules; plants cannot.

 c) Animals use energy to move; plants cannot.

 d) Plants use energy directly, animals must transform it.

 3.             How can a catastrophic global event influence evolutionary change?

 a) Undesirable versions of genes are removed.

 b) New genes are generated.

 c) Only some species may survive the event.

 d) There are short term effects that disappear over time.

 4.             You are doing experiments to test whether a specific type of 
acupuncture works. This type of acupuncture holds that specific needle 
insertion points influence specific parts of the body. As part of your 
experimental design, you randomize your treatments so that some people get 
acupuncture needles inserted into the "correct" sites and others into 
"incorrect" sites. What is the point of inserting needles into incorrect places?

 a) It serves as a negative control.

 b) It serves as a positive control.

 c) It controls for whether the person can feel the needle.

 d) It controls for whether needles are necessary.

 5.             As part of your experiments on the scientific validity of this particular
type of acupuncture, it would be important to ...



 a) test only people who believe in acupuncture.

 b) test only people without opinions, pro or con, about acupuncture.

 c) have the study performed by researchers who believe in this form of 
acupuncture.

 d) determine whether placing needles in different places produces 
different results.

 6. It is often the case that a structure (such as a functional eye) is lost during the 
course of evolution. This is because ...

 a) It is no longer actively used.

 b) Mutations accumulate that disrupt its function.

 c) It interferes with other traits and functions.

 d) The cost to maintain it is not justified by the benefits it brings.

 7. When we want to know whether a specific molecule will pass through a 
biological membrane, we need to consider ...

 a) the specific types of lipids present in the membrane.

 b) the degree to which the molecule is water soluble.

 c) whether the molecule is actively repelled by the lipid layer.

 d) whether the molecule is harmful to the cell.

 8. In a diploid organism, what do we mean when we say that a trait is dominant?

 a) It is stronger than a recessive form of the trait.

 b) It is due to more, or a more active gene product than is the recessive trait.

 c) The trait associated with the allele is present whenever the allele is 
present.

 d) The allele associated with the trait inactivates the products of recessive 
alleles.

 9. Lipids can form structures like micelles and bilayers because of ...

 a) their inability to bond with water molecules.

 b) their inability to interact with other molecules.

 c) their ability to bind specifically to other lipid molecules.

 d) the ability of parts of lipid molecules to interact strongly with water.

 10. Imagine an ADP molecule inside a bacterial cell. Which best 
describes how it would manage to "find" an ATP synthase so that it could 
become an ATP molecule?



 a) It would follow the hydrogen ion flow.

 b) The ATP synthase would grab it.

 c) Its electronegativity would attract it to the ATP synthase.

 d) It would be actively pumped to the right area.

 e) Random movements would bring it to the ATP synthase.



Bilaga 3. Frågor till förtydligande intervjuer.

 Hur resonerade du när du valde svarsalternativ? (För alla tio frågorna.)

 Saknade du något svarsalternativ? (För alla tio frågorna.)

 Vad tycker du om frågorna och svaren? 

1. Är de till exempel svåra att förstå?



Bilaga 4. Skriftlig information till eleverna i åk 1 och åk 3.

Hej,

Har du någonsin funderat över hur du resonerar eller hur ditt sätt att resonera kan 
förändras över tid och med ökad kunskap? Att vara medveten om sitt eget sätt att 
resonera och vilka fördelar och nackdelar som följer med olika sätt kan vara till stor 
hjälp när du ska lära dig nya saker. Just nu genomför jag min sista kurs på 
Linneuniversitetet inför lärarexamen, det innebär att jag ska genomföra en 
undersökning och skriva ett examensarbete. Undersökningen handlar om att studera 
hur sättet att resonera om naturvetenskapliga fenomen förändras för elever under den
tid man går i gymnasiet. 

Hur går undersökningen till?

Undersökningen kommer att genomföras i två steg. Först ska deltagarna svara på 10 
frågor, det är flervalsfrågor där deltagarna enskilt ska resonera sig fram till vilket 
svar som verkar stämma bäst. Endast ett svar får väljas för varje fråga. Detta kommer
att genomföras i klassrummet under lektionstid och tar cirka 20 minuter. Sedan lottas
10 personer av de som har svarat, ut för en enskild intervju med mig. Under intervjun
kommer vi att gå igenom svarsformuläret och deltagaren får berätta hur han/hon 
resonerade och varför just de svaren valdes. Intervjun kommer att ta cirka en 
halvtimme och kommer inte att ske under lektionstid.

