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Sammanfattning: Förståelse för ekologiska fenomen är avgörande, både för att ungdomar 

ska få insikt i världen de lever i, och för att undervisningen ska uppnå de mål som satts upp av 

skolverket. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheterna att testa sådan förståelse 

med hjälp av ett skriftligt prov. I fem gymnasieklasser fick 109 elever svara på provfrågor av 

faktatyp och förståelsetyp. Resultaten visar att eleverna tyckte bättre om faktafrågorna än 

förståelsefrågorna. Ytterst få elever kunde dock använda sina faktakunskaper till att lösa ett 

problem kring fotosyntesen. Det är möjligt att ett annat resultat skulle kunna ha uppnåtts om 

eleverna hade fått en chans att få frågan omformulerad, eller om det hade funnits ett tillfälle 

för en muntlig utvärdering. Slutsatsen från denna studie är att läraren måste utgå från 

elevernas egna teorier för att skapa förståelse för ett fenomen. 
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Förord: Stort tack till Gertrud, Lars och Carin som visade intresse för mitt examensarbete 

och lät mig stjäla av den dyrbara lektionstiden för att genomföra denna studie. Utan er hade 

det inte blivit någon uppsats. Tack även till min handledare och till mina vänner som 

uppmuntrade när vägen kändes lång. 
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1 INLEDNING 
 

Vad är det som är så viktigt med ekologisk förståelse? Jo, det finns vissa processer som är så 

grundläggande för livet på jorden att alla måste förstå dess betydelse. Exempel på en sådan 

process är fotosyntesen. På många sätt kan man säga att hoten mot vår gemensamma miljö 

och jordens ekosystem är större än någonsin. Några exempel på dessa hot mot miljön är 

försurning, försvunna biotoper, en minskad biologisk mångfald, och klimatförändringen utgör 

ett nytt hotande mörkt moln på himlen. Det är av yttersta vikt att människor förstår 

processerna i den miljö där vi alla lever och detta gäller inte minst för alla ungdomar, som ju 

ska vara med och ta beslut om och bestämma om den framtida miljön. Det kommer troligen 

att vara avgörande med ett kretsloppstänkande, där allmänheten inser att vi måste återanvända 

råvaror och naturresurser om vi ska lyckas stoppa klimatförändringarna.  

 De kunskaper dagens ungdomar behöver ska de till stor del fånga upp i skolan. 

Att förstå vilken betydelse processer som fotosyntesen har i de ekologiska kretsloppen är av 

mycket stor betydelse, eftersom den utgör ett av de viktigaste fenomenen på vår jord och som 

har förmågan att reducera mängden koldioxid i atmosfären. Läraren har därför en nyckelroll 

för elevernas lärande om hur man skapar ett hållbart resursutnyttjande i framtiden. Men hur 

kan läraren veta om eleven verkligen har förstått det som lärs ut? Det finns även flera sätt att 

testa denna kunskap. Men är det möjligt att testa förståelse av ekologiska fenomen med hjälp 

av en av de mest traditionella utvärderingsformerna, det skriftliga provet? 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Om skriftliga prov 

En elevs svar på en fråga är inte bara beroende av elevens förkunskaper och förståelse för 

ämnet. Resultatet är till stor del beroende av hur frågan ställs. Ska man utvärdera en elevs 

kunskaper är det alltså inte bara svaret, utan även frågan som måste tas med i beräkningen. 

Dåliga resultat behöver inte bero på bristande förståelse för ämnet, eleven kanske helt enkelt 

inte har förstått frågan (Wyndhamn m fl., 2000). 

Enligt Unosson (2001) är en del av problemet att det finns en skillnad mellan så 

kallat vardagstänkande och naturvetenskapligt tänkande. Denna skillnad kan skapa problem i 

en provsituation om inte eleven och läraren är medvetna om den. Epistemologisk forskning ur 

ett sociokulturellt perspektiv fokuserar på det faktum att inte bara interna faktorer såsom 
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hjärnkapacitet är avgörande vid kunskapsinlärning, utan att alla sinnen är med vid 

inlärningen. Faktorer som kommunikation och interaktion med omgivningen spelar en 

betydande roll i barns och ungdomars utveckling och lärande (Schoultz, 2000). Detta innebär i 

sin tur att elevers svar på frågor om exempelvis naturvetenskapliga fenomen inte i första hand 

ska ses som ett bevis på elevens kunskap. Det handlar istället om svar på specifika frågor i 

specifika situationer. Allt kan sättas i olika sammanhang, beroende på situationen (Projekt 

Nordlab a, 2009). 

 Det finns flera ställningstaganden att ha i åtanke vid utformning av skriftliga 

prov (Skolverket, 2006). Målen man har satt upp måste stämma överrens med bedömningen, 

och bedömningsanvisningarna bör vara tydliga för eleven. Uppgifterna måste vara relevanta 

och man måste bestämma sig för huruvida eleven ska kunna lösa frågan enbart genom att 

memorera faktauppgifter. Är det meningen att resultaten för olika elever ska vara jämförbara 

eller ska all bedömning ske individuellt? Man bör även tänka över hur bedömningen kommer 

att påverka eleven och läraren i deras arbete. Ska utvärderingen vara summativ eller formativ? 

 

2.2 Formativ utvärdering och kunskap 

Formativ utvärdering är all form av utvärderingsaktivitet där resultatet används för att försöka 

förbättra undervisningen och lärandet (Projekt Nordlab b, 2009). I denna verksamhet är 

elevens deltagande avgörande. Tillsammans med läraren sätter eleven upp mål, en metod för 

att uppnå målet samt olika etapper på vägen. En viktig del av den formativa utvärderingen är 

just utvärdering: fungerade metoden? Uppnåddes målet? Fördelen är att eleven med 

handledning kan sätta mål som inte är orimliga och därigenom nå längre än vad som hade 

varit möjligt på egen hand. 

 Vid användning av formativ utvärdering genom skriftliga prov är det viktigt att 

eleven redan från början vet vad det är som bedöms, det påverkar deras lärande (Newton, 

2003). I utformningen av frågorna måste bedömningsmetoden vara tydlig: ska man kunna 

svara på frågorna endast genom att memorera kunskap? Newton (2003) beskriver något han 

kallar för fokuserade frågor – frågor som är formulerade för att nå ett visst mål, att testa en 

viss föreställning. Utvärderingen sker även bäst i samma lokal där lärandet har skett, helst 

också med samma personer inblandade. Visuella och andra sinnliga intryck som har gjort sig 

gällande under inlärningen kan vara till hjälp i en provsituation. 

 Allt är dock inte svart och vitt. Vid en undersökning utförd av Black och 

medarbetare (2003) framkom det att lärare tycker att det är svårt att hålla sig till den formativa 
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metoden för utvärdering. De ville gärna kombinera den med någon form av summativ 

utvärdering, d.v.s. kontroll av vilka kunskaper en elev har. Den föredragna arbetsmetoden för 

flera lärare var att använda sig av formativ utvärdering, men att ha konventionella summativa 

prov, bland annat för att identifiera lärandemål. Efter provet kunde eleven och läraren 

utvärdera kunskaperna och sätta upp nya mål att sträva mot. 

 

2.3 Förståelse 

De fyra kunskapsformer som lyfts fram i den svenska läroplanen är fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet (Utbildningsdepartementet, 1994). Alla fyra är viktiga vid kunskapsbildning 

(Selghed, 2006). Grunden till förståelse är enligt Newton fakta. Det måste finnas byggstenar 

att sätta ihop för att kunna se ett samband. Fakta och förståelse är två kunskapsformer, 

beroende av varandra men olika till naturen. Selghed (2006) talar om fakta som en kvantitativ 

kunskapsform, som man kan besitta mer eller mindre av, medan förståelsen är kvalitativ, 

vilket betyder att man kan förstå saker på olika sätt. Förståelse innebär att ta kunskapen och 

göra den till sin egen. Det kräver alltså att eleven gör något själv med kunskapen i fråga 

(Projekt Nordlab a, 2009). Det är avgörande för att undervisning faktiskt ska leda till lärande. 

