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SAMMANFATTNING 

Syftet med arbetet var att undersöka kunskapen om gener hos elever på gymnasiet 
och se om den förändras och utvecklas efter den första biologikursen. Detta skedde 
genom en enkätundersökning med frågor om gener och genetisk information där 
elever till viss del fick motivera sina svar. Samma frågor ställdes till två grupper av 
elever, de som inte hade läst biologi på gymnasiet men som skulle göra det 
kommande termin och de som hade läst kursen terminen innan. Svaren 
kategoriserades med hjälp av tidigare forskning och de två gruppernas resultat kunde 
utläsas och jämföras med varandra. Undersökningen visar att de elever som kommer 
från grundskolan inte har de baskunskaper som förväntas. De har oerhört svårt att 
förklara och se relationen mellan framförallt de minsta strukturerna i cellen och 
majoriteten anser att den genetiska informationen i två celler från samma individ är 
lika om cellerna har samma uppgift och olika om de inte har det, oavsett om det 
gäller könsceller eller kroppsceller. För elever som har läst biologi på gymnasiet blev 
resultatet bättre. Man kan se att denna grupp kan förklara mer i detalj vad gener är 
och deras relation till de andra små strukturerna i cellen. De har framförallt bättre 
kunskap när det gäller genetisk information i olika celler från samma individ. Trots 
detta visar resultatet att gymnasielevers kunskap när det gäller gener inte når upp till 
den nivå som förväntas av elever på grundskolan.  
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1 INLEDNING  

När jag under min lärarutbildning äntligen fick undervisa inom ett av mina 
favoritområden i biologi, nämligen genetik, upptäckte jag att eleverna hade ganska 
dåliga kunskaper om något som jag förväntat mig att de skulle ha lärt sig på 
grundskolan. Detta var trots allt elever som hade valt att gå det naturvetenskapliga 
programmet på gymnasiet och som då, enligt mig, borde ha större intresse och 
förståelse för genetik än övriga elever på gymnasiet. Jag kämpade med att under 
deras första biologikurs på gymnasiet få dem att förstå grunderna inom genetik och 
hoppades på att detta skulle leda till bättre förutsättningar för kommande områden 
som genteknik och evolution, där genetikens grunder har betydelse för förståelse och 
kunskapsutveckling. När jag tillsammans med min lärarhandledare rättade proven i 
slutet av perioden insåg jag att eleverna hade lärt sig vissa detaljer, som att 
människan har 46 kromosomer, men inte förstått helheten, att dessa finns i alla celler 
oavsett cellens uppgift. Alltså insåg jag att många elever får många rätt på proven, för 
att de svarar rätt på detaljfrågor som de har lärt sig, men att de inte alltid förstår 
detaljens del i ett större sammanhang. Jag fick många funderingar kring vad detta 
skulle innebära för deras fortsatta studier och framförallt för min fortsatta 
lärargärning.  

När det var dags att välja ämne för mitt examensarbete tog jag tillfället att lite 
närmare få undersöka hur det står till med gymnasielevers förståelse i genetik och då 
framförallt om gener. Jag genomförde en undersökning om just detta hösten 2007 
bland gymnasielever och gav samma frågor till elever som hade läst sin första 
biologikurs som till de elever som skulle läsa sin första biologikurs kommande 
termin, för att sedan kunna jämföra resultaten. Denna undersökning har sedan av 
olika anledningar legat vilande, ända tills nu, i väntan på att bearbetas och 
analyseras.  

När jag nu arbetar som naturkunskapslärare på en av Västsveriges största 
gymnasieskolor och varje år undervisar hundratals elever, kämpar jag fortfarande 
med att helhetsförståelsen inom genetik är låg, trots att eleverna många gånger är 
oerhört intresserade av ämnet. Jag kan till exempel se det när det handlar om 
ärftlighet och bildning av könsceller. Jag tycker inte bara att detta är ett oerhört 
intressant och roligt ämne utan en förutsättning för att gymnasielever, snart vuxna 
samhällsmedborgare, ska kunna ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta ställning i 
frågor som rör dem själva som individer men också påverkar hela samhället. De 
kommer ställas inför många etiska dilemman inom genetiken, som kartläggning av 
gener, utveckling av biologiska bekämpningsmedel mot skadeinsekter, 
diagnostisering och behandling av sjukdomar och fosterdiagnostik är bara några 
exempel. Att förstå evolutionen grundar sig också på genetik, att kunna se hur 
oerhört lika allt levande är från cellnivå ner till molekylnivå kanske också kan bidra 
till en förståelse för hur nära släkt vi människor är med varandra och vårt lika värde. 
Detta gjorde att när jag skulle fullfölja mitt examensarbete mer än gärna återupptog 
undersökningen om elevers kunskaper om gener och den forskning som finns på 
området för att kunna utveckla min förståelse för elevernas tänkande och därmed 
min egen undervisning. 
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1.1 Syfte  
Det övergripande syftet med undersökningen är att ta reda på om kunskaperna om 
gener förändras och utvecklas när eleverna läser sin första biologikurs på gymnasiet. 

1.2 Frågeställningar 
För att uppnå syftet med arbetet har tre frågeställningar som legat till grund för hur 
undersökningen utformats. Hur ser kunskaperna om gener ut hos de elever som 
kommer från grundskolan och ska läsa Biologi A? Hur ser kunskaperna om gener ut 
hos de elever som precis har läst Biologi A? Har kunskaperna om gener förändras 
efter kursen Biologi A? 

1.3 Ordförklaring 
Följande ord förklaras med hjälp av läroboken ”Biologi A” (Peinerud, Lager-Nyqvist 
& Lundegård, 2000) som användes i undervisning på den gymnasieskola där 
enkätundersökningen genomfördes  

 

Cell 

Grundenheten i alla organismer. All omsättning av ämnen i en organism sker i 
cellerna och innebär kemiska förändringar av ganska få grundämnen. 
Mikroorganismer av olika slag, som t.ex. bakterier och amöbor, är encelliga och 
består alltså av en enda cell som ensam utför alla livsfunktioner. Hos andra 
organismer, de flercelliga, har olika celltyper bildats, cellen har differentierats och 
fyller skilda funktioner. Då har cellerna blivit så specialiserade att de inte kan fungera 
självständigt, utan t.ex. är en nervcell helt beroende av syre som transporteras av de 
röda blodcellerna. 

 

Cellkärna 

En stor del av cellens livsfunktioner styrs från cellkärnan. Kärnan är omgiven av ett 
membran med porer genom vilka stora molekyler kan passera fritt. Cellkärnan hos 
levande organismer innehåller all den information som behövs för att skapa en helt 
ny individ. Informationen finns samlad i makromolekylerna DNA.  

 

Kromosom 

I kromosomerna finns DNA:t, dessa finns i sin tur i cellkärnan. Kroppsceller har en 
cellkärna med 46 st. kromosomer, 22 par autosomer och ett par könskromosomer. 
Autosomerna har givits sifferbeteckningar från 1 till 22, där kromosompar nummer 
1är längst och 22 är kortast. Könskromosomerna har beteckningen XX (hos kvinnor) 
och XY (hos män). Under den största delen av cellens liv deltar kromosomerna i 
arbetet med att framställa proteiner för t.ex. cellens egen tillväxt. De ligger då som en 
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härva av fina trådar, s.k. kromatin i cellens kärna. Inför celldelning så fördubblas nu 
också cellens DNA, kromosomerna bildar kopior av sig själva. Precis innan själva 
celldelningen drar kromosomerna ihop sig så de blir många gånger tjockare än de 
fina kromatintrådar de var förut. När de förtjockats som mest kan man se dem i ett 
ljusmikroskop.  

 

DNA (deoxiribonukleinsyra) 

DNA finns framförallt i cellkärnans kromosomer. DNA-molekylen kan liknas vid en 
bok som är skriven med fyra olika bokstäver A, T, C, G. Dessa bokstäver är 
begynnelsebokstäverna hos fyra olika molekyler, de s.k. kvävebaserna. Dessa baser 
sitter uppradade efter varandra i DNA-molekylens långa kedja.  Varje ord i DNA-
boken består av tre bokstäver, en bas-triplett av kvävebaser t.ex. ATC, GTC, osv. På så 
sätt kan boken innehålla 64 olika ord, tripletter. Med hjälp av dessa kodord 
informeras cellen om i vilken ordning aminosyrorna ska sammanfogas till proteiner, 
vilket är den ämnesgrupp som till stor del bygger upp alla levande organismer. 
Tripletternas ordningsföljd i DNA bestämmer alltså aminosyrornas ordningsföljd i 
proteinet och därmed proteinernas ordningsföljd och funktion. På detta sätt styr 
DNA-koden vårt utseende och våra kroppsfunktioner.  