Måste jag?

Nejdå, absolut inte! Deltagande är helt frivilligt och deltagarna kan också när som 
helst avbryta och lämna rummet. Om de gör det kommer det delvis ifyllda 
frågeformulär alternativt resultatet från den avbrutna intervjun inte att tas med i 
undersökningen. Eftersom denna undersökning inte ingår i någon av de kurser ni går 
kommer det inte att påverka era betyg på något sätt.

Vem kommer att få veta hur jag har svarat?

På frågeformuläret får deltagarna fylla i sitt namn. När 10 personer är utlottade 
kontaktar jag dem enskilt för att fråga om de kan tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Om någon känner att han eller hon inte vill så lottar jag ut någon annan tills 
jag har 10 personer som vill. Endast deltagarna själva och jag kommer att veta hur de
har svarat på formuläret och vad som har sagts under intervjun. Som 
undersökningsledare förbinder jag mig till tystnadsplikt angående hur deltagarna har 
svarat på frågorna och innehållet i intervjusamtalen.

Vad kommer att hända med mina frågesvar och intervjuresultaten sedan?

Det insamlade materialet från frågeformuläret och intervjuerna kommer endast att 
användas för forskningsändamål och endast till denna studie. När jag har fått mitt 



examensarbete godkänt kommer allt insamlat material att förstöras. Ingen del av 
materialet kommer att användas för andra undersökningar eller ändamål. Fram till att
allt är klart förvaras materialet inlåst i en låda, oåtkomligt för alla utom mig.

Vill du veta mer? Kontakta mig på telefon; 0703-238998 eller via mail; 
karin.ringblom@almhult.se

Vill du hjälpa mig med mitt examensarbet och deltaga i undersökningen? Skriv 
under här:

Namn:

------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bilaga 5. Kategorisering av frågeformulärets svarsförslag.

 1. Många olika sorters krukväxter hänger med bladen när de inte har blivit 
vattnade men reser snabbt upp bladen igen när de har fått vatten. Anledningen
till denna förändring efter vattning är...

 a) Vattnet reagerar med, och stärker växtens cellväggar. 

Övrigt svar

 b) Vattnet används för att framställa energi som reser upp bladen. 

Teleologiskt tänkande – Svaret antyder att detta är en medveten 
handling av någon.

 c) Vattnet ändrar koncentrationen av salt inuti växten. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, om man späder något med lite 
vatten i blir det mer utspätt och får lägre koncentration.

 d) Vattnet tränger in i och expanderar växtens celler. 

Rätt svar

 2. På vilket sätt skiljer sig energianvändningen mellan växter och djur?

 a) Växter använder energi för att bygga molekyler, det kan inte djur.

Övrigt svar

 b) Djur använder energi för att bryta ner molekyler, det kan inte växter.

Övrigt svar

 c) Djur använder energi för att röra sig, det kan inte växter. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, de flesta växter rör sig inte så det 
syns.

 d) Växter använder energi direkt, djur måste omvandla energin. 

Rätt svar

 3. Hur kan en global katastrof påverka evolutionen?

 a) Oönskade genversioner plockas bort. 

Teleologiskt tänkande – Svaret antyder att ”någon” inte önskar vissa 
genversioner.

 b) Nya gener skapas.

Essentiellt tänkande – Generalisering, nya arter kan uppstå.

 c) Det kanske bara är några arter som överlever katastrofen. 

Rätt svar

 d) Det blir kortsiktiga effekter som försvinner med tiden. 



Essentiellt tänkande – Generalisering, många effekter får kortsiktiga 
effekter.