Newton (2003) beskriver fyra anledningar till att förståelse för olika fenomen är 

eftersträvansvärt i undervisningen. Det finns en tillfredsställelse i att veta ”varför”, som bör 

uppmuntras hos alla elever. Förståelse gör det även lättare att läsa vidare och lära sig andra 

saker. Den gör att man blir mer flexibel i förmågan att hantera nya situationer och ger större 

kritisk förmåga vid hantering av ny information och data. Newton (2003) beskriver även saker 

som hindrar förståelsen. Han delar in dem i medvetna och omedvetna processer. En medveten 

process kan vara elevens bristande tilltro till sin egen förmåga, medan omedvetna processer 

kan handla om att kapaciteten helt enkelt är för liten, eller att belastningen är för stor 

(uppgiften ses som för komplicerad). Omedvetna processer kan leda till att eleven fastnar i ett 

inlärningsmönster som inte gynnar förståelse, och är inte sällan knutna till vissa situationer. 

Där gäller det att identifiera processerna eller situationerna och hitta en ny metod för inlärning 

som främjar förståelsen. Förståelse är en utvecklingsprocess som kan ske i flera steg. Flera 

forskare finner i sina studier tecken på olika nivåer av förståelse (Newton 2003, Schoultz 

2000). Förståelse av ekologiska fenomen är ett tydligt exempel. 
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2.4 Ekologisk förståelse och fotosyntes 

Enligt Carlsson (2002a) krävs en insikt i ekosystem och hur det relaterar till en själv för 

förståelse av ekologiska fenomen såsom kretslopp och fotosyntes. Med insikt menar hon 

förståelse för essensen i, meningen bakom och konsekvenserna av fenomenen. Carlsson 

(2002a) definierade tre vitala insikter: 

1. Fotosyntesen utgör grunden till allt liv på jorden. 

2. All materia är del av ett kretslopp. Ingenting försvinner, det omvandlas. 

3. Grunden till alla organismers energi är transformerat solljus. (Det finns avvikelser från 

denna tes, exempelvis bakterier som utnyttjar kemisk energi, men dessa berörs inte 

här). 

 

Denna uppsats fokuserar på fotosyntesen och växternas roll i ekosystemet. Fotosyntesen är 

bevisligen svår att förstå. Elever har föreställningar som inte överrensstämmer med den 

vetenskapliga teorin (Projekt Nordlab b, 2009). Dessutom saknas ofta det vetenskapliga språk 

och den begreppsvärld som krävs för att förstå, lösa uppgifter och diskutera kring fotosyntes. 

Carlsson (2002b) presenterar i en sammanställning av de senaste decenniernas 

studier om ekologisk förståelse ett flertal föreställningar hos elever. Kopplingen mellan energi 

och omvandlingen av luft till biomassa ses inte alltid som självklar En aristotelisk syn på 

näringsupptag, d.v.s. att växten tar upp all näring via rötterna är vanlig. Växtens massa skulle 

då komma från jorden eller från vattnet, en del tror att den kommer från solen. Ytterst få ser 

luften som en källa till materia i form av växtmaterial, få ser solen som ekosystemets 

energikälla (Projekt Nordlab b, 2009). Att växter respirerar är det inte många som vet, och 

överlag är det få elever som ser växter som självförsörjande och förstår principerna bakom 

kretsloppstänkandet, det vill säga att ingenting försvinner. 

I sin studie av elevers förståelse av fotosyntesen fann Carlsson (2002b) fyra 

kategorier, eller förståelsenivåer: 

 

1. Växter upptar vissa ämnen och bildar andra i två processer som är oberoende av 

varandra. 

2. Växten utgör grunden i ekosystemet. Några grundkomponenter omvandlas till andra. 

3. Växter har respiration och är därmed i princip självständiga. 

4. Fotosyntesen skapar resurser. 
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Varje nivå utgör en djupare förståelse (insikt) för vad fotosyntesen är och hur viktig processen 

är för livet på jorden. Enligt Carlsson (2002b) är den avgörande faktorn förståelsen av 

transformationsprincipen, d.v.s. att man har förstått att det inte enbart handlar om konsumtion 

och produktion i två oberoende processer. 

2.5 Att testa ekologisk förståelse med skriftliga prov 

”Elevernas svårigheter att lösa uppgifter beror inte på bristande naturvetenskaplig kunskap 

utan snarare på språkliga svårigheter och svårigheter att tolka figurer.” (Schoultz, 2000).  

Senare års studier har visat att elever har svårt att ta till sig naturvetenskapliga begrepp 

(Skolverket 2006). Elever tenderar att använda vardagsspråk, och det måste man som lärare 

vara medveten om, och både utforma och utvärdera resultaten därefter. Vill man testa 

förståelse bör man även avvika från den konventionella provmallen, med ”slutna ” frågor där 

problemet redan är formulerat och där det bara finns ett svar (Skolverket, 2006). Mer öppna 

uppgifter ger större frihet och tillåter fler svar (Newton, 2003). Slutna frågor kan vara 

lämpliga som ledande frågor inom ämnen där läraren vet att missuppfattningar är vanliga. På 

så sätt kan föreställningarna avslöjas och diskuteras. I regel anser dock Black m fl. (2003) att 

man måste röra sig bort från begränsade faktafrågor och använda öppna uppgifter, såsom 

problemlösning. Problemlösning kan utgöras av till exempel verklighetsanknutna uppgifter 

där eleven får testa sin kunskap ”på riktigt”. Detta sätter kunskapen i ett sammanhang och 

stimulerar tänkandet (Wyndhamn m fl. 2000). En annan fördel är att flera olika sätt att 

resonera kan leda till ett godkänt svar. Målet med undervisning måste vara att utveckla 

färdigheter eleven har nytta av i vardagliga situationer, så att kunskapen blir användbar även 

utanför skolans väggar. Förståelse gör det även lättare att lära sig andra saker, vilket 

underlättar när eleverna går över till studier på högre nivå. 

 Problemlösning lämpar sig bra för utvärdering av förståelse vid både skriftligt 

och muntligt prov. Konventionella prov med faktabaserade frågor testar egentligen bara 

elevens minneskapacitet och riskerar i större utsträckning en orättvis bedömning av eleverna. 

Det riskerar även ett ytligt inriktat lärande (”att lära inför provet”), samt att eleverna fastnar i 

ett upprepande inlärningsmönster, där repetition och inmatning av fakta är viktigare än 

förståelse för innehållet (Skolverket, 2006). Det resulterar även i att elever skriver de svar de 

tror att läraren vill ha, snarare än det de själva tror på eller egentligen vill skriva. På det sättet 

kan missuppfattningar leva vidare utan att någonsin bli uppmärksammade. I en studie av 

Hansson-Bendrén och Nilsson (2006) framkom att eleverna själva i valet mellan fakta- och 

förståelsebaserade frågor tyckte att faktafrågorna var enklare och bättre. Elever som är ovana 
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vid problemlösning blir ofta ställda och kanske en aning stressade när det inte tydligt framgår 

vilka fakta och kunskaper som eftersöks. Problemlösningen innebär en extra mental 

ansträngning, och för elever kan det vara svårt att motivera varför förståelse är viktig. 

2.6 Kommunikation och lärande 

”Ordens betydelse utgör skärningspunkten mellan tänkande och språk.” (Wyndhamn m fl 

2000). Konstruktivismen är den gren av kunskapsteorin som utgör bryggan mellan rationalism 

och empirism, det vill säga skillnaden mellan kunskap som ett fenomen som uppstår inom 

människan och kunskap som ett resultat av yttre stimuli och kulturell påverkan. Piaget och 

Vygotsky är två kända namn inom utvecklingen av konstruktivismen (Selghed, 2006). Piaget 

ansåg att barns tankar om naturvetenskapen har utvecklats på samma sätt som vetenskapen 

själv har gjort, från enkla vardagsuppfattningar till komplicerade teorier och idéer.  Hur 

barnets eller den äldre elevens uppfattningar kommer till uttryck beror på stor del av språket 

och kulturell anpassning. Olika grupper skiljer sig ofta åt i vilka begrepp som används. En 

lärares främsta mål är enligt Carlsson (2002a) att hitta elevernas uppfattningar om ett 

fenomen. Eleverna tenderar att använda vardagsföreställningar medan naturvetare väljer 

vetenskapliga förklaringar (Projekt Nordlab c, 2009). I mötet mellan eleven och läraren (eller 

forskaren) kan kommunikativa problem uppstå för att man använder olika språk. Vill man 

bygga undervisningen kring elevernas iakttagelser måste man alltså vara beredd på att 

undervisa utifrån elevens egna teorier. De föreställningar eleven skaffar sig utanför skolan, 

ofta i tidig ålder, försvinner inte nödvändigtvis för att läraren föreläser om ”sanningen” (Black 

m fl, 2003). Det krävs förståelse av fenomenet för att kunna ändra föreställningen.  