 

Gen 

Gener var den första benämning man gav de faktorer som man förstod påverkade 
arvet. En gen är i själva verket en liten del, ett segment, av DNA, med ett stort antal 
bas-tripletter, som kodar för ett speciellt protein som i sin tur ger en viss egenskap. 
Hos människan kan man t.ex. tala om genen för hårfärg. Den genuppsättning som en 
individ får bestäms när kromosomer från föräldrarnas äggcell respektive spermie 
förenas i den befruktade äggcellen. Den kombination av gener som finns i denna 
individens första cell, kommer också att finnas i alla de celler som individen består 
av. 

 

Genetisk information 

Organismer växer genom att cellerna förökar sig genom celldelning. När en cell ska 
dela sig kommer först dess kromosomer att kopieras och bilda likadana 
dotterkromosomer. De dotterceller som bildas vid celldelningen har exakt samma 
genuppsättning som modercellen. På så sätt bevaras den ärftliga informationen, den 
genetiska informationen, oförändrad cellgeneration efter cellgeneration med 
undantag av de mutationer som kan inträffa och då informationen, ordningen på 
kvävebaserna, i DNA kan förändras.  

 

Somatiska celler  

Kroppsceller, innehåller dubbel uppsättning kromosomer, 46 st. hos människan. 22 
par autosomer (kromosomer som inte är könskromosomer) och ett par 
könskromosomer. Arvsanlaget för en viss egenskap, en gen, finns i dubbel 
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uppsättning, en i varje kromosom i kromosomparet, en gen från mamma och en från 
pappa och uppstod första gången när äggcellen befruktades av spermien. Samma 
genuppsättning finns efter celldelning i alla somatiska celler.  

 

Könsceller 

Könscellerna innehåller hälften så många kromosomer som de vanliga cellerna i en 
individ. De celler som bildar könsceller i testiklarna och äggstockarna genomgår en 
speciell delningsprocess som innebär att dottercellerna får en enkel 
kromosomuppsättning, 1-22 autosomer och en könskromosom. För oss människor 
kan fri nykombination av gener bara ske för 23 gener, egenskaper, åt gången vid 
bildningen av könsceller. Detta eftersom de måste ligga i olika kromosomer. Detta 
innebär ändå att en människa kan bilda 223 (8,4 miljoner) olika sorters könsceller. 

När två individer av skilda kön möts och blandar sina olika gener vid befruktningen, 
kommer den befruktade äggcellen att innehålla en kromosom av varje sort från 
respektive förälder och på det sättet få en dubbel kromosomuppsättning. Vid denna 
blandning av gener uppstår det en variation hos avkomman. Ungarna ser olika ut och 
får olika egenskaper.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Teoretisk ram 
Arbetet utförs med en socialkonstruktivistisk syn på lärande. Enligt Björn Andersson 
(2012) anser man inom konstruktivismen att verkligheten är socialt konstruerad. 
Detta innebär att människor uppfattar verkligheten på olika sätt. Pedagogik som 
bygger på konstruktivismen har alltså sin utgångspunkt i att vi konstruerar vår 
kunskap under inlärningens gång. Gammal kunskap sätts samman med ny när vi lär 
oss mer och mer. Det är frågan om att erövra, införliva och bli medskapande i en 
kultur. För det naturvetenskapliga lärandet är de komplementära processerna social 
och individuell konstruktion av kunnande båda nödvändiga. Sjöberg (2000) skriver 
om Jean Piaget, som tydligt präglat vår syn på inlärning och beskriver hur han stod 
bakom konstruktivismen och hade sitt fokus på den enskilda lärande människan. 
Enligt Sjöberg innebär konstruktivismen att vi skapar, konstruerar, våra egna 
mentala modeller och vår sociala och fysiska verklighet. Strömdahl (2002) 
poängterar att Piagets forskning om hur kunskap utvecklas har haft en oerhörd 
betydelse för hur vi idag ser på begreppsförståelse.  

Andersson (2012) beskriver hur Lev Vygotsky fokuserade mer på den sociala miljöns 
betydelse eftersom han ansåg att individens mentala utveckling sker i samspel med 
den sociala omgivningen. Vygotsky belyser också språkets betydelse för lärande. För 
att tillägna sig och upptäcka naturvetenskapen, dess teorier och begrepp måste 
eleverna vara i miljöer där andra människor använder sig av dessa begrepp och 
teorier när de förklarar, berättar, diskuterar eller löser problem. Det är denna syn på 
lärande som kalla socialkonstruktivism och som innebär att man skapar kunskap 
tillsammans.  

2.2 Förankring i styrdokument 
I både de tidigare och nuvarande styrdokumenten poängteras vikten av att 
biologiundervisningen ska ge eleven sådana kunskaper inom cellbiologi och genetik, 
så att de ska förstå biologins betydelse för, samt kunna ta ställning i etiska frågor som 
innebär risker och möjligheter för, både individ och samhälle.  

2.2.1 Ur kursplaner för grundskolan – Biologi (Lpo 94) 
Biologiundervisningen i grundskolan ska sträva efter att eleven förbereds för att 
kunna ta ställning i praktiska och etiska frågor rörande den moderna bioteknikens 
tillämpningar, möjligheter och risker. Den kunskaps som krävs för detta ska uppnås 
genom undervisning i livsprocesserna i cellen, det genetiska arvet och den genetiska 
koden. När eleverna slutar grundskolan ska de ha elementär kunskap om hur celler är 
byggda och hur de fungerar. De ska dessutom veta något om det genetiska arvet och 
ha kunskap om vad befruktning innebär.  
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2.2.2 Ur kursplan BI1201 – Biologi A, 100 poäng (Lpf 94) 
Biologiundervisningen ska sträva efter att ge eleven förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att utifrån ett biologiskt perspektiv kunna analysera, värdera och ta ställning 
i frågor som rör både samhälle och individ. Dessutom ska eleven få utveckla sin 
nyfikenhet och förmåga att utforska biologiska fenomen i sin omvärld och sin 
förmåga att söka biologisk kunskap från olika källor och kritiskt kunna värdera den. 
Efter avslutad kurs ska eleven ha kunskap om de teorier som berör livets uppkomst 
och utveckling. Eleven ska också ha kunskap om strukturerna hos arvsmassan och 
också kunna förstå sambanden mellan arvsmassan och individens egenskaper. Eleven 
ska dessutom ha kunskap om gentekniska metoder och deras tillämpningar men 
också kunna diskutera genteknik ur ett etiskt perspektiv. 

2.2.3 Ur Kursplan BIOBIO01 - Biologi 1, 100 poäng (Gy 11) 
Biologiundervisningen ska sträva efter att ge eleven förutsättningar att utveckla både 
sin kunskap om biologins betydelse för individ och samhälle och sin förmåga att 
använda kunskaper i biologi för att granska och använda information. Enligt det 
centrala innehållet i denna kurs ska undervisningen inom genetik behandla 
eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion, arvsmassans uppbyggnad 
men också ärftlighetens lagar och mekanismer, celldelning, dna-replikation och 
mutationer, genernas uttryck, genetikens användningsområde, dessutom 
möjligheter, risker och etiska frågor inom gentekniken. 

2.3 Naturvetenskap och genetik i skolan 
Björn Andersson redogör i sin bok ”Att förstå skolans naturvetenskap – 
forskningsresultat och nya idéer” (2008) för olika motiv för varför genetik ska ingå i 
skolans undervisning. Genetik ingår som en viktig del av vår allmänna 
omvärldsorientering eftersom gener ingår i processer vi upplever varje dag och därför 
också ingår i skolans undervisning. Exempel på detta är att organismer växer och 
utvecklas och att barn är lika sina föräldrar, ment inte helt. Genetiska processer är 
förutsättning för evolution och biologisk mångfald uppstår på grund av genetisk 
variation mellan och inom arter, kunskaper i genetik fördjupar naturligtvis 
förståelsen för dessa processer. Användning av modern genteknik ligger till grund för 
många förbättringar för människan såsom växter som är sjukdomsresistenta, 
framställning av humant insulin och möjligheten att bota eller lindra sjukdomar med 
genetisk grund. Kunskaper i genetik ger eleverna möjlighet att kunna förstå, vara 
med och diskutera och ta ställning i frågor som rör detta.  

