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Abstract

Biological evolution is part of the Swedish syllabi for Biology and Science in
upper secondary school. The syllabi for Upper Secondary School propose
evolution not only as a topic in Biology courses, but also as an all-embracing
perspective. In all educational settings teachers are the bridging part between
curriculum and what is brought into the educational situation.
This thesis investigates teachers’ perspectives on evolution from experiences of

how it is taught in Swedish Upper Secondary School. In this study are different
understandings of the purpose of biology education illustrated. The studies
have been carried out as interviews of teachers teaching the course Biology A,
which is compulsory on the Natural Science Program. The inter views were
accompanied by questionnaires. The empirical results have departed from
questions on how the teachers usually plan for the course and what their
experiences from previous encounter with students and the teaching situation
on what is desirable and possible. Two aspects of content are examined, both
the scientific “facts” in terms of themes and value laden aspects as socializing
values as priorities and overarching aims.
The results showed that teachers describe different teaching content, where
values are evident, even when the core content of themes is alike. In this study
has four different selective traditions been identified. The results are discussed
in relation to context and conditions, which the teachers identify as influential
on which content is chosen. Teachers’ encounters with students are important
for selection of the content. Results from this study showed that world views
are important factors for the teachers when choosing and adjusting the content.
Furthermore there are implications on that even when contextual constrains are
influential on what can be chosen, teachers personal views on purposes is
important for the teaching content.
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Förord

Efter några ”om och men”, samt intressanta år med många möten med lärare
och didaktikforskare och ett ensamt skrivande, är det dags att sätta punkt och
lämna in avhandlingen till tryck. Jag vill tacka alla er som bidragit i den process
som lett fram till denna avhandling.
Först och främst vill jag tacka min handledare Per-Olof Wickman och min
biträdande handledare Björn Arvidsson som engagerat har bidragit med
specialkompetenser inom biologi-didaktik och evolutionsbiologi. Ni har
utmanat och uppmuntrat och -Se, till slut blev det dags att publicera.
Jag vill också tacka alla er lärare som deltagit i intervjuer och besvarat mina
frågor. Det är ni som gjort denna avhandling möjlig. Jag hoppas att ni upplever
att jag har behandlat informationen på ett respektfullt sätt och att vi, både
verksamma lärare och forskare, genom detta arbete fått djupare insikter om
evolutionsundervisning. Tack!
Ett stort tack riktas till Karlstads universitet, som genom en målmedveten
uppbyggnad av den ämnesdidaktiska miljön gjort det möjligt för mig att få vara
Er doktorand. Karlstads universitet har finansierat studierna och de resor, som
möjliggjort att jag regelbundet har kunnat delta i doktorandseminarier och i
kurser även vid andra lärosäten. Jag har alltid känt mig välkommen och det har
varit väldigt roligt att träffa alla er på biologi-institutionen och i SMEERgruppen. Ett speciellt tack till Mariana Hagberg, Michal Drechsler och Niklas
Gericke!
Tack också till högskolan i Dalarna, som låtit mig forskarstudera inom (och
ibland också utom) ramen för min anställning som universitetsadjunkt och för
att ni finansierat en del av mina konferensresor.
Ett stort och varmt tack riktas till Nationella forskarskolan i
Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik, FontD. Genom forskarskolan
har jag varit en del av ett nätverk med doktorander och forskare. Tack alla! Jag
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måste speciellt nämna Helge Strömdahl, Lena Tibell och Anna Ericsson. Ni
framstår för mig som själva kärnan av FontD. Tack för all uppmuntran!
Några av er i forskarskolan har också blivit nära och värdefulla vänner som
stöttat mig i de olika faserna av ”om och men”. Jag vill särskilt rikta många tack
till Margareta Enghag. Vi ha rest många timmar tillsammans och hunnit
avhandla viktiga saker i livet som förutsättningar för naturvetenskap,
undervisning och naturvetenskapsdidaktik. Vi har även hunnit med det
viktigaste i livet, familjerna, hästarna och hundarna och att helt enkelt ha det
trevligt tillsammans. Otaliga gånger har jag mellanlandat hemma hos er. Tack
Margareta med familj!