 

2.7 Frågeställning 

Denna undersökning syftar till att besvara följande frågeställningar: 

Är det möjligt att testa elevers förståelse av ekologiska fenomen med hjälp av skriftliga prov? 

Går det att urskilja förståelsenivåer när det gäller ungdomars kunskap om fotosyntesen? 

 

 

3 METOD 
Undersökningen utgjordes av två delar. Den första delen bestod av att eleverna fick fyra 

”provfrågor” inom området ekologi, med fokus på växter och fotosyntesen. Två av frågorna 

var tänkta att efterlikna konventionella faktafrågor, medan de andra två frågorna hade 

utvärdering av förståelse som fokus. Den andra delen av undersökningen bestod av en enkät 
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där eleverna fick kommentera de fyra provfrågorna. Frågorna och enkäten delades ut i totalt 

fem klasser på två gymnasieskolor i en mellansvensk stad. Eleverna studerar på olika program 

(Samhällsvetenskapliga, Naturvetenskapliga och Energi), och kunde därför förväntas ha olika 

förkunskaper och uppfattningar om ekologiska processer. Undersökningen hade 109 

svarande: 22 elever från samhällsvetenskapliga programmet, 68 elever från 

naturvetarprogrammet och 19 elever från energiprogrammet. 

 

3.1 Urval 

Det var viktigt att eleverna som deltog i undersökningen skulle ha möjlighet att svara på alla 

fyra frågorna. Efter samtal med skolorna valdes de klasser ut som hade studerat ekologi under 

innevarande termin eller under det senaste året. Två av klasserna hade inte gått igenom 

fotosyntesen i detalj, men tillsammans med lärarna gjordes bedömningen att eleverna i alla 

fall skulle kunna ge ett tillfredsställande svar på frågorna. 

 

3.2 Provfrågorna 

Till hjälp med utformningen av frågorna användes Projekt Nordlab, ett internordiskt projekt 

med syfte att ge lärare ämnesdidaktiska verktyg för undervisningen om bland annat 

ekologiska fenomen (Nordlab, 2009). Dessutom var det av betydelse att faktafrågorna var 

relaterade till förståelsefrågorna. På det sättet kunde det framgå om eleven hade 

faktakunskaperna men inte förvärvat förståelse för området. En fråga var en enkel ”Ja och 

Nej-fråga” där eleven skulle svara vilka av ett antal arter som klassades som växter. Nästa 

relaterade fråga handlade om växters egenskaper. Syftet var att testa om eleven visste vad en 

växt var och vilka egenskaper den har, och samtidigt kunde använda den kunskapen till att 

klassificera växter. Det var även av intresse att se vad eleverna tyckte var de avgörande 

egenskaperna, vad som utgjorde definitionen av en växt. 

Det andra paret av frågor handlade om fotosyntesen. Den ena frågan var en 

”traditionell” provfråga där eleven ombads beskriva fotosyntesen, bland annat med formeln 

men även med ord berätta lite mer om fotosyntesen. Den relaterade frågan var en 

problemlösningsfråga där eleven var tvungen att tillämpa sina kunskaper om fotosyntesen för 

att lösa ett problem, utan att detta nödvändigtvis framgår av frågeställningen. Ett träd växer 

och blir 250 kilo tyngre över loppet av ett antal år, men varifrån kommer den ökade massan? 

Eleverna ställdes alltså inför problemet att massan i trädet kommer från koldioxid i luften. 

Frågan var tänkt att undersöka hur många elever som förstod detta, gentemot hur många som 
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hade föreställningen att trädets massa kommer från jorden. Det var även intressant att 

undersöka hur många elever som kunde formeln och beskriva fotosyntesen, men inte kunde 

använda de kunskaperna för att lösa ett problem där just de kunskaperna skulle tillämpas. 

3.3 Enkäten 

I enkäten fick eleverna kommentera de fyra frågorna i tur och ordning. Följande enkätfrågor 

ställdes till eleverna efter att de hade svarat på de fyra frågorna: Vilken fråga var svårast? 

Varför tyckte de att just den frågan var svårast? Vilken fråga tyckte de bäst testade deras 

kunskaper? Vad trodde de att poängen var med frågan, d.v.s. vad trodde de att läraren ville ha 

ut av deras svar? Syftet med denna enkät var att få en översiktsbild av vad eleverna tyckte om 

frågorna: om deras åsikter om fakta- respektive förståelsefrågor skilde sig åt på något sätt, och 

hur elever reflekterar kring frågor i en skriftlig provsituation.  

 

3.4 Utförande 

Alla deltagande elever fick samma information innan de besvarade frågorna och enkäten. De 

fick veta att det inte rörde sig om en vanlig provsituation. De skulle besvara frågorna efter 

bästa förmåga och ta den tid de behövde. Enligt överenskommelse med lärarna hade varje 

klass som deltog en timme avdelad till att besvara frågorna. De fick prata med varandra men 

ombads besvara frågorna individuellt. De fick det bakomliggande syftet för undersökningen 

förklarat för sig, och informerades om att alla som deltog i undersökningen gjorde detta helt 

anonymt. Frågorna och enkäten hade ett försättsblad med uppgifter om elevens skola, ålder, 

program etc., men för att dessa uppgifter inte skulle påverka utvärderingen av resultatet 

lämnades detta blad in separat från de andra. Ett ID-nummer på både försättsbladet och resten 

av materialet användes för att senare kunna koppla ihop de två. I resultatdelen av denna 

uppsats presenteras först sammanställningen av elevsvaren på en fråga, sedan elevernas 

kommentarer på frågan. 

 

3.5 Analys 

Carlsson (2000b) använde en kategoriserande metod i sin studie av ekologisk förståelse. 

Elevernas svar kunde delas in i additiva kategorier beroende på djupet av deras förståelse av 

ekosystem, fotosyntes och kretsloppstänkande. Idén med denna studie var att göra en liknande 

utvärdering. Vilka (om några) nivåer av förståelse skulle kunna fastställas av svaren?  
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4 RESULTAT 
 

Fråga 1: Vilka organismer är växter? 

Den första frågan bestod av 10 delfrågor där eleven skulle svara ja eller nej på huruvida 

organismen i fråga var en växt eller inte. Organismerna var av olika slag: vitsippa, kantarell, 

manet, björk, mussla, tall, palm, björnmossa, solros och cyanobakterie. Av de 109 eleverna 

hade 42% fått rätt på alla tio frågorna, medan 42% hade ett fel, 6% hade två fel och 10% av 

eleverna hade mer än två fel (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Andel elever som hade alla rätt, respektive 1, 2 eller fler fel på frågan om vilka 

 av 10 organismer som var växter, samt vilket gymnasieprogram de läser. N = 109 

 

Av de 19 svarande eleverna från Energilinjen svarade 21% rätt på alla frågorna, 42% hade ett 

fel, 11% hade två fel och 26% hade fler fel än två.  Från Samhällslinjen svarade 22 elever på 

frågorna. Av dem hade 45% alla rätt på första frågan, och 55% hade ett fel. Natureleverna var 

flest och 68 elever svarade på frågorna. Av dessa hade 47% alla rätt, 38% hade ett fel, 6% 

hade två fel och 9% hade mer än två fel.  

 

De organismer som flest elever hade fel på var björnmossa och kantarell, där 24% svarade nej 

på att björnmossa var en växt och 21% av eleverna svarade att kantarell var en växt. Det var 

även 8, 6 respektive 7% som skrev att björk, tall och palm inte är växter. På frågan om 

cyanobakterien var en växt svarade 9% av eleverna att det var en växt, medan 2%  svarade att 

manet är en växt (se figur 2). Resten av organismerna var det ingen som svarade fel på. 
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Fig 2. Andel elever som hade svarat fel på frågan om vilka organismer som  

var växter eller inte växter. N = 109. 

 

Eleverna fick i enkäten svara på frågan vilken av de fyra provfrågorna de tyckte var svårast. 