Vidare listar Andersson (2008) upp förslag på baskunskaper för 
genetikundervisningen i grundskolan. 

1. Alla levande organismer består av celler. 
2. Varje cell innehåller kromosomer. 
3. Gener är delar av kromosomer. 
4. Gener består av DNA. 
5. DNA kan kopiera sig själv. 
6. Gener kodar för proteiner. 
7. Gener kan sättas på och stängas av. 
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8. Celler kan bli olika beroende på vilka gener som är aktiva. 
9. Kromosomer förekommer i par, en från varje förälder. 
10. Gener finns i olika varianter. 
11. Gener förekommer i par, men det kan vara olika varianter i paret. 
12. Vid vanlig celldelning bildas celler med samma genetiska information som 

modercellen. 
13. Alla kroppsceller i organismen innehåller samma genetiska information som 

modercellen. 
14. Könsceller bildas genom reduktionsdelning och får därmed hälften av 

modercellens kromosomer. 
15. Könsceller blir olika, eftersom de får ett urval av förälderns kromosomer. 
16. Vid befruktning sammansmälter två könsceller så att antalet kromosomer 

återställs. 
17. Avkommor ärver genetisk information från sina föräldrar, men blir unika 

beroende på könscellernas slumpmässiga olikhet 
 

I projektet Relevance of  Science Education (ROSE) har man i 40-tal länder tagit reda 
på elevers attityder till olika delar inom NO. Anders Jidesjö är en av de forskare som 
ansvarar för den svenska delen av undersökningen och han beskriver att elever gärna 
vill veta mer om hur människokroppen fungerar. För att riktigt kunna förstå det 
krävs att man pratar om genetik och tar sig ner på cellnivå i undervisningen. Detta 
kan handla om hur vi kan leva ett hälsosamt liv, hur vi ärver vissa egenskaper från 
våra föräldrar eller hur miljön påverkar risken att få cancer. Elever kanske inte alltid 
uppfattar att det är genetik som diskuteras. I rapporten beskrivs att många lärare 
tycker att genetik är ett intressant och spännande ämne men upplever att det är svårt 
att undervisa i. Lärare lägger ofta mycket tid på denna del i undervisningen, något 
som också ROSE-projektet visar. Om eleverna tillgodogör sig genetikundervisningen 
eller inte framgår dock inte (Skolverket, 2012).  

I sin studie beskriver Jidesjö m.fl. (2009) att eleverna är väldigt intresserade av 
naturvetenskap men inte nödvändigtvis av det som behandlas i skolan. De som är 
duktiga på att ta upp sådant som intresserar ungdomar inom naturvetenskap är 
medierna. Elever beskriver själva att de bryr sig om de delar av detta ämne som har 
betydelse för samhället, såsom hälsa, medicin och miljö. Alltså är medier en viktig 
källa för möte med naturvetenskap för dagens elever och författarna poängterar 
vikten av att elever får diskutera och tolka innehållet av det de läser och ser med 
andra och koppla budskapen till sin egen vardag. Det är i skolan de har kontakt med 
experterna, lärarna, som i sin tur bör tänka på hur innehållet presenteras för att få 
eleverna intresserade. Forskning visar att det är viktigt för lärandet att eleverna kan 
koppla undervisningen till sina egna erfarenheter. Jidesjö m.fl. menar inte att skolan 
ska göra som medierna utan att man ska hjälpa eleverna att kritiskt kunna möta det 
naturvetenskapliga innehållet i det man läser och ser. Avhandlingen beskriver också 
att lärare oftast vet vad inom naturvetenskapen som eleverna är intresserade av men 
att undervisningen ändå fortgår som tidigare, mest anpassad till dem som är 
intresserade av att läsa vidare inom ämnet istället för att mer kunna bidra till en 
naturvetenskaplig bildning bland våra samhällsmedborgare. 
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2.4 Tidigare forskning om elevers kunskaper i genetik 
I sin studie har Lewis, Leach och Wood-Robinson (2000a) bl. a. undersökt engelska 
elevers förståelse av termer och begrepp inom genetiken, begrepp som ofta är 
abstrakta och vilka det är svårt att se sambanden emellan. Studien är gjord på elever i 
England i slutet av deras obligatoriska skolgång, och därmed i slutet av deras 
obligatoriska undervisning i naturvetenskap. Forskarna kunde se att eleverna har 
bristande förståelse när det gäller relationen mellan begreppen organism – cell – 
kärna – kromosom – gen – DNA, och poängterar vikten av att tydliggöra sambanden 
mellan dessa. Resultatet visar att av de 400 elever som försökt att ordna dessa 
strukturer efter storlek är det 21 % som börjar sekvensen med organism, cell, kärna 
och sedan fortsätter med en acceptabel sekvens. Resultatet visade också att många 
elever tycker det är svårt att redogöra för var dessa strukturer finns och vilken 
funktion de har. När de 482 eleverna fick frågan ”Var i kroppen finns det gener?” var 
det 376 som svarade och av dem var det hälften som angav att gener finns i cellerna, 
en fjärdedel att de finns i vissa vävnader eller organ. 11 % svarade att generna finns i 
kromosomerna. Det framgår också att de har svårt förstå de genetiska sambanden 
mellan celler inom samma individ, att alla somatiska celler har samma genetiska 
information. Den stora skillnaden mellan dessa celler och könsceller har eleverna 
också svårt att förstå, något som enligt författarna hör ihop med svårigheten att se 
relationerna mellan kromosom och gen. I en annan rapport av samma författare 
”Whats in a cell?” (Lewis, Leach och Wood-Robinson, 2000b) undersöktes också 
elevernas kunskaper om individens gener och resultatet av de svar som rör hur 
eleverna ser på genetisk information kan delas in i tre grupper: 

A. Samma genetiska information finns i alla celler. 
B. Alla celler innehåller olika genetisk information. 
C. Cellen innehåller bara den genetiska information som är nödvändigt för 

dess funktion. 
 

Svarsalternativ C är det mest frekventa. Svaren visade också att många elever har 
svårt att skilja på den genetiska informationen i somatiska celler och spermier. Av det 
totala antalet svar var det bara 4% som hade gett en vetenskaplig förklaring, 
nämligen att alla somatiska celler innehåller samma genetiska information, spermier 
har inte samma information som de somatiska och dessutom har varje spermie olika 
genetisk information.  