 4. Du genomför en vetenskaplig undersökning för att se om en speciell typ av 
akupunktur  fungerar. Denna typ av akupunktur går ut på att nålar som sätts 
in på särskilda ställen påverkar specifika delar av kroppen. Som en del av ditt 
experiment, ser du till att slumpmässigt valda testpersoner får 
akupunkturnålarna på de korrekta ställena och andra får akupunkturnålarna på
”fel” ställen. Vad finns det för poäng med att sätta nålarna på fel ställen?

 a) Det fungerar som negativ kontroll. 

Rätt svar

 b) Det fungerar som positiv kontroll.

Övrigt svar

 c) Det kontrollerar om testpersonen kan känna nålen. 

Antropocentriskt tänkande – Svaret utgår från personens synvinkel.

 d) Det kontrollerar om nålar är nödvändiga. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, att testa om det fungerar är att 
testa om nålar är nödvändiga.

 5. Som en del av din undersökning för att undersöka den vetenskapliga 
trovärdigheten för denna typ av akupunktur är det viktigt att...

 a) bara använda testpersoner som tror på akupunktur.

Övrigt svar

 b) bara använda testpersoner som varken har åsikter för eller emot 
akupunktur. 

Essentiellt tänkande – det är viktigt att vara neutral när man genomför 
vetenskapliga studier.

 c) få undersökningen genomförd av forskare som tror på denna form av 
akupunktur.

Övrigt svar

 d) avgöra om det blir någon skillnad i resultat om nålarna sätts på olika 
ställen. 

Rätt svar

 6. Det händer ofta att en struktur (till exempel ett fungerande öga) förloras 
under evolutionens lopp. Detta beror på att...

 a) strukturen fyller inte längre någon funktion. 

Teleologiskt tänkande – En struktur måste fylla en funktion för att 
finnas.



 b) Mutationer har ackumulerats och stör strukturens funktion. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, när det samlas för mycket ”skräp”
störs normal aktivitet.

 c) Strukturen stör andra egenskaper och funktioner. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, saker som är till nackdel 
försvinner.

 d) Kostnaden för att behålla strukturen vägs inte upp av fördelarna med att 
ha den. 

Rätt svar

 7. När vi vill veta om en viss molekyl kan passera ett biologiskt membran, 
behöver vi veta...

 a) vilket slags lipider membranet är uppbyggt av. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, vissa saker passar ihop och andra 
inte.

 b) hur pass vattenlöslig molekylen är. 

Rätt svar

 c) om molekylen aktivt stöts bort av lipidlagret.

Övrigt svar

 d) om molekylen är skadlig för cellen. 

Teleologiskt tänkande – Cellen ”vet” vad som är skadligt och släpper 
inte in det.

 8. Vad menar vi när vi säger att en egenskap är dominant hos en diploid 
organism?

 a) Egenskapen är starkare än den recessiva formen av samma egenskap. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, det som är dominant dominerar 
över annat.

 b) Egenskapen är resultatet av mer, eller mer aktiv genproduktion än den 
recessiva formen. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, det som är dominant är starkare 
och arbetar hårdare.

 c) Egenskapen förekommer alltid när allelen för egenskapen finns. 

Rätt svar

 d) Allelen för egenskapen inaktiverar den recessiva formen av egenskapen. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, den som är starkast vinner och 
den andra förlorar.



 9. Lipider kan bilda strukturer som miceller och dubbellager för att...

 a) de kan inte binda till vattenmolekyler. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, fetter kan inte blandas med 
vatten.

 b) de kan inte interagera med andra molekyler. 

Övrigt svar

 c) de har förmågan att binda specifikt till andra lipidmolekyler. 

Övrigt svar

 d) delar av lipidmolekylen har förmågan att interagera starkt med vatten. 

Rätt svar

 10. Tänk dig en ADP-molekyl inuti en bakteriecell. Vilken av 
beskrivningarna nedan beskriver bäst hur den kommer till ett ATP-
syntasprotein så att den kan bli en ATP-molekyl?

 a) ADP-molekylen följer strömmen av vätejoner.

Teleologiskt tänkande – ADP-molekylen ska till samma ställe som 
vätejonerna alltså följer den efter.

 b) ATP-syntaset hugger tag i ADP-molekylen. 

Antropocentriskt tänkande – En människa som vill ha något hugger tag 
i det.

 c) ADP-molekylens elektronegativitet drar den till ett ATP-syntas. 