När det gällde frågan om vilka organismer som var växter (fråga 1) tyckte 8% av eleverna att 

den var svårast. Några av deras kommentarer handlade om att de ”…inte visste vad alla var 

för något” eller att de ”…vet inte vad som delas in som en växt”. En elev svarade att det är 

”…svårt att skilja på växter och svampar, allt växer ju”. När eleverna skulle säga vilken fråga 

de tyckte testade deras kunskaper bäst var det 17% som svarade fråga 1, bland annat med 

motiveringen att den var en ”tankeställare” och att ”det borde vara lätt att beskriva [vad en 

växt är] men det är svårt”. En elev skrev att ”man fick verkligen tänka till vad som var en 

växt, förut har det alltid varit självklart i frågan”. 

Vad var poängen med frågan? Där kunde svaren delas in i fem kategorier: Att 

veta skillnaden mellan växter och andra organismer (9%), att veta vilka som är växter (22%), 

att testa elevers kunskaper om växter (38%), att kunna beskriva växters egenskaper och 

definition (6%), samt Ingen kommentar (24%) (Tabell 1). 

 

Tab 1. Gymnasieelever som hade fått svara på frågan vad de trodde var poängen med  

fråga 1. Svaren kunde delas in i fem kategorier. N = 109. 

Poängen med frågan Antal elever Andel elever 

Veta skillnad på växter och 

andra organismer 

10 9% 

Veta vilka som är växter 

 

24 22% 

Testa kunskaper om växter 

 

41 38% 

Växters egenskaper och 

definition 

7 6% 

Ingen kommentar 26 24% 
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Fråga 2: Vad är en växt? 

I den andra frågan skulle eleverna beskriva de typiska egenskaperna hos en växt. Den 

egenskap som flest elever nämnde var förekomsten av klorofyll (39%) och 29% av eleverna 

skrev om olika delar av växten (t.ex. cellvägg, cellulosa, kloroplast). Det var 13%  av eleverna 

som kommenterade växtens gröna färg och 23% av eleverna skrev att en viktig egenskap med 

växter är att de är bundna till marken och växer därifrån. Autotrofi nämndes som en viktig 

egenskap av 20% av eleverna. Vad gäller fotosyntesen så var det 30% av eleverna som 

nämnde ordet och 23% som på något sätt beskrev fenomenet (se figur 3) 
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Fig 3.  Gymnasieelevers svar på frågan vilka egenskaper som är karaktäristiska för växter.  

Figuren visar hur många som har nämnt olika egenskaper och vilket gymnasieprogram de går. N = 109. 

 

 

Vid en jämförelse av gymnasieinriktningarna visade det sig att det vanligaste svaret för både 

naturvetar- och samhällsvetarelever var klorofyll (41 resp 68% av de svarande inom de två 

programkategorierna). Det vanligaste svaret för energieleverna var att växter växer ur marken 

(37% av de eleverna). Ingen av energieleverna nämnde klorofyll som en egenskap hos växter.  

 

När eleverna fick kommentera frågan var det 13% av eleverna som tyckte att fråga 2 var den 

svåraste frågan. Kommentarer på detta var bland annat att ”…det är svårt att säga vad som är 

typiskt för en växt…” och ”…har aldrig riktigt lärt mig vad som skiljer olika organismer 

åt…”.Andra elever svarade ”…vet mest lite detaljer men jag vet egentligen inte vad en växt 

är…” och ”…frågan dåligt formulerad, det finns många svar, vet inte vad du är ute efter...”. 
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Av eleverna tyckte 16% att fråga 2 testade deras kunskaper bäst av de fyra frågorna. Bland 

annat tyckte de att det var ”stora frågor man kan skriva mycket på”, att det var en ”rolig och 

bred fråga, man kunde skriva det man kunde” och att ”man måste kunna vad en växt är”. 

Vad gäller poängen med frågan så var det 27% som trodde det var att testa 

faktakunskap, 17% trodde det var att testa om eleverna visste vad växter har för egenskaper, 

16% om eleverna visste vad som skiljer växter från andra organismer, samt 10% av eleverna 

som skrev att de trodde poängen var att testa förståelse eller självständigt tänkande. Det var 

dock hela 34% av eleverna som inte hade någon kommentar om vad de trodde poängen var 

med denna fråga (Tabell 2). ”Vad är det som gör en växt till just en växt” och ”grundläggande 

förståelse av växtriket” var två kommentarer på denna fråga. 

 

Tab 2. Gymnasieelever som hade svarat på frågan vad de trodde var poängen med  

fråga 2. Svaren kunde delas in i fem kategorier. N = 109 

Poängen med frågan Antal elever Andel elever 

Vad skiljer växter från andra 18 17% 

Växters egenskaper 19 17% 

Faktakunskap 29 27% 

Förståelse/tänkande 6 6% 

Ingen kommentar 37 34% 

 

 

Fråga 1 och 2 tillsammans 

Av alla svarande elever var det 11% som i frågan om vilka organismer som var växter (fråga 

1) angav att kantarell var en växt, och samtidigt i frågan om växters egenskaper (fråga 2) 

angav att ett av växternas mest specifika kännetecken var att de växer ur och är bundna till 

marken. Av dessa elever var 9% samhällselever, 33% naturelever och 58% energielever. På 

fråga 1 svarade 13% av eleverna att björnmossa inte var en växt, och samtidigt i fråga 2 angav 

fotosyntesen som den viktigaste karaktäriserande egenskapen hos växter. Av dessa elever 

kom 21% från samhällsprogrammet och 79% från naturvetarprogrammet.  

 

Fråga 3: Varifrån kommer trädets massa? 

Den tredje frågan var en problemlösningsfråga. Eleven skulle svara varifrån massan i ett 

växande träd kommer. Störst andel av eleverna (34%) svarade att massan kommer från 
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marken och solen, medan 18% svarade att massan kommer från näring och vatten. Totalt 

nämnde 24% av eleverna fotosyntesen, varav 11% skrev att massan kom från fotosyntesen 

men inte förklarat hur, medan 13% skrev att massan kom från fotosyntesens omvandling av 

koldioxid till socker. Att massan kommer från att trädet har växt och fått fler delar var svaret 

från 14% av eleverna (se figur 4). 

En jämförelse av programmen visade att det vanligaste svaret från både natureleverna och 

energieleverna var att massan kommer från marken och solen (38 resp 37%), medan svaren 

från samhällseleverna var mer jämnt spridda. 
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Fig 4. Gymnasieelever som hade fått svara på frågan varifrån ett växande träds  

massa kommer ifrån. Andel elever som har svarat enligt de fem kategorierna samt vilket gymnasieprogram de 

går. N = 109.  

 

 

Exempel på hur eleverna svarade på fråga 3 var att ” [Det beror på] fotosyntesen. Tar upp 

CO2, vatten och ljusenergi och bildar socker som den har som byggstenar”, ”Ett litet träd 

behöver energi för att växa. Kommer från solen. Sedan behöver den regn. Men viktigast är 

CO2, alla växters största näring. När den får det växer stammen.”. Andra svarade att det var 

”…genom rötter som tar näring från jorden”, eller ”lite från marken, det mesta från luften och 

solens energi. Trädet omvandlar materia i luften och använder det till att bygga upp celler.” 

Andra typer av svar var ”jag vägde också mindre när jag var liten. Inte konstigt att trädet 

blivit tyngre” och ”trädet har blivit större och tjockare, fler grenar, automatiskt tyngre”. 
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I sina kommentarer till frågorna var det 35% av eleverna som tyckte att fråga 3 var svårast, 

bland annat för att ”…jag förstod inte frågan riktigt…”, ”…vi har inte pratat om det, måste 

tänka ut svaret själv…”, ”… det finns inget självklart svar i boken, man måste dra egna 

slutsatser…” och ”…man behövde sätta kunskap i ett sammanhang…”. 

 

Av de svarande eleverna var det 21% som tyckte att fråga 3 var den fråga som testade deras 

kunskaper bäst. Exempel på kommentarer var ”…man måste tänka själv lite runt växter…”, 

”…mycket tänka och använda kunskap…” och ”…även om man hade kunnat svaret hade man 

fått tänka till…”. 