I Spanien har Banet och Ayuso (2000) gjort en studie med 267 elever (15-16 år), där 
de undersökt deras uppfattning om genetisk information och var den finns. 
Författarna undersökte också om denna uppfattning ändras efter studier i genetik. 
Resultaten visar att det finns allvarliga missuppfattningar bland eleverna när det 
gäller var den genetiska informationen finns och hur den ser ut i olika typer av celler. 
Få elever visste att alla celler efter celldelning innehåller samma genetiska 
information och efter individuella elevintervjuer konstaterades att en vanlig 
missuppfattning är att den ärftliga informationen, kromosomer och gener bara finns i 
könscellerna. Jämförelse mellan resultaten från de båda grupperna visar att 
kunskapsnivån inte alltid är bättre hos de äldre eleverna, utan att gamla 
begreppsuppfattningar finns kvar. Precis som i Lewis, Leach och Wood-Robinsons 
(2000) studie visar Banet och Ayosos att de flesta elever, i detta fall både före och 
efter genetikstudierna, har uppfattningen att varje cell bara innehåller den del av det 
genetiska materialet som den behöver för just sin funktion.  
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Att elever har svårt med begrepp som genetiska information och kromosomer visar 
också Knippels (2002) forskning, utförd i Nederländerna med elever mellan 15 och 18 
år. Hon har också intervjuat biologilärare på olika gymnasieskolor. När det gäller 
elevers svårigheter inom genetik stämmer resultaten väl överens med andra studier 
som gjorts. Knippels utgår från undervisning om nedärvning och konstaterar att 
många elever tror att kromosomerna i ett par är identiska och därmed att alla 
könsceller i en individ innehåller identiska kromosomer. Författaren menar att om 
läraren kopplar detta resonemang till en annan nivå, organismnivå, och diskuterar 
med eleverna hur det kan komma sig att syskon är olika varandra, kan eleverna utgå 
från sina dagliga livserfarenheter och förstå att alla könsceller inte kan vara lika hos 
föräldrarna om barnen blir olika. Därigenom får de en bättre förståelse av arv och för 
hur könsceller bildas än om läraren bara berättar om sambandet. Knippels betonar 
vikten av att eleverna själva upptäcker sambanden och behöver därför tillämpa sina 
kunskaper i genetik och kunna förklara begreppen mer och mer i detalj och i nya 
situationer. Läraren kan genom olika aktiviteter hjälpa eleverna att söka förklaringar 
till ärftlighet och använda sig av vardagslivets begrepp och problem på olika nivåer, 
både på individ-, cell-, och molekylnivå. Genom att förflytta sig mellan dessa nivåer 
kan eleverna koppla ihop fenomen på organismnivå med abstrakta begrepp på 
molekylnivå. Att vandra så här upp och ner mellan nivåer kallar Knippels för jojo-
pedagogik och när en jojo ska hanteras så måste varje rörelse upp och ner fullföljas. I 
hennes metod är förankringspunkten för jojon organismnivå, vilket är lättast för 
eleverna att förhålla sig till. Utifrån denna nivå kan man sedan sänka ner 
undervisningen till cell- och molekylnivå men också höja den till populations- och 
samhällsnivå. Det är enligt Knippels nödvändigt att gå igenom och arbeta klart med 
minst en problemställning på alla de olika nivåerna för att jojo-pedagogiken ska 
fungera, för att rörelsen ska kunna fullföljas.  
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3 METOD 
För att få svar på mina frågeställningar och uppnå syftet med undersökningen 
behövdes så mycket underlag för bearbetning som möjligt och därför valdes skriftlig 
enkätundersökning med kvantitativ ansats och med kvalitativa inslag som metod. 
Enligt Stukát (2005) är det relevant att använda sig av enkätundersökningar som 
metod för att nå fler människor än vad som kan göras med intervjuer. Om fler 
personer tillfrågas, ger det kraft åt resultaten och en större möjlighet att generalisera 
dem.  

3.1 Urval 
Enkätundersökningen är genomförd på en gymnasieskola i en relativt stor 
mellansvensk kommun. I gymnasiekursen Biologi A ingår genetik och alla eleverna i 
undersökningen går antingen naturvetenskapliga eller tekniska programmet, på vilka 
man läser denna kurs. De elever som ej har läst Biologi A, men som snart kommer att 
läsa den, går i årskurs 1 och de elever som har läst Biologi A går i årskurs 2. Tanken 
med att utföra undersökningen i flera klasser på samma skola istället för att göra den 
i klasser från olika skolor, var att denna skola var tillräckligt stor och alla elever hade 
använt samma lärobok i sin biologikurs. Därmed behöver inte hänsyn tas till vilket 
undervisningsmaterial som har använts och svaren förväntas bli lättare att jämföra. 

Eleverna har i undersökningen delats in i två grupper. De som har läst Biologi A (62 
st), kallas i detta arbete Biologi A-gruppen. De som inte har läst Biologi A men som 
kommer att göra det (70 st), kallas i detta arbete Grundskolegruppen. Alla elever i de 
båda grupperna har svarat på samma enkät. 

3.2 Elevenkät 
Enkäten, bilaga 1, börjar med en inledning och därefter ska eleverna fylla i följande 
bakgrundsvariabler: om de har läst Biologi A-kursen eller inte och om de är kille eller 
tjej. Den senaste variabeln ansågs inte relevant för resultatet i denna studie och 
nämns därför inte mer. Därefter följer sammanlagt sju frågor om gener och genetisk 
information. Alla frågorna är hämtade från tidigare vetenskapliga undersökningar. I 
den första frågan ska eleverna sortera strukturer i cellen i storleksordning för att se 
om de har förståelse för begreppens relation. Följande frågor (2-3) är öppna frågor 
där eleverna ska visa sina kunskaper om vad gener är och var i kroppen man hittar 
dem. Kylén (2004) beskriver att Kunskaper kan redovisas på flera olika sätt i öppna 
frågor. Svar med många ord passar bra när vi vill få redovisning av kunskaper genom 
ett resonemang eller av tillämpningar i konkreta situationer. I de sista fyra frågorna 
(4-7) ska eleverna visa sina kunskaper om genetisk information i kroppens olika 
celler. Först presenteras två celler från en och samma individ och eleven ska välja om 
den genetiska informationen i dem är lika eller olika. Därefter ska en motivering till 
valet skrivas. Denna motivering kan ses som ett kvalitativt inslag då svarsalternativen 
kan vara både rätt och fel beroende på motivering.  

Frågornas syfte och formuleringar har granskats och testats av en grupp 
lärarstudenter med inriktning biologi. Någon studie riktad mot en grupp som 
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motsvarar den egentliga undervisningsgruppen har dock inte gjorts, alltså är ingen 
pilotstudie i sin rätta bemärkelse utförd (Patel & Davidsson, 2003).  

3.3 Procedur 
Undersökningen startade med att rektor på skolan kontaktades och informerades om 
syftet och hur undersökningen var tänkt att utföras. Efter dennes godkännande 
kontaktades berörda lärare som godkände att tid togs från deras undervisning för att 
genomföra undersökningen. Tid och datum bestämdes så att alla elever skulle kunna 
fylla i enkäten under samma dag och därmed minimera risken att deltagarna på 
förhand visste om att de skulle svara på frågor om gener.  

Innan undersökningen genomfördes informerades eleverna om att undersökningen 
baseras på frivillig medverkan, även ett försättsblad med denna information delades 
ut. Patel & Davidsson (2003) betonar vikten av att etiskt förhållningssätt och att 
arbetet måste bygga på respekt för de som deltar i studien. I samband med att 
undersökningens syfte redogjordes för eleverna fick de möjlighet att ställa frågor och 
informerades om att deltagandet sker anonymt. Enligt Patel & Davidsson (2003) är 
det också viktigt att motivera deltagarna i en undersökning att besvara frågorna. 
Därför poängterades att elevernas villighet att besvara frågorna är avgörande för 
resultatet och att varje individs bidrag är betydelsefullt. Också denna information 
fanns med på försättsbladet. Enkäterna delades ut och samlades in på plats, alltså har 
undersökningen skett under ledning och detta har medfört att bortfallet är lågt och 
möjlighet funnits att tydliggöra upplägg och undvika eventuella missförstånd.  

3.4 Databearbetning  
De insamlade enkätsvaren har bearbetats fråga för fråga och kategoriseringen av ”Typ 
av svar” i resultatet har gjorts med avseende på förståelse och bygger till stor del på 
kategoriseringar i tidigare forskning, för att lättare kunna jämföra resultaten. 
Tabeller med frekvens av de olika svaren, bilaga 2, har skapats för att se vilka 
kunskaper eleverna har men också för att visualisera skillnader och likheter i svaren 
mellan gruppen som läst gymnasiets Biologi A-kurs och gruppen som ännu inte har 
läst den, då gruppernas resultat redovisas i samma tabell. För att för att ge en ännu 
tydligare bild och enklare kunna jämföra de olika grupperna med varandra har vissa 
svarsfrekvenser räknats om till procentform  

3.5 Tillförlitlighet 
När undersökningen handlar om abstrakta fenomen som exempelvis kunskap anses 
det enligt Patel & Davidsson (2003) vara svårt att bedöma validitet och reliabilitet. 
En möjlig metod är att använda beprövade tekniker och instrument såsom en tidigare 
testad och bedömd enkät, eventuellt kompletterad med egna frågor som är relevanta 
för studien. Denna metod har valts här och detta ger också möjlighet att jämföra den 
egna undersökningen med resultat från tidigare forskning. Forskningen som ligger 
till grund för enkätfrågorna i denna undersökning är utförd av Lewis, Leach och 
Wood-Robinson (2000a, 2000b). 
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4 RESULTAT 

4.1 Kunskaper hos Grundskolegruppen 
Det resultat som går att utläsa i tabell 1, visar att det är knappt över hälften av 
eleverna i denna grupp som vet vilka de största strukturerna i cellen är och 
storleksförhållandet mellan dem. En helt korrekt sekvens har angivits av 9 % av 
eleverna. Totalt är det 51 % som har börjat sekvensen med organism - cell – kärna. 
Undersökningen visar att över en tredjedel av de elever som kommer från 
grundskolan för att läsa det naturvetenskapliga programmet inte börjar sekvensen i 
rätt ordning med de två största delarna, organism – cell. Den visar också att dessa 
elever har svårigheter när de ska storleks ordna de tre minsta delarna, när det gäller 
dessa (kromosom, DNA och gen) är det är 24 % som har angivit en acceptabel 
sekvens och satt kromosom före gen.  