Tack också Anders Jidesjö, Annie-Maj Johansson, Britt Jakobsson, Eva
Blomdahl, Gunilla Gunnarsson, Karim Hamza, Karin Stolpe, Kristina
Andersson, Lars-Erik Björklund, Lena Hansson, Magnus Hultén, Mari Stadig
Degerman, Maria André, Mattias Lundin, Per Sund, Pernilla Nilsson, Tor
Nilsson och Veronika Flodin för alla inspirerande samtal om
naturvetenskapsdidaktik, men även för samtal om vad det innebär att vara
doktorand.
I början av forskarstudierna hade jag förmånen att delta i en kurs på
Göteborgs universitet. Thanks John Leach for an intellectual and inspiring course!
Tack alla ni naturvetenskapsdidaktiker i Göteborg, med Björn Andersson och
Christina Kärrqvist i spetsen, som bjöd in till kursen och till alla ni som deltog.
Speciellt spännande var det för mig att diskutera evolutionsfrågor med Ann
Zetterqvist, Anita Wallin, Claes Olander och Mats Hagman. Tack!
Mona Holmkvist, hjälpte mig genom att diskutera analyser och fick mig att
förstå mycket av värdet i mitt insamlade material. Tack Mona!
Tack Britt Lindahl, Gustav Helldén och Ola Magntorn, med er har jag haft
åtskilliga intressanta och givande samtal. Det har handlat om intresset för
naturvetenskap, men inte minst om naturupplevelser. Gustav och Ola, er har
jag ju även träffat på ute i naturen. Både biologi- och didaktikintresset förenar!
Tack Annika Gullberg. Vi har diskuterat didaktik och PCK, men även delat
intresset av att njuta av prakten på ställen som Göteborgs botaniska trädgård
och Park d Ór i Lyon.
Forskarseminarier runt P-O Wickman vid Lärarhögskolan i Stockholm har
varit en viktig del under doktorandtiden. Gruppen av doktorander och seniorer
har förändrats under åren, men ett stort tack till er alla! Vid seminarierna har jag
mött ivriga och diskussionssugna deltagare som Agneta Boström, Auli Arvola
Orlander, Bengt-Olov Molander, Britt Jakobsson, Gunilla Gunnarsson, Iann
Lundegård, Jakob Gyllenpalm, Karim Hamza, Lena Renström, Lillemor
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Sterner, Lotta Lager-Nykvist, Maria André, Per Sund, Sven-Olof Holmgren m.
fl. Ni har alla bidragit till min utveckling och syn på forskningsuppgiften. GullBritt Larsson var länge en trygg del av detta sammanhang. Du ordande med
seminarierna och hos dig gick det att hämta texter som var svåra att hitta
annars. Tack Gull-Britt!
One for me most important discussion took place in a session at NARST, 2010 hold
by Julie Gess-Newsome. The good discussion in this session resulted in Jan van Driel
introducing me to two papers on the IMPTG-model by Clarke and Hollingsworth. All of a
sudden I had a tool to process a problem which I had struggled with for a long time! Thanks
Jan van Driel and Julie Gess- Newsome!
Jag vill också tacka dem som läst och kommenterat det jag skrivit. Helge
Strömdahl läste och kommenterade vid halvtidsseminariet och de uppmuntrande kommentarerna fick stor betydelse för mitt fortsatta arbete.
Margareta Ekborg var läsare vid slutseminariet och har bidragit med att
insiktsfullt och noga granska min text och gett förslag till förtydliganden. Det
var mycket värdefullt för mig!
Jag har även fått hjälp med korrekturläsning och språkgranskning. Tack till
Satu Sundström som läste manuset. Tack också till John Niendorf och Lee
Sandwall som hjälpte till med språkgranskning av den engelska
sammanfattningen på kort varsel. Tack också Larry Greenberg för dina
värdefulla synpunkter! Personal vid biblioteket vid högskolan Dalarna, ni har
bidragit och hjälpt mig med mycket. Tack!
Forskningsarbetet har även inneburit att utforska metoder som jag inte har
kunnat använda fullt ut. Anna-Lena Källström och Helen Langer som hjälpte
mig med att göra enkätformulär kopplade till en databas. Även om vi inte
slutförde det projektet kom det arbetet att vara viktigt för att göra urvalet av
lärare. Tack Anna-Lena och Helen!