 

Vad trodde eleverna att poängen med frågan var? Det var 21% som svarade att det var att 

testa hur många som visste hur ett träd blir större, 7% skrev att frågan handlade om vad växter 

består av, 6%  om hur träd tar upp näring. Det var 23% av eleverna som nämnde att dra 

slutsatser, använda förståelse och tillämpa kunskaper. Av de svarande var det 43% som inte 

hade någon kommentar (Tabell 3). Kommentarer från eleverna inkluderade ”användandet av 

kunskap för att lösa problem”, ”kunna förstå det man lärt sig och se det i någon praktisk 

situation” och ”veta vad fotosyntesen bidar till”. 

 

Tab 3. 109 elever fick svara på frågan vad de trodde poängen med fråga 3 var. Svaren kunde delas in i fem 

kategorier. 

Vad var poängen med frågan Antal elever Andel elever 

Hur blir ett träd större 23 21% 

Vad består växter av 8 7% 

Hur tar växter upp näring 6 6% 

Slutsats, förståelse, tillämpning 25 23% 

Ingen kommentar 47 43% 

 

 

Fråga 4: Skriv formeln för och förklara fotosyntesen 

Den sista frågan gick ut på att de svarande skulle skriva ner och i ord beskriva formeln för 

fotosyntesen och vad som händer. Det var 25% som beskrev vad som händer i fotosyntesen, 

medan 6% endast skrev det med kemisk formel. Av de svarande var det 24% som skrev en 

ofullständig eller felaktig formel, medan 26% inte har gett något svar på frågan. Det var 6% 

som förklarade att det är genom fotosyntesen det bildas energi åt växten och 6% som satte 
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fotosyntesen i ett sammanhang. Det var 7% av eleverna som svarade genom att rita en bild av 

ett kretslopp av något slag (figur 5). 
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Fig 5. 109 elever fick beskriva fotosyntesen. Figuren visar hur stor andel elever som har svarat enligt de sju 

kategorierna samt vilket gymnasieprogram de går. 

 

Den större delen av natureleverna (31%) svarade med en ofullständig formel, medan en 

övervägande del av samhällseleverna och energieleverna valde att inte svara på frågan. 

 

Exempel på hur eleverna svarade på frågan om fotosyntesen (fråga 4) var att ”…klorofyllet i 

växterna tar upp CO2, energi och vatten och omvandlar till socker och syre som vi kan andas”, 

”…växten tar CO2 från luften och vatten från marken + solenergi och gör om till organisk 

energi; glykos, en kolhydrat, det bildas också syre. Tack vare klorofyll. ” Ett annat svar var att 

växten ”…tar upp CO2 från luften och vatten ur rötterna. Under solljusets inverkan gör den 

det till socker och syre”. 

 

I sina kommentarer till frågorna tyckte 35% av eleverna att faktafrågan om fotosyntesen 

(fråga 4) var svårast. Bland annat skrev de att ”…fotosyntesen är jättesvår…”,”…det gäller att 

kunna formler, på de andra kunde man använda sitt eget språk…” och ”…vet inte vad som 

händer, bara vad som ingår i reaktionen…”. Förutom detta var det många som skrev att de 

inte riktigt kom ihåg den kemiska formeln, eller att de inte hade gått igenom fotosyntesen. 

 

Det var 34% av eleverna som tyckte att fråga 4 testade deras kunskaper bäst. ”Det är inte 

många som kan fotosyntesen” skrev en elev, medan en annan skrev att det ”visar att man 
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förstått vad det mesta av biologin går ut på”. ”Man vet ju att djur är djur och inte växter. 

Formler är jobbigare,” skrev en tredje. 

Elevernas svar på vad de trodde poängen med fråga 4 var kunde delas in i fyra 

kategorier. Det var 39% av eleverna som trodde att det var att testa kunskap om fotosyntesen, 

6% skrev att frågan testade elevernas minne och om de hade hängt med på lektionerna och 

10% skrev att poängen var att se att eleverna kunde den viktigaste reaktionen i biologin. Det 

var 46% av eleverna som inte hade någon kommentar på frågan (Tabell 4). ”Kunskap om hur 

vi kan andas är väl viktig?” skrev en elev. ”Om man vet det blir det enklare att svara på fråga 

3” kommenterade en annan. 

 

Tab 4. Antal elever som svarade på frågan om vad de trodde var poängen med fråga 4, där de skulle skriva 

formel för och förklara fotosyntesen. Svaren kunde delas in i fyra kategorier. 

Poängen med frågan Antal elever Andel elever 

Kunskap om fotosyntes 42 39% 

Minne/hänga med 6 6% 

Viktigaste reaktionen 11 10% 

Ingen kommentar 50 46% 

 

 

Fråga 3 och 4: Vad kan eleverna om fotosyntes? 

Det var 15% av eleverna som angav fotosyntesen som svar på frågan om trädets massa (fråga 

3) och samtidigt beskrev fotosyntesen korrekt i fråga 4. Av dessa elever kom 88% från 

naturprogrammet, resterande var från samhällsprogrammet. Av alla elever var det 28% som 

beskrev fotosyntesen på ett korrekt sätt i fråga 4 men inte angav det som svar i fråga 3. Av 

dessa elever kom 58% från naturprogrammet, 23% från samhällsprogrammet och 19% från 

energiprogrammet. Utöver det var det 3% av alla elever som svarade att det var fotosyntesen 

som bidrog till trädets ökade massa men gav en inkorrekt eller ofullständig beskrivning av 

fotosyntesen i faktafrågan (fråga 4). Alla dessa elever kom från naturprogrammet.  
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5 DISKUSSION 
Det finns ett stort behov av skriftlig utvärdering i form av prov. Detta är belagt med vissa 

problem: studier har visat att enbart användande av konventionella prov leder till ett ytinriktat 

lärande och reproducerande strategier för inlärning (Skolverket, 2006). Det är även så att vid 

användning av de konventionella proven sker rättning med hjälp av någon form av mall och 

poäng delas ut. Poängen motsvarar endast elevens svar på den ställda frågan i den situationen 

och är inget bevis för några generella kompetenser (Nyström, 2004). Det finns fortfarande 

fördelar med skriftliga prov. I skolan finns inte alltid tiden att ha muntliga utvärderingar eller 

andra former av kunskapsredovisning. Precis som Black (2003) kom fram till i sin 

undersökning så är det dessutom många lärare som känner sig obekväma med andra former av 

bedömningar. I slutändan är kombinationen av fakta och förståelsefrågor kanske den bästa 

metoden. Genom faktafrågor får läraren ett testbart intyg på sin undervisning; går 

informationen över huvudtaget fram till eleverna? Genom förståelsefrågor kan en annan form 

av kunskap, och förmågan att lösa problem testas, vilket är en av skolans huvuduppgifter 

enligt den svenska läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994). I kombination kan de två 

formerna användas för att se om de förvärvade faktakunskaperna gör någon nytta i elevens 

vardag.  

 

5.1 Urval och genomförande 

Resultatet av denna undersökning är inte helt jämförbart med att undersöka hur eleverna 

skulle klara sig i en riktig provsituation. Enligt Schoultz (2000) är elevers prestation vid 

provmoment påverkad av situationen. Vid detta undersökningstillfälle fanns tidspressen: de 

hade en timme på sig att svara på frågorna. Men det var inte samma saker som stod på spel 

eftersom deras prestation inte skulle påverka betygen, så det är troligt att vissa elever inte lade 

ner lika mycket ansträngning i att svara på frågorna som de skulle ha gjort vid ett ”riktigt” 

prov. Detta kan vara anledningen till den relativt höga andelen svar av typen ”vet inte/ingen 

kommentar”. Sådana svar behöver alltså inte uteslutande betyda att eleven inte kan svaret. 

Trots detta kan en del intressanta slutsatser dras av undersökningen. Även om eleverna inte 

lade ner hela sin själ i att svara på frågorna är det vissa mönster som framträder. En jämnare 

fördelning mellan programmen hade varit önskvärd, men det var viktigare att ha ett stort antal 

svarande än att grupperna var lika stora.  
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5.2 Vilka organismer är växter? 

Ungefär hälften av samhälls- och natureleverna hade alla rätt på den första frågan om vilka 

organismer som är växter, medan 21% av energieleverna uppnådde samma resultat. Det var 

en relativt hög andel av både energieleverna och natureleverna som hade två eller fler fel på 

den första frågan, medan samhällselevernas svar fördelades jämnt mellan de första två 

kategorierna. En förklaring till dessa resultat kan ha varit att grupperna energi och samhälle 

var för små för att ge ett rättvisande utslag. Men det finns även andra möjliga förklaringar. 