Tabell 1. Frekvens av svar på fråga 1, där eleverna i storleksordning skulle skriva ner: cell, kromosom, 
gen, cellkärna, DNA, organism, och börja med det största. Den korrekta ordningen på de sex 
strukturerna är organism-cell-cellkärna-DNA-kromosom-gen. Acceptabla sekvenser anses också de 
vara, där de tre minsta strukturerna bytt plats men kromosom fortfarande sätts före gen. Det rätta, 
mest vetenskapligt korrekta svaret, har markerats med fetstil. 

Typ	  av	  svar	  
Antal	  svar	  
Grundskola	  

70	  st.	  

Antal	  svar	  
Biologi	  A	  
62st.	  

1.	  Börjar	  sekvensen	  med	  organism,	  cell,	  kärna	  och	  
	   fortsätter	  med	  acceptabel	  sekvens	  	  
	   kromosom,	  DNA,	  gen	  
	   kromosom,	  gen,	  DNA	  
	   DNA,	  kromosom,	  gen	  

17	  (24	  %)	  
	  
(6)	  
(9)	  
(2)	  

28	  (45	  %)	  
	  

(16)	  
(6)	  
(6)	  

2.	  Börjar	  sekvensen	  med	  organism,	  cell,	  kärna	  och	  
	   fortsätter	  med	  icke	  acceptabel	  sekvens	  
	   DNA,	  gen,	  kromosom	  
	   gen,	  DNA,	  kromosom	  
	   gen,	  kromosom,	  DNA	   	  

19	  (27	  %)	  
	  

(10)	  
(6)	  
(3)	  

16	  (26	  %)	  
	  

(8)	  
(2)	  
(6)	  

3.	  Börjar	  sekvensen	  med	  organism,	  cell	  
	   och	  anser	  kromosom	  vara	  större	  än	  kärna	  
	   och	  anser	  gen	  vara	  större	  än	  kärna	  
	   och	  anser	  gen	  vara	  större	  än	  kromosom	  

8	  
(1)	  
(6)	  
(1)	  

6	  
(4)	  
(2)	  
-‐	  

4.	  Börjar	  inte	  sekvensen	  med	  organism,	  cell	   26	  (37	  %)	   12	  (19	  %)	  
 

På frågan om vad gener är för något visar resultatet att de flesta elever har svarat på 
organismnivå, 44 % har svarat att gener är egenskaper som vi fått från föräldrarna 
och som bestämmer hur vi ser ut. 34 % av samma grupp har kort och gott svarat att 
gener är arvsmassa eller arvsanlag. När det gäller svar på cell- och molekylnivå så 
beskriver de mest detaljerade svaren från denna grupp att gener är en del av DNA 
som bestämmer utseende och egenskaper, dessa svar utgör 11 %.  Undersökningen 
visar att bara strax över en tredjedel av eleverna i denna grupp vet att generna finns i 
kromosomerna eller i DNA. 11 % har svarat att de inte vet var generna finns.  

När det gäller begreppet genetisk information, anser 58 % av elever i denna grupp, att 
den är samma i två celler från hakan för att de kommer från samma ställe på kroppen 
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och alltså borde innehålla samma information. 21 % vet att cellerna har samma 
information för att de kommer från en och samma individ, se tabell 2. 

Tabell 2. Frekvens av svar på fråga 4, där eleverna skulle svara på frågan om den genetiska 
informationen i två hakceller från samma individ är lika eller olika samt motivera sitt svar. Det 
rätta, mest vetenskapligt korrekta svaret, har markerats med fetstil. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
67 st. 

Antal svar 
Biologi A 

62 st 
Lika med acceptabel motivering 
 från samma individ/ 
 DNA identiskt i alla celler 

14 (21 %) 28 (45 %) 

Lika utan motivering 
 6 (9 %) 8 (13 %) 

Lika med en icke acceptabel motivering 
 hakcellerna är samma sorts celler/celler 
 med samma uppgift måste innehålla 
 samma information 

39 (58 %) 12 

Olika med motivering 
 cellerna är olika för att de kommer från  
 skilda ställen på hakan  

5 12 

Olika utan motivering 
 3 2 

 

När två olika somatiska celler jämförs, en hakcell och en nervcell, visar svaren, se 
tabell 3, att över hälften anser att eftersom cellerna är från olika ställen och har olika 
uppgifter så måste den genetiska informationen också vara olika.  

Tabell 3.  Frekvens av svar på fråga 5, där eleverna skulle svara på frågan om den genetiska 
informationen i en hakcell och en nervcell från samma individ är lika eller olika samt motivera 
sitt svar. Det rätta, mest vetenskapligt korrekta svaret, har markerats med fetstil. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
67 st. 

Antal svar 
Biologi A  

62 st. 
Lika med acceptabel motivering 
 cellerna kommer från samma individ/ 
 identiskt DNA 

18 (27 %) 30 (48 %) 

Lika utan motivering 
 8 (12 %) 8 (13 %) 

Olika med motivering  
 det är olika sorts celler/celler med olika uppgifter och 
 därför måste de innehålla olika information 

35 (52 %) 24 (38 %) 

Olika utan motivering 
 6 - 

 

Undersökningen visar att när den genetiska informationen i en kroppscell och en 
könscell jämförs är den vanligaste uppfattningen bland eleverna från grundskolan att 
informationen är olika, men med felaktig motivering. Nämligen att informationen är 
olika för att cellerna kommer från olika delar av kroppen eller har olika uppgifter, se 
tabell 4. 
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Tabell 4. Frekvens av svar på fråga 6, där eleverna skulle svara på frågan om den genetiska 
informationen i en hakcell och en könscell från samma individ är lika eller olika samt motivera 
sitt svar. Det rätta, mest vetenskapligt korrekta svaret, har markerats med fetstil. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola  
69 st. 

Antal svar, 
Biologi A 

62 st. 
Lika med motivering 
 cellerna kommer från samma individ 10 (14 %) 10 (16%) 

Lika utan motivering 
 7 6 

Olika med motivering att könsceller har 
 färre kromosomer/mindre arvsmassa 
 hälften av kromosomerna/DNA 

9 (13 %) 22 (35 %) 

Olika utan motivering 
 11 2 

Olika med motivering 
 inte likadana celler 
 från olika delar av kroppen 

31 (45 %) 22  

Vet ej 
 1 - 

 

Som tabell 5 visar svarar nästan hälften att två könsceller från en och samma person 
innehåller olika genetiska information, men det är bara 26 % som har angivit en 
acceptabel motivering till sitt svar. Den vanligaste och felaktiga uppfattningen bland 
dessa elever, som bara läst genetik på grundskolan, är att informationen är lika i två 
spermier från samma person eftersom de är celler med samma uppgift. 

Tabell 5. Frekvens av svar på fråga 7, där eleverna skulle svara på frågan om den genetiska 
informationen i två könsceller från samma individ är lika eller olika samt motivera sitt svar. Det 
rätta, mest vetenskapligt korrekta svaret, har markerats med fetstil. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
69 st. 