Essentiellt tänkande – Generalisering, elektronegativitet driver många 
reaktioner i cellen.

 d) ADP-molekylen kommer att aktivt pumpas till rätt område. 

Teleologiskt tänkande - ”Någon” vet vart ADP-molekylen ska och ser 
till att den kommer dit.

 e) Slumpmässiga rörelser i plasman för den till ett ATP-syntas. 

Rätt svar



Bilaga 6. Jämförelse mellan åk 1 och åk 3 för varje fråga i 
procent.

Fråga 1 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 55% (10 av 18) 76% (13 av17) 21
Teleologiska svar 17% (3 av 18) 12% (2 av 17) -5
Essentiella svar 0% (0 av 18) 0% (0 av 17)
Antropocentriska svar
Övriga svar 28% (5 av 18) 12% (2 av 17) -16
Ej svar 0% (0 av 18) 0% (0 av 17)

± 0
Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.

± 0

Fråga 2 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 61% (11 av 18) 53% (9 av17) -8
Teleologiska svar
Essentiella svar 22% (4 av 18) 24% (4 av 17) 2
Antropocentriska svar
Övriga svar 17% (3 av 18) 18% (3 av 17) 1

Inga svar för denna fråga är klassade som teleologiska.

Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.

Fråga 3 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 39% (7 av 18) 82% (14 av17) 43
Teleologiska svar 44% (8 av 18) 6% (1 av 17) -38
Essentiella svar 17% (3 av 18) 12% (2 av 17) -5
Antropocentriska svar
Övriga svar

Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.
Inga svar för denna fråga är klassade som övriga svar.

Fråga 4 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 0% (0 av 18) 53% (9 av17) 53
Teleologiska svar
Essentiella svar 39% (7 av 18) 29% (4 av 17) -10
Antropocentriska svar 50% (9 av 18) 0% (0 av 17) -50
Övriga svar 11% (2 av 18) 18% (3 av 17) 7

Inga svar för denna fråga är klassade som teleologiska.

Fråga 5 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 39% (7 av 18) 53% (9 av17) 14
Teleologiska svar
Essentiella svar 33% (6 av 18) 35% (6 av 17) 2
Antropocentriska svar
Övriga svar 28% (5 av 18) 12% (2 av 17) -16

Inga svar för denna fråga är klassade som teleologiska.

Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.



Fråga 6 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 33% (6 av 18) 29% (5 av17) -4
Teleologiska svar 39% (7 av 18) 24% (4 av 17) -15
Essentiella svar 28% (5 av 18) 47% (8 av 17) 19
Antropocentriska svar
Övriga svar

Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.
Inga svar för denna fråga är klassade som övriga svar.

Fråga 7 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 11% (2 av 18) 41% (7 av17) 30
Teleologiska svar 56% (10 av 18) 18% (3 av 17) -38
Essentiella svar 6% (1 av 18) 6% (1 av 17)
Antropocentriska svar
Övriga svar 28% (5 av 18) 35% (6 av 17) 7

± 0
Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.

Fråga 8 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 28% (5 av 18) 35% (6 av17) 7
Teleologiska svar Inga svar för denna fråga är klassade som teleologiska.
Essentiella svar 72% (13 av 18) 65% (11 av 17) -7
Antropocentriska svar Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.
Övriga svar Inga svar för denna fråga är klassade som övriga svar.

Fråga 9 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 0% (0 av 18) 53% (9 av 17) 53
Teleologiska svar
Essentiella svar 0% (0 av 18) 24% (4 av 17) 24
Antropocentriska svar
Övriga svar 44% (8 av 18) 18% (3 av 17) -26

Inga svar för denna fråga är klassade som teleologiska.

Inga svar för denna fråga är klassade som antropocentriska.

Fråga 10 Åk 1 Åk 3 Skillnad i procentenheter
Rätt svar 0% (0 av 18) 18% (3 av17) 18
Teleologiska svar 6% (1 av 18) 53% (9 av 17) 47
Essentiella svar 67% (12 av 18) 24% (4 av 17) -43
Antropocentriska svar 28% (5 av 18) 6% (1 av 17) -22
Övriga svar Inga svar för denna fråga är klassade som övriga svar.
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