Elevernas sociala bakgrund låg inte i fokus i denna studie, men det kan tänkas att flera av 

eleverna från energiprogrammet kom från en icke akademisk bakgrund och inte hade samma 

förkunskaper som andra elever. När det gäller natureleverna kan situationen vara sådan att 

läraren redan från början antar att eleverna kan grunderna inom biologin. Okunskap om 

växters och djurs indelning kan visa på en grundläggande missuppfattning som kan vara svår 

för läraren att upptäcka.  

 De organismer som flest elever placerade fel var björnmossa och kantarell. Det 

man har att utgå ifrån är elevernas beskrivning av karakteristiska egenskaper hos växter (fråga 

2). Med tanke på hur många som karaktäriserar växter som gröna saker som växer ur marken 

är det en aning förvånande att så många hade fel på björnmossa. En möjlig anledning kan vara 

att få elever har sett björnmossa eller vet hur den ser ut. Själva namnet kan även vara 

vilseledande. Att så många skrev att kantarell var en växt visar att det är lätt att få 

missuppfattningar när man försöker definiera saker utifrån deras egenskaper. Kantarellen är 

förvisso inte grön, men den sitter fast i och växer från marken, vilket var ett kriterium för en 

växt som uppgavs av hela 23% av de svarande eleverna. Skillnaden mellan växter och 

svampar undgår säkert många. Svampar och växter slogs ihop till en grupp av Linné, men 

utgör olika riken enligt den klassiska femrikesmodellen. Nyare systematik slår åter samman 

de två grupperna som tillsammans ingår i domänen Eukarya (Campbell och Reece, 2002). 

 Ett flertal elever hade svarat fel på huruvida björk, tall och palm är växter (8,6 

resp. 7%). Detta var en aning förvånande, men kan ha sin förklaring i att eleverna när de 

tänker på växter snarare ser blommor och andra mer örtlika organismer framför sig, snarare än 

träd. Träd definieras av dessa elever inte som växter utan helt enkelt som träd, en grupp för 

sig. ”Man fick verkligen tänka till vad som var en växt, förut har det alltid varit självklart i 

frågan”. Så löd en av kommentarerna från en av eleverna. Tanken med fråga 1 var just att 

eleven skulle använda sina förkunskaper för att lösa ett problem. Det var 38% av eleverna 

som trodde att poängen med frågan var att testa kunskaper om växter, medan 22% trodde det 
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handlade om att veta vilka som var växter. Det är svårt att veta vad eleverna menar med att 

testa kunskaper, men i grund och botten var det vad frågan handlade om.  

 

5.3 Vad är en växt? 

I denna fråga (fråga 2) fanns en tydlig skillnad i svaren mellan två grupperingar. Eleven 

ombads skriva vilka egenskaper som är typiska för växter. För energieleverna var det 

vanligaste svaret att växter var bundna till marken, medan naturelever och samhällselever i 

större utsträckning nämnde förekomsten av klorofyll och fotosyntes. Svarskategorierna kunde 

delas in i två grupper, där den ena gruppen berörde växters utseende och levnadsmiljö 

(beskrivning av växtens olika delar, färg, var de växer), och den andra gruppen främst rörde 

växters ämnesomsättning (autotrofi och fotosyntes). Majoriteten av energieleverna återfanns 

då i den första gruppen, majoriteten av samhälls- och natureleverna i den andra. En förklaring 

till detta är att energieleverna helt enkelt inte gått igenom fotosyntesen eller att det var länge 

sedan och de har glömt detaljerna. 

 En av eleverna svarade att han eller hon aldrig riktigt lärt sig vad som skiljer 

olika organismer åt, medan en annan svarade ”jag vet mest lite detaljer men egentligen inte 

vad en växt är.” Detta kan vara en situation där elever och lärare har olika förkunskaper, där 

alla förväntas veta vad en växt är.  Av andra kommentarer att döma tyckte eleverna bättre om 

att förklara vad en växt har för egenskaper (fråga 2), eftersom ”det var en stor fråga där man 

kan skriva mycket”, jämfört med att svara på vilka organismer som är växter (fråga 1). Det 

kan tänkas att elever stressas av Ja- eller Nej-frågor som fråga 1, eftersom det endast finns ett 

rätt svar. Hade fråga 2 ingått i ett riktigt prov hade det troligtvis funnits många rätta svar, och 

det hade behövts någon form av graderad skala för att betygsätta den. ”Man kunde skriva det 

man kunde”, skrev en annan elev, vilket antyder att elever föredrar frågor där de ges utrymme 

att visa vad de kan. 

 När det gällde frågan om vad som karaktäriserar en växt var det 10% som trodde 

poängen med frågan var att testa förståelse för vad en växt är. Tanken i denna undersökning 

var inte att frågan skulle testa förståelse, men det går att vända på problemet som ställdes i 

fråga 1: om man ser framför sig ett antal växter och lyckas finna några egenskaper som de har 

gemensamt, då har man kanske förstått vad en växt är, och vad som är karaktäristiskt för dem.  

 Syftet med undersökningen var om det går att testa elevers förståelse av ett 

ekologiskt fenomen med någon slags säkerhet. Tanken var att fråga 1 och fråga 2 skulle 

komplettera varandra. Fråga 2 är en klassisk faktafråga där eleven ombeds rabbla upp saker 
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hon eller han har lärt sig om växter. I fråga 1 skulle eleven använda de generella kunskaper de 

hade om vad som är karaktäristiskt för växter och utifrån detta kategorisera organismerna i 

frågan. Förutsättningen var att eleven åtminstone hört talas om organismerna. Det framgick av 

frågor från eleverna under provets gång att så inte alltid var fallet.  

 Björnmossa och kantarell var de organismer som flest elever hade svårt att 

placera in bland växterna. De, tillsammans med cyanobakterien, var dessutom frågans 

”slamkrypare” För elever som definierar en växt som något som sitter fast i marken och växer 

kanske det är naturligt att placera även svampar där, vilket även 11% av eleverna gjorde i 

denna undersökning. ”[Det är] svårt att skilja på växter och svampar, allt växer ju” 

kommenterade en av eleverna. Över 10% av eleverna angav att björnmossa inte är en växt, 

samtidigt som de skrev att fotosyntes är det som definierar växter. Mossors anatomi är 

gissningsvis inte det första eleverna lär sig när de börjar gymnasiet, okunskapen om mossors 

fotosyntes och ämnesomsättning verkade vara utbredd i svarsgruppen.  

 

5.4 Varifrån kommer trädets massa? 

Svaren på fråga 3 hörde till de mest intressanta i undersökningen. Ett växande träd får sin 

massa från transformationen av kol i luften till kol bundet i sockerarter. Det är en mycket 

utbredd missuppfattning att materian kommer från marken och sugs upp via rötterna 

(Carlsson, 2002b). Många elever har svårt att släppa övertygelsen att fast materia måste 

komma från fast ”föda”, det vill säga det obskyra begreppet näring eller vatten. En fjärdedel 

av eleverna hade åsikten att fotosyntesen hade något med tillväxten att göra, men endast 13% 

förklarade att det skedde genom omvandlingen av CO2 till sockerarter. Det fanns ingen större 

skillnad mellan de tre programmen. 

 En betydande del av eleverna hade missförstått frågan eller inte tänkt tillräckligt 

noga på den, och svarat att den ökade massan kom just från den ökade massan, det vill säga 

från nya grenar, blad och rötter. ”Jag vägde också mindre när jag var liten. Inte konstigt att 

trädet blivit tyngre,” skrev en av eleverna i kommentaren. Återigen ser man ett problem med 

missuppfattningar, eleverna som svarade på detta sätt kanske visste mycket väl hur 

fotosyntesen fungerade, men missförstod frågan (Wyndhamn m fl., 2000). Detta är ett 

problem som uppmärksammats förut, bland annat av Hansson-Bendrén och Nilsson (2006). 

Dock kan svar som det i kommentaren ovan visa på en oförståelse även för de mest 

grundläggande biologiska processerna. Att förstå att energi inte bara kan bildas, och att all 

massa (t.ex. för tillväxt) måste komma från någonstans är fundamental för förståelse av 
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biologiska principer, bland annat förståelsen för den egna kroppens tillväxt och utveckling. 