Antal svar 
Biologi A 

62 st. 
Lika med motivering 
 cellerna kommer från samma individ 
 DNA lika i alla celler 

6 8 

Lika med motivering 
 likadana celler/celler med samma uppgift 24 (35 %) 16 (25 %) 

Lika utan motivering 
 6 2 

Olika med acceptabel motivering 
 alla barn blir olika 
 syskon har olika gener 
 det kan bli olika kön på barnen 
 alla könsceller unika 

18 (26 %) 26 (42 %) 

Olika utan motivering 
 14 (20 %) 8 (13 %) 

 
Vet ej 1 2 
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4.2 Kunskaper hos Biologi A-gruppen 
När det gäller att storleksordna cellens delar är det 71 % i denna grupp som har börjat 
sekvensen med organism - cell - kärna och en helt korrekt sekvens har angivits av 28 
% av eleverna. Undersökningen visar att det är 19 % som inte klarar av att börja 
sekvensen i rätt ordning med de två största delarna, organism – cell. När när det 
gäller att storleksordna de tre minsta delarna (kromosom, DNA och gen) visar 
resultatet att eleverna också i denna grupp har svårt för detta. 45 % har angivit en 
acceptabel sekvens och satt kromosom före gen. Detta går att utläsa i tabell 1. 

När denna grupp ska beskriva vad gener är så svarar 22 % på organismnivå, alltså att 
gener ger egenskaper och bestämmer utseende. 15 % svarar att gener är arvsmassa 
eller arvsanlag. Mer än hälften av eleverna i denna grupp, 63 %, har svarat på cell- 
och molekylnivå och att gener är delar av DNA. 22 % har beskrivit gener så detaljerat 
att de förklarat att de är delar av DNA som kodar för proteiner eller egenskaper. Över 
hälften vet att generna finns i kromosomerna eller i DNA.  

Resultatet visar att också denna grupp har svårt för att förstå genetisk information. 
Ur tabell 2 går det att utläsa att 58 % av eleverna har svarat att den genetiska 
informationen är lika i två celler som kommer från samma ställe på kroppen men 
under hälften, 45 %, ger rätt svar med acceptabel motivering. Gruppens resultat 
spretar lite då 19 % anser att informationen är lika för att cellerna har samma uppgift 
och lika många elever anser att informationen är olika då cellerna kommer från olika 
ställen på själva hakan.  

Om en hakcell och en nervcell jämförs är det också i denna grupp mindre än hälften 
som svarar rätt, undersökningen visar att det bara är 38 % som anser att den 
genetiska informationen är lika i de båda cellerna eftersom DNA är identiskt i alla 
kroppsceller, enligt tabell 3. 

Resultatet som går att utläsa ur tabell 4 visar att bara 35 % av eleverna som har läst 
Biologi A på gymnasiet vet att könscellerna skiljer sig från kroppsceller genom att ha 
halv kromosomuppsättning. Lika många i samma grupp har svarat att den genetiska 
informationen i dessa celler är olika för att de kommer från olika delar av kroppen 
och alltså inte är likadana celler.   

Tabell 5 visar att när den genetiska informationen i två könsceller från samma person 
jämförs svarar 42 % i denna grupp rätt, att den är olika i de olika cellerna, och med 
acceptabel motivering. En fjärdedel anser felaktigt att två könsceller innehåller 
samma information för att de har samma uppgift. 

  



 

 

17 

5 DISKUSSION 

5.1 Att ordna strukturer efter storlek 

Undersökningen visar att majoriteten av eleverna i båda grupperna känner till 
förhållandet mellan organism – cell – kärna. Dessa större strukturer är antagligen 
något som eleverna har stött på fler gånger i biologiundervisningen än de minsta 
strukturerna. Dock är det 37 % av grundskolegruppen som inte börjar sin sekvens 
med organism – cell och trots att man kan se en förbättring hos Biologi A-gruppen så 
kan inte var femte elev i den gruppen börja sekvensen med organism – cell. Att gener 
är delar av kromosomer och att gener består av DNA är något som finns med på 
listan över vad som anses vara baskunskaper i grundskolans genetikundervisning 
(Andersson, 2008). Min undersökning visar att knappt en fjärdedel av 
grundskolegruppen har den kunskapen och trots att resultatet blev bättre för dem 
som haft genetik på gymnasiet så är det strax under hälften som har en acceptabel 
sekvens. Den tidigare nämnda undersökningen av Lewis m.fl. (2000a) visar att 21 % 
av grundskoleeleverna hade en acceptabel sekvens. Båda mitt och deras resultat visar 
alltså framförallt på stor oförmåga hos eleverna att sätta de minsta strukturerna i rätt 
ordning.  

Enligt Lewis m.fl. är det viktigt att förstå förhållandet mellan gen, DNA och 
kromosom för att förstå ärftlighetens mekanismer. Min undersökning visar att 
eleverna inte har med sig den förståelsen från grundskolan. Lewis m.fl. påpekar också 
att man som lärare på gymnasiet inta kan förutsätta att eleverna har förståelse för 
dessa grundstrukturer. Knippels (2002) forskning visar också att många 
grundföreställningar inom genetiken finns kvar även efter studier på högre nivå. 
Alltså behöver man som lärare lägga tid på och tydliggöra sambandet mellan de olika 
strukturer som finns inom genetiken som en grund för att kunna fortsätta 
gymnasieundervisningen på ett meningsfullt och utvecklande sätt.  

5.2 Gener 

På frågorna ”Vad är gener?” och ”Var i kroppen hittar man gener?” har 
undersökningen det största bortfallet i båda grupperna, 11 % i grundskolegruppen 
och 13 % i Biologi A-gruppen. Dessutom har 11 % i grundskolegruppen svarat ”vet ej”. 
Många elever verkar alltså tycka det är svårt att redogöra för var generna finns och 
vilken funktion de har. Antagligen är de så osäkra så att de inte ens vill försöka svara. 
Resultatet i Lewis undersökning (2000a) visar på samma problem, där var det över 
20 % av eleverna som inte svarade på frågan om gener. I Björn Anderssons (2008) 
lista över baskunskaper för grundskolan finns ”Gener kodar för proteiner” med som 
nr 6. I min undersökning är det ingen elev i grundskolegruppen som har svarat det, 
de svar som ligger närmast är de 11 % som har svarat att ”gen är en del av DNA som 
bestämmer utseende och/eller egenskaper”. Resterande svar är på organismnivå och 
beskriver att gener är arvsmassa eller bestämmer hur vi ser ut, kanske något som 
eleverna hört talas om redan innan de lär sig om det i skolan, i så fall har inte mycket 
kunskapsutveckling skett på grundskolenivån.  
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Att många, 34 %, svarar att gener är arvsmassa eller arvsanlag stämmer med den 
spanska undersökningen (Banet och Ayuso, 2000) där en vanlig missuppfattning 
bland eleverna visade sig vara att gener bara finns i könscellerna, det som går i arv.  
För Biologi A-gruppen ser resultatet bättre ut, 63 % har svarat att gen är en del av 
DNA eller ännu mer detaljerat och 59 % vet att de finns i kromosomerna eller i DNA. 
Att det är 22 %, av de elever som ganska nyss har läst Biologi A-kursen och som 
svarat på frågan, som skriver att gen är en del av DNA som kodar för protein eller 
egenskap tycker jag visar att det är alldeles för få som har hela bilden klar för sig. 
Detta är ju som tidigare nämnts en av de baskunskaper man bör ha med sig från 
grundskolan.  

Min egen reflektion är att jag upplever att både läroböcker och lärare för det första 
antar att eleverna har grunderna med sig och dessutom slarvar både jag själv och de 
lärare jag har studerat med användandet av de olika strukturerna och är 
inkonsekventa. Utan att klargöra skillnaderna, använder vi i texter och vid 
genomgångar uttrycken gener, egenskaper, kromosomer, DNA, kvävebaser, koder 
och arvsmassa för att bara nämna några. Dessutom rör vi oss snabbt mellan de olika 
nivåerna från population till molekylnivå utan att tydliggöra för eleverna var vi 
befinner oss. Enligt Knippels (2002) behöver läraren hjälpa eleverna inte bara genom 
att berätta om sambanden gen och egenskap utan låta dem utgå från sina egna 
erfarenheter och iakttagelser och jobba tillsamman i klassen med ämnet gener på 
flera nivåer, genom att utgå från organismnivån och sedan tar sig neråt i nivåerna för 
att till slut se t.ex. att vår ögonfärg beror på hur molekylerna sitter i DNA-molekylen. 
Men hon anser att det är viktigt att arbeta klart på en nivå i taget. Forskningen från 
Jidesjö m.fl, (2009) visar också att elevernas koppling till egna erfarenheter har 
betydelse för lärandet.  