Alla barn får i tidig ålder lära sig att man måste äta för att växa, men under utbildningens gång 

måste eleven även lära sig hur maten omvandlas till kött och blod i den egna kroppen. Detta 

gäller även hur kolet i luften kan omvandlas till grenar och blad.  

 Frågan om var trädets massa kommer ifrån (fråga 3) var den mest uttalat 

problembaserade och alltså i detta sammanhang förståelseinriktade frågan, eftersom det inte 

fanns något i frågans formulering som antydde vad svaret var. Flera av eleverna har även 

kommenterat detta ”[Det] finns inget självklart svar i boken, man måste dra egna slutsatser…” 

var en av kommentarerna, liksom ”[Att] man behövde sätta kunskap i ett sammanhang”. En 

stor del av eleverna tyckte frågan testade deras kunskaper bra, och hela 23% nämnde 

förståelse och tillämpandet av kunskap i sina enkätsvar. 

 

5.5 Skriv formeln för och förklara fotosyntesen 

Fråga 3 var en uttalad förståelsefråga och fråga 4 var traditionell faktafråga. Eleverna skulle 

skriva formeln för fotosyntesen och dessutom beskriva den så noggrant de kunde.  En 

fjärdedel av eleverna beskrev ingående processen och hur den fungerade. Det var dock ett 

fåtal som talade om konsekvenserna av fotosyntesen, bland annat att det gav växten energi 

och att fotosyntesen var en viktig process globalt eftersom den ger oss syre att andas. En liten 

andel elever hade satt in fotosyntesen och dess betydelse i ett kretslopp. Elevernas olika 

definitioner vad som var viktigt berodde förmodligen på vilket fokus deras lärare lagt på 

ämnet vid undervisningen. Svaren hade förmodligen blivit helt annorlunda om frågan hade 

varit att förklara varför fotosyntesen är så viktig. 

Många av eleverna, främst bland samhälls- och energigrupperna hade valt att 

inte svara på fråga 4. Den var förstås svårare att gissa svaret på om man inte visste.  Mycket 

riktigt var det många som hade skrivit att de tyckte frågan var svår eller att de inte mindes 

formeln. ”[Det] gäller att kunna formler, på de andra kunde man använda sitt eget språk…” 

skrev en elev i kommentarerna. För första gången dök dessutom saker som ”minne” och ”vad 

man lärt sig på lektionerna” upp som svar på frågan vad eleverna trodde poängen med frågan 

var. Ingen skrev att frågan testade deras förståelse, utan endast kunskaper om fotosyntesen. 

 Det var mycket intressant att se hur många elever som kunde redogöra för 

formeln för fotosyntesen, men inte hade förstått fenomenet transformation, det vill säga att 

luft kan omvändas till fast materia. Det är åtminstone en slutsats man kan dra av det faktum 

att så många av dem som kunde redogöra för formeln men inte kunde svara på vad trädets 
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materia kom från. De två behöver dock inte överrensstämma. Det var inte alltid helt lätt att 

tolka de ofta kortfattade svaren på frågorna, och kategorisering av svaren kan ha lett till att 

svaren inte tolkades rätt. En slutsats som dock kan dras från denna undersökning är att det är 

fler elever som kan redogöra för fotosyntesen än vad som kan redogöra för var ett träds massa 

kommer ifrån, vilket indikerar en missuppfattning eller en bristande förståelse för objektet 

fotosyntes. 

 

5.6 Jämförelsen med Carlssons undersökning 

Precis som i Carlssons undersökning (2002b) visade sig den aristoteliska synen på 

näringsupptag vara dominerande, det vill säga att en stor del av eleverna trodde näringen togs 

upp via rötterna från marken.  Carlsson beskrev fyra förståelsenivåer där den första nivån 

innebar att eleverna inte såg samband mellan ämnena som växten tar upp och bildar. Den 

andra nivån innebar förståelse av transformationen, den tredje insikten att växter i princip är 

självständiga, och den fjärde att fotosyntesen skapar resurser för andra organismer på jorden. 

De flesta eleverna befann sig i den andra kategorin: de visste att växten tog upp ämnen och 

omvandlade dem till andra. Enligt Carlssons nivåindelning var det 14% av eleverna som 

befann sig på den översta förståelsenivån, d.v.s. hade ett kretsloppstänkande och hade skrivit 

att fotosyntesen skapar resurser, främst i form av syre åt oss (människan) att andas. Den tredje 

kategorin, att växter har respiration och är självständiga var inte testbar i denna undersökning, 

eftersom den kunskapen inte efterfrågades. Det fanns utrymme att skriva om växters 

respiration i fråga 2 (vad är en växt?) men eftersom respiration inte är unikt för växter fanns 

det ingen direkt anledning för eleverna att skriva om det. 

 

5.7 Vilken fråga var svårast och vilken testade kunskaper bäst? 

De frågor som berörde fotosyntesen (fråga 3 och 4) uppgavs som de svåraste frågorna av 35 

respektive 35% av eleverna. Endast 8% tyckte att första frågan var svårast, och ändå var det 

mindre än hälften av eleverna som hade alla rätt på den första frågan. Frågan om trädets 

massa (fråga 3) uppgavs vara svår för att det inte angavs i frågan vad man var ute efter, eleven 

var tvungen att tänka själv. Hansson-Bendrén och Nilsson (2006) fick liknande resultat i sin 

undersökning. Eleverna i deras studie tyckte inte om förståelsefrågorna eftersom svaren inte 

var uppenbara. I denna studie tyckte även eleverna att beskrivandet av fotosyntesen (fråga 4) 

var svårt eftersom det var svårt att komma ihåg formeln. Nyström (2004) nådde något 

annorlunda resultat. Eleverna i hans studie fick reflektera över vilka källor de själva använder 
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för att bedöma sin egen kompetens. Majoriteten av eleverna svarade då att förståelsen var det 

mest relevanta, medan provresultat och andra mer klassrumsbundna källor (exempelvis hur 

många uppgifter man hinner svara på) kom på andra respektive tredje plats. 

 Den fråga i denna studie som flest elever (34%) tyckte testade deras kunskaper 

bäst var frågan om beskrivningen av fotosyntesen (fråga 4), medan endast en femtedel (21%) 

tyckte att frågan om trädets massa (fråga 3) testade deras kunskaper bäst. Det var minst antal 

elever som tyckte att frågorna om vilka organismer som är växter (fråga 1) och vilka 

växternas egenskaper är (fråga 2) testade deras kunskaper bäst (17 respektive 16%). Många 

svarade kanske fråga 4 eftersom de samtidigt tyckte att den var svårast. Det är svårt att veta 

vad eleverna menar med kunskap. Frågorna om fotosyntesen (fråga 3 och 4) visar tydligt på 

detta, att frågor kan beskrivas som svåra av olika anledningar. Den kunskap som efterfrågas i 

frågan om trädets massa (fråga 3) är egentligen förmågan att lösa problem och kunna tillämpa 

de faktakunskaper man har inom ett ämne. Fråga 4 behandlar förmågan att memorera 

komplicerade formler och processer och sedan kunna återge dem på ett så tydligt sätt att 

läsaren förstår att man har förstått frågan. Resultatet kan även påverkas av vilken form av 

provfrågor eleverna är vana vid. Är man van vid faktafrågor tycker man antagligen att det är 

den typen av frågor som bäst testar kunskaperna man har i ämnet. 

Emanuelsson (2001) utgår i sin avhandling från Vygotskys proximala zon och 

definierar själv tre olika zoner för elevers lärande i klassrummet, vilka kan appliceras på 

denna studie. Den första zonen är stoffzonen, där objekten är faktabetonade och det handlar 

om att ha ”rätt eller fel”. Det sker ingen djupare analys, utan eleven ska minnas och kunna 

återge fakta.  Den andra zonen kallar Emanuelsson (2001) för den konceptuella zonen. Den 

berör distinktionen hur eleven förstår objektet, inte bara om han eller hon förstår. Eleven 

förväntas kunna göra en analys av lärandeobjektet. Den sista zonen, den proceduriella zonen, 

berör hur eleverna kan redovisa sin kunskap, d.v.s. den handlar mer om metod än om innehåll. 