5.3 Genetisk information i celler från samma individ 

Att den genetiska informationen är lika i alla kroppsceller är en baskunskap som 
naturligtvis också finns med på Anderssons (2008) lista för grundskolan. Resultatet 
från min undersökning visar att över hälften av grundskolegruppen tror att 
informationen är lika i celler från samma ställe på kroppen, men de flesta anser att 
det är så därför att de cellerna har samma uppgift. Om cellerna är från olika ställen 
och har skilda uppgifter anser över hälften i samma grupp att den genetiska 
informationen bör var olika i dessa celler. Både Lewis m.fl. (2000a) och Banet och 
Ayusos (2000) resultat visar samma sak, att eleverna från grundskolan inte har tagit 
åt sig kunskapen om att den genetiska informationen är lika i alla somatiska celler. 
Ytterligare forskning från Lewis m.fl. (2000b) visar ännu tydligare att majoriteten av 
de engelska grundskoleeleverna svarar som eleverna i min undersökning, nämligen 
att cellen bara innehåller information som behövs för dess speciella uppgift. I Biologi 
A-gruppen är det 19 % som har just den motiveringen. Undervisningen visar att fler 
elever som läst gymnasiekursen ger en korrekt motivering än de som ej läst kursen, 
men trots detta är det inte ens hälften av dem som svarar att den genetiska 
informationen är lika i alla kroppens celler och kan motivera svaret. Ytterligare 13 % 
har kryssat i att informationen är lika men eftersom de inte har motiverat sitt svar är 
det svårt att spekulera i om de har rätt tanke kring valet och bara inte har orkat skriva 
motivering eller om de har chansat när de svarat. Kanske har eleverna svårt att förstå 
begreppet genetisk information, något som också Knippels (2002) forskning visar. 
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Min fundering är om resultatet hade sett annorlunda ut om jag använt mig av 
begrepp som kromosom eller DNA i frågorna istället för genetisk information?  

Till baskunskaper för grundskolans genetikundervisning listas också förståelse för att 
alla könsceller är olika och innehåller en halv kromosomuppsättning (Andersson, 
2008). Mitt resultat visar att dessa två baskunskaper finns hos få elever i 
grundskolan. Då är ändå undersökningen utförd med de elever som har valt att gå 
program på gymnasiet där man läser mest biologi och borde kanske vara de elever 
från grundskolan som är mest intresserade av, och har störst kunskap i, genetik. 
Resultatet visar tydligt att den vanligaste uppfattningen i denna grupp är att den 
genetiska informationen bara är lika i celler som har samma uppgift, detta gäller både 
somatiska celler och könsceller. I biologi A-gruppen har nästan en fjärdedel också 
motiverat sina svar med de förklaringarna. Detta stämmer med de tidigare nämnda 
undersökningarna från Spanien (Banet och Ayuso, 2000) och England (Lewis m.fl, 
2000 a), enligt författarna till den sistnämnda beror detta på att eleverna har stora 
svårigheter med att förstå relationen mellan kromosom och gen. Annars ser resultatet 
något bättre ut för Biologi A-gruppen, framförallt har fler elever de tidigare nämnda 
baskunskaperna som de förväntas ha från grundskolan. 70 % vet att könsceller och 
kroppsceller har olika genetisk information, men bara hälften av dessa elever vet att 
det beror på att könsceller endast innehåller hälften av modercellens kromosomer. 

Det mest frekventa svaret i denna grupp, 42 %, är det korrekta svaret när det gäller 
att jämföra två könsceller från samma individ. De har då svarat att två spermier 
innehåller olika genetiska information och den vanligaste motivering finns på 
organismnivå, att alla syskon blir olika och att det kan bli olika kön på barnen. På 
denna fråga kan antagligen eleverna dra nytta av sina egna iakttagelser och 
erfarenheter. De vet helt enkelt att syskon ser olika ut och kan ha olika kön. Denna 
förklaring skulle stämma med Knippels (2002) forskning och hennes jojo-pedagogik 
där läraren hela tiden bör utgå från den nivå som eleverna har lättast att förhålla sig 
till, nämligen organismnivån, för att sedan förflytta sig till lägre nivåer och förklara 
det man ser hos organismen med hjälp av fenomen på cell- och molekylnivå; alltså att 
den genetiska informationen styr våra egenskaper. Hur man kan översätta denna 
vetskap till de andra resultaten i min undersökning blir en framtida utmaning för mig 
som biologilärare, men att utgå från elevernas vardag, erfarenheter och intressen 
styrks i all den forskning jag har kommit i kontakt med i detta arbete.  

5.4 Avslutning 
Kunskaperna om gener och genetisk information hos de elever som kommer från 
grundskolan och ska läsa biologi på gymnasiet är enligt min undersökning inte alls så 
tillfredsställande som de borde vara, oftast fattas de baskunskaper som de förväntas 
ha. De har oerhört svårt att förklara och se relationen mellan framförallt de minsta 
strukturerna i cellen. Över hälften i denna grupp anser att den genetiska 
informationen i två celler som jämförs är lika om cellerna har samma uppgift och 
olika om de inte har samma uppgift, oavsett om det gäller könsceller eller 
kroppsceller. 

Kunskaper om gener och genetisk information hos de elever som har läst biologi på 
gymnasiet är enligt resultatet inte heller lika bra som jag hade önskat, eller som 
förväntas enligt styrdokumenten. Biologi A-gruppen har samma svårigheter som 
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grundskolegruppen, dock har resultatsiffrorna blivit lite bättre. Man kan se att denna 
grupp förklarar mer i detalj vad gener är och deras relation till de andra små 
strukturerna i cellen. De har framförallt bättre kunskap än grundskolegruppen när 
det gäller genetisk information i olika celler från samma individ. 

Många funderingar har dykt upp under denna process, framförallt vad det får för 
konsekvenser för min undervisning inte bara i genetik, utan överhuvudtaget. Ser det 
ut så här inom alla kunskapsområden eller är genetiken speciell? Oavsett vilket 
område jag undervisar i så förväntas jag och vill jag, möta alla elever på deras nivå. 
Jag brukar ägna en del tid åt att repetera och försöka skapa mig en bild av var 
eleverna befinner sig när jag påbörjar nya områden. Som lärare på gymnasiet har 
man alltid elevgrupper som kommer från olika grundskolor så förkunskaperna kan se 
olika ut också på grund av det. Men hur gör jag det på bästa sätt och hur ska jag 
disponera tiden för att hinna med kursinnehållet, som är baserat på att eleverna har 
med sig vissa kunskaper. 

Hur mycket ska man backa tillbaka och repetera och se till att alla är med på tåget? 
Jag kan inte släppa tanken på att jag måste arbeta fram, utveckla ett effektivare sätt 
att kartlägga alla elever inför varje nytt område och också göra dem uppmärksamma 
på vad som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig den fortsatta undervisningen. 
Tillsammans måste vi skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna höja sina 
kunskapsnivåer inom alla områden. Jag har tagit upp dessa funderingar med 
ämneskollegor, följden av det är att det nu på min skola har påbörjats en diskussion 
om hur vi gemensamt kan hitta bra vägar till kartläggning av elevernas förkunskaper. 
Att möta eleverna där de kunskapsmässigt befinner sig har varit en utmaning för mig 
hela tiden men arbetet med undersökningen och den forskning jag har stött på under 
tiden får mig att tänka djupare och mer fokuserat på innehållet och konsekvenserna 
av min undervisning. Detta examensarbete har definitivt påverkat mig som lärare och 
förhoppningsvis kommer det utveckla min undervisning så att jag och mina framtida 
elever gynnas av det.  
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5.5 Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att få tid att fördjupa sig mer i enkätsvaren till frågorna om 
genetisk information i denna undersökning och mer noggrant följa upp svaren för 
varje elev och studera om man kan se något mönster i hur de svarar på de olika 
frågorna. Fortsatt bearbetning av svaren ur ett genusperspektiv hade också varit 
spännande, då eleverna fick kryssa i om de är kille eller tjej. Att genomföra 
undersökningen med fler och dessutom med samma elever både före och efter 
biologikursen för att ännu tydligare kunna följa kunskapsutvecklingen känns som en 
intressant fortsättning. Likaså att göra en studie där man jämför resultatet av två 
olika lärares undervisning i genetik där man dessutom följer lärarna i planering, 
genomförande och utvärderande reflektion. Detta för att också fokusera på vad i 
undervisningen som påverkar resultatet.  
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Bilaga 1 - Enkätundersökning – genetik 

Hej och tack för att Du vill vara med i min undersökning om förståelse inom 
genetiken. Ni som tillfrågas att göra enkätundersökningen läser det 
Naturvetenskapliga eller Tekniska programmet på gymnasiet. Hälften av Er har 
läst Biologi A-kursen och hälften har det inte. Jag som gör denna undersökning 
heter Anna Kjellman och utbildar mig till gymnasielärare i biologi och kemi. 
Denna enkät kommer att utgöra grunden till mitt examensarbete och jag 
uppskattar verkligen din medverkan. 