Exempel på detta är muntliga eller skriftliga presentationer eller mätningar. I denna zon 

handlar det inte så mycket om rätt och fel som om bra eller mindre bra. Både elever och lärare 

känner sig eventuellt mer bekväma i stoffzonen, med att besvara faktafrågor. Frågor av den 

typen besvarar dock inte frågan om eleven har förstått. 

Det var många elever som valde att inte svara på vissa frågor, bland annat fråga 

4 och enkätfrågorna där de ombads fundera kring meningen med frågorna. En orsak till detta 

kan vara att några elever inte tog så allvarligt på situationen och helt enkelt struntade i 

frågorna. En annan förklaring kan vara att de blev osäkra och rädda för att svara fel. På frågan 
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”vad tror du poängen med frågan var?” finns det förstås inget rätt eller fel svar, men vissa 

elever kanske ändå blev osäkra och ovilliga att svara.  

5.8 Att välja rätt frågor 

Kan man avgöra om en elev har förstått ett fenomen utifrån hans eller hennes skriftliga svar 

på en fråga? Det finns många nackdelar med det skriftliga provet. Frågorna måste vara 

utformade så att det inte finns något utrymme att missförstå, och man har inte möjligheten att 

ställa följdfrågor, som till exempel vid en muntlig utvärdering. Andersson (2008) fann i sin 

undersökning att eleverna inte nödvändigtvis svarade likadant skriftligt och muntligt. På 

samma provfråga svarade några elever bättre muntligt än skriftligt, medan resultatet blev det 

omvända för vissa elever. Unosson (2001) använde sig av muntlig utvärdering i sin 

undersökning, och visade på att han genom att ställa enkla följdfrågor kunde få fler elever att 

förstå och sedan svara rätt på frågorna. Ska det skriftliga provet användas som betygsunderlag 

är det därför viktigt att det är noggrant genomtänkt. I denna studie hade en muntlig 

genomgång med eleverna om fotosyntesen förmodligen avslöjat fler kunskaper än de svar 

som de gav till frågorna i provet. Ett annat sätt att undvika de ”slutna frågorna” (Skolverket 

2006), kunde vara att ställa frågor där eleven uppmanas att resonera fritt kring ett objekt. På 

det sättet kan tankar komma fram som annars inte funnit sig naturliga för eleven att yttra, och 

vissa förståelse nivåer kommer fram istället för att förbli dolda.  

 Den första frågan, om klassificeringen av olika organismer, var svår att 

misstolka, eftersom det handlade om raka ”ja och nej”. Däremot innebär inte 100% rätt att 

eleven har förstått grunden till klassificeringen; han eller hon kanske helt enkelt hade tur. 

Frågan om växternas egenskaper (fråga 2) kunde ge en tydligare ledtråd till hur eleverna 

tänkte, när den jämfördes med frågan om vilka organismer som är växter (fråga 1). När det 

gällde frågan om trädets massa (fråga 3) så gav en hel del elever svar på frågan som 

indikerade att de över huvud taget inte förstått vad den handlade om, svar av typen: ”trädet 

har blivit större och tjockare, fler grenar, automatiskt tyngre”. Frågan var specifikt utformad 

för att se om eleven hade förstått fotosyntesen till den grad att han eller hon kunde använda 

den kunskapen för att lösa ett problem, även när det inte framgick vilken kunskap som 

behövdes. Det är möjligt att fler elever hade kunnat svara tillfredsställande på frågan om de 

hade haft möjligheten att få den omformulerad. Den fjärde frågan, där eleven ombads skriva 

formeln för fotosyntesen och förklara vad den handlar om, var inte utformad för att testa 

förståelse. Den fanns med för att göra svaren på frågan om trädets massa (fråga 3) mer 

intressanta och informativa. Dock kunde man dra slutsatser även av den. Några av eleverna 
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nöjde sig med att skriva formeln och skriva med ord vad som hände. Andra skrev mer om 

fotosyntesens betydelse på jorden och formulerade olika kretslopp där fotosyntesen hade en 

betydande roll. Även det kan vara tecken på förståelse. 

5.9 Vidare forskning 

Vid utförandet av denna undersökning gavs det inte möjlighet att testa frågorna i en riktig 

provsituation. Det vore intressant att se om resultatet skulle bli annorlunda. Man skulle även 

kunna dela upp de svarande i två grupper, där den ena gruppen fick svara skriftigt och den 

andra muntligt, med möjlighet till följfrågor. Naturligtvis kan man även undersöka betydelsen 

av olika variabler i testgruppen, såsom ålder, kön, skola, etc. I denna studie jämfördes elever 

från olika gymnasieprogram. Viss skillnad kunde urskiljas mellan eleverna på 

energiprogrammet och övriga elever, men det var ingen tydlig skillnad mellan elever på 

naturprogrammet och samhällsprogrammet, vilket man hade kunnat förvänta sig utifrån 

förkunskaper och skilda intressen. Orsaken till detta skulle vara intressant att utforska. 

 

5.10 Slutord 

Det går att testa förståelse för ekologiska fenomen med skriftligt prov, bara man ställer rätt 

frågor. Utvärderingen är också viktig. Ett prov bör inte bara göras och sedan försvinna, utan 

användas i den feedback alla elever behöver för att utvecklas. Förståelse behöver inte bara 

handla om problemlösning, utan om insikten vad processen har för betydelse för alla levande 

organismer. Fotosyntesen är till exempel en av de vanligaste ekologiska processerna på 

jorden, den är orsaken till att det finns syre i luften som vi är beroende av för vår andning, och 

fotosyntesen är även grunden för den energi vi behöver för att leva. Insikten om detta kan 

påverka elevernas önskan att värna om ekosystemen och den biologiska mångfalden. 
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Bilaga A 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING HT 2008  
 
Instruktioner 

 Fyll i nedanstående uppgifter 
 Svara på frågorna i Del 1 

 Svara på frågorna i Del 2 
 

ID-nummer (valfritt femsiffrigt nummer):______________________ 
OBS. Skriv detta nummer på alla papper innan du lämnar in enkäten! 

 
Skola:_________________________________ 

 
Program:______________________________ 

 

Årskurs:_______________ 
 

Födelseår:_____________ 
 

Kön 
□ Man 

□ Kvinna 
 

Läser eller har läst följande kurser 
□ Naturkunskap A 

□ Naturkunskap B 
□ Biologi A 

□ Biologi B 
 

All information i enkäten är konfidentiell och alla som deltar är anonyma. 

Ingen kommer att läsa enkäterna förutom jag. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tack för din medverkan! 

Susanna Johnston 
Lärarkandidat Högskolan i Gävle 

2008-10-29 
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DEL 1 
 

Besvara följande frågor i tur och ordning. Svara direkt på pappret. 

 
 

Fråga 1. 
 

Vilka av följande är växter? Kryssa i alternativet JA om du tycker att det 
är en växt, NEJ om du inte tycker det. 

 

 JA NEJ 

VITSIPPA   

KANTARELL   

MANET   

BJÖRK   

MUSSLA   

TALL   

PALM   

BJÖRNMOSSA   

SOLROS   

CYANOBAKTERIE   
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Fråga 2 

 
Beskriv en växt. Vilka egenskaper är typiska för växter? 
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Fråga 3. 

 
Ett litet träd planteras på en äng. Tjugo år senare har trädet växt, det har 

blivit högre, stammen har blivit tjockare och det har fått fler grenar, rötter 

och blad. Trädet väger nu 250 kg mer än när det planterades. Varifrån 
kommer dessa 250 kg? Förklara så ingående som möjligt. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 32 

Fråga 4. 

 
Skriv formeln för fotosyntesen och beskriv hur processen går till så 

detaljerat du kan. 
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Bilaga B 

 
Besvara följande frågor. Gå gärna tillbaka till Del 1 och titta på 

frågorna och dina svar! 
 

 
Vilken fråga var svårast? □ Fråga 1 □ Fråga 2 □ Fråga 3 □ Fråga 4 

 
Motivera ditt svar! 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

Vilken fråga tycker du testade dina kunskaper bäst?     
□ Fråga 1      □ Fråga 2        □ Fråga 3      □ Fråga 4 

 
Motivera ditt svar! 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 
Var det någon fråga du upplevde som konstig? Varför? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

Vad tror du var syftet (vilken kunskap skulle undersökas) med  
 

Fråga 1: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

Fråga 2: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 34 

 

Fråga 3: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Fråga 4: 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 