 

Din medverkan är frivillig och totalt anonym. Dina svar hamnar under sekretess 
hos mig, som genomför undersökningen. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Kjellman 

 

 

 

 

Några uppgifter om dig. 

 

 

Har du läst gymnasiets Biologi A-kurs? Ja �  Nej� 

 

Kön: Kille �  Tjej � 
1. Skriv i storleksordning ner: cell, kromosom, gen, cellkärna, DNA, organism, börja med det största. 

 

……….  ………… ………… ……….. ……….. ………. 

störst          minst 

 

 

2. Vad är gener?  ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Var i kroppen hittar man gener? ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Kommande frågor handlar om olika sorters celler från en och samma person, Pelle. 

 

könsceller  hakceller  nervceller 

  

Svara på frågorna genom att sätta ett kryss i en av rutorna 

4. Om du studerade två av Pelles hakceller skulle den genetiska informationen i dem vara: 

Lika  � 

Olika � 

Var vänlig och motivera ditt val ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Om du studerade en av Pelles hakceller och en av Pelles nervceller skulle den genetiska 
informationen i dem vara: 

Lika  � 

Olika � 

Var vänlig och motivera ditt val ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Om du studerade en av Pelles hakceller och en av Pelles könsceller (spermier) skulle den genetiska 
informationen i dem vara: 

Lika  � 

Olika � 
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Var vänlig och motivera ditt val ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Om du har två av Pelles könsceller skulle den genetiska informationen i dem vara: 

Lika  � 

Olika � 

 

Var vänlig och motivera ditt val ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Att du har besvarat min enkät har stor betydelse för mig. Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Tabeller till svar på enkätfrågorna 

 

Fråga 1 

Skriv i storleksordning ner: cell, kromosom, gen, cellkärna, DNA, organism, 
börja med det största. 

Typ	  av	  svar	  
Antal	  svar	  
Grundskola	  

70	  st.	  

Antal	  svar	  
Biologi	  A	  
62st.	  

1.	  Börjar	  sekvensen	  med	  organism,	  cell,	  kärna	  och	  
	   fortsätter	  med	  acceptabel	  sekvens	  	  
	   kromosom,	  DNA,	  gen	  
	   kromosom,	  gen,	  DNA	  
	   DNA,	  kromosom,	  gen	  

17	  (24	  %)	  
	  
(6)	  
(9)	  
(2)	  

28	  (45	  %)	  
	  

(16)	  
(6)	  
(6)	  

2.	  Börjar	  sekvensen	  med	  organism,	  cell,	  kärna	  och	  
	   fortsätter	  med	  icke	  acceptabel	  sekvens	  
	   DNA,	  gen,	  kromosom	  
	   gen,	  DNA,	  kromosom	  
	   gen,	  kromosom,	  DNA	   	  

19	  (27	  %)	  
	  

(10)	  
(6)	  
(3)	  

16	  (26	  %)	  
	  

(8)	  
(2)	  
(6)	  

3.	  Börjar	  sekvensen	  med	  organism,	  cell	  
	   och	  anser	  kromosom	  vara	  större	  än	  kärna	  
	   och	  anser	  gen	  vara	  större	  än	  kärna	  
	   och	  anser	  gen	  vara	  större	  än	  kromosom	  

8	  
(1)	  
(6)	  
(1)	  

6	  
(4)	  
(2)	  
-‐	  

4.	  Börjar	  inte	  sekvensen	  med	  organism,	  cell	   26	  (37	  %)	   12	  (19	  %)	  
 

 

Fråga 2 

Vad är gener? 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
62 st. 

Antal svar 
Biologi A  

54 st. 
Egenskaper från föräldrarna, 
det som gör att vi liknar 
föräldrarna 

12 2 

Bestämmer vilka vi är, 
bestämmer hur vi ser ut 15 10 

Arvsmassa, arvsanlag	   21 (34 %)	   8	  
En del av DNA som bestämmer 
utseende och/eller egenskaper 7 16 

Sekvenser på DNA-kedjan som 
bestämmer utseende och 
egenskaper 

- 6 

Del av DNA som kodar för 
olika proteiner,  
den genetiska koden på 
DNA som kodar för olika 
egenskaper 

- 12 (22 %) 

Vet ej  7 - 
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Fråga 3 

Var i kroppen hittar man gener? 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
62 st. 

Antal svar,  
Biologi A 

54 st. 
Överallt 8 2 
I blodet, i ryggmärgen 5 - 
I cellen, i cellerna 14 12 
I vissa celler - 2 
I cellkärnan 6 6 
I kromosomerna 7 (11 %) 8 (15 %) 
I DNA 15 (24 %) 24 (44 %) 
Vet ej 7 - 
 

 

Fråga 4 

Om du studerar två av Pelles hakceller skulle den genetiska informationen i 
dem vara: 

Lika eller olika? 

Var vänlig och motivera ditt val. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
67 st. 

Antal svar 
Biologi A 

62 st 
Lika med acceptabel motivering 
 från samma individ/ 
 DNA identiskt i alla celler 

14 (21 %) 28 (45 %) 

Lika utan motivering 
 6 (9 %) 8 (13 %) 

Lika med en icke acceptabel motivering 
 hakcellerna är samma sorts celler/celler 
 med samma uppgift måste innehålla 
 samma information 

39 (58 %) 12 

Olika med motivering 
 cellerna är olika för att de kommer från  
 skilda ställen på hakan  

5 12 

Olika utan motivering 
 3 2 

 

 

Fråga 5 

Om du studerade en av Pelles hakceller och en av Pelles nervceller skulle den 
genetiska informationen i dem vara: 
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Lika eller olika? 

Var vänlig och motivera ditt val. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
67 st. 

Antal svar 
Biologi A  

62 st. 
Lika med acceptabel motivering 
 cellerna kommer från samma individ/ 
 identiskt DNA 

18 (27 %) 30 (48 %) 

Lika utan motivering 
 8 (12 %) 8 (13 %) 

Olika med motivering  
 det är olika sorts celler/celler med olika uppgifter och 
 därför måste de innehålla olika information 

35 (52 %) 24 (38 %) 

Olika utan motivering 
 6 - 

 

 

Fråga 6 

Om du studerade en av Pelles hakceller och en av Pelles könsceller (spermier) skulle 
den genetiska informationen i dem vara: 

Lika eller olika? 

Var vänlig och motivera ditt val. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola  
69 st. 

Antal svar, 
 A 

62 st. 
Lika med motivering 
 cellerna kommer från samma individ 10 (14 %) 10 (16%) 

Lika utan motivering 
 7 6 

Olika med motivering att könsceller har 
 färre kromosomer/mindre arvsmassa 
 hälften av kromosomerna/DNA 

9 (13 %) 22 (35 %) 

Olika utan motivering 
 11 2 

Olika med motivering 
 inte likadana celler 
 från olika delar av kroppen 

31 (45 %) 22  

Vet ej 
 1 - 

 

 

Fråga 7 

Om du har två av Pelles könsceller (spermier) skulle den genetiska 
informationen i dem vara: 

Lika eller olika? 
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Var vänlig och motivera ditt val. 

Typ av svar 
Antal svar 

Grundskola 
69 st. 

Antal svar 
A 

62 st. 
Lika med motivering 
 cellerna kommer från samma individ 
 DNA lika i alla celler 

6 8 

Lika med motivering 
 likadana celler/celler med samma uppgift 24 (35 %) 16 (25 %) 

Lika utan motivering 
 6 2 

Olika med acceptabel motivering 
 alla barn blir olika 
 syskon har olika gener 
 det kan bli olika kön på barnen 
 alla könsceller unika 

18 (26 %) 26 (42 %) 

Olika utan motivering 
 14 (20 %) 8 (13 %) 

 
Vet ej 1 2 
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