Under tiden som doktorand har det funnits en vardag. Arbetskamraterna
på hemmaplan har varit betydelsefulla. Det var här allt började. På högskolan
Dalarna fanns när jag anställdes vid millenniumskiftet didaktiskt intresserade
kollegor som framlidna Rolf Hedrén och Jan-Erik Berg. Intresset för didaktiska
frågor delades även av Bertil Eriksson, Eva Taflin, Anders Claesson, Hed
Kerstin Larsson, Lars Broman m fl. Jag är tacksam för att jag välkomnades in i
detta sammanhang. Pål Kirkeby Hansen höll i en naturvetenskapsdidaktisk kurs
tillsammans med oss och högskolan Dalarna var värd för ett nationellt NOTseminarium. Vi var alla entusiastiska i den spirande naturvetenskapliga
didaktiska miljön. Med ett stort stöd från E .J. Ljungbergs utbildningsfond till
Röda Tråden-projektet överlevde det naturvetenskapligt didaktiska intresset. Pål
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Kirkeby Hansen var hos oss under en period och Annie-Maj Johansson
anställdes som doktorand. Vi hade möjlighet att fortsätta med ett NV-didaktiskt
seminarium och att arbeta mer med naturvetenskap i närmiljön. Ett mycket
varmt tack till dig Pål för det arbetet och för ditt intresse för att stötta
doktorandarbetet.
Tack också till alla engagerade kollegor som intresserat er för mitt projekt:
Anders Claesson, Annie-Maj Johansson, Bengt Ericsson, Bengt Persson,
Hannele Junkala, Hed Kerstin Larsson, Johanne Maad, Lars Nyhlén, Lena
Skoglund, Magnus Jobs, Per-Erik Carlsson, Susanne Antell, Susanne Römsing
och Thorild Jakobsson.
Ett speciellt tack till Eva Taflin, som lite då och då har störts i ditt arbete
genom att jag kommit och pustat ut i din fåtölj!
Många andra samtal som rör forskning och lärarutbildning har också förts
på högskolan Dalarna av engagerade lärarutbildare. Ett varmt tack till er alla!
Under årens lopp har mycket förändrats. Jan-Erik Bergh som var min
mentor, fick en alltför kort tid att vara pensionär hemma hos sin Monika på
gården i Hillersboda. Jan-Erik diskuterade engagerat det mesta inom
biologiområdet och var äkta intresserad av de didaktiska frågorna. Jan-Erik läste
och uppmuntrade med humor och skärpa. Jag tror att Jan-Erik skulle ha varit
nöjd och intresserad av den text som jag nu lämnar till tryck!
Min arbetsplats på högskolan Dalarna har förändrats. Det finns en ny
vardag och nya förhoppningar. Lennart Andersson Lars Nyhlén, Bertil
Eriksson, Yngve Bergqvist och ja, numera även Thorild Jakobsson, är
pensionärer. Trots det dyker ni upp ibland och frågar hur det går! Tack för det!
Utanför arbetet har jag stöttats av släktingar och vänner. Varmt tack till er.
Jag känner en oerhörd tacksamhet över att mostrar och morbröder med
familjer har stöttat mig, speciellt i samband med mamma Brittas bortgång. En
varm kram till Lars och Gunborg Nystedt, Lennart och Kerstin Nystedt, Bror
och Rosa Nystedt, Gun Lundström och Tage Klasson.
Ett varmt tack också till mina vänner Gunilla, Jeanette och Lee med
familjer. Vi har följts åt i många år. Ett varmt tack riktar jag också till mitt Dalatjejgäng: Carin, Maggan och Carina. Alla har ni med all rätt funderat över vad
jag sysslar med och varför jag så sällan hör av mig. Att vi träffas och pratar om
allt mellan himmel och jord har betytt så mycket för mig.
Till sist vill jag tacka de som står mig allra, allra närmast. Det finns sådant
under min tid forskarutbildning som inte inneburit några ”om och men”.
Börje, du har funnits vid min sida sedan jag var mycket yngre än vad jag är
nu. Du har varit min stora källa till både lust och kunskap. Det är en ynnest att
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leva tillsammans med dig. Ett och annat fniss har vi hunnit med, även om just
avhandlingsskrivandet inte alltid har gett anledning till det. Jag är så tacksam
över att du stöttar mig. Utan det hade jag gett upp för länge sedan. Jag vet att
du trots ett tålmodigt lyssnande och granskande tycker att det kommer att bli
skönt när mitt avhandlingsarbete läggs åt sidan. Det ska bli mer tid för
gemensamma naturupplevelser och resor.
Våra barn, Lars, Anna och Linnea, unika och kloka. Tack för att ni nyfiket
följt med, men också för att ni är kloka och driftiga nog att hitta era egna vägar.
Underbart! Jag har just upptäckt att ni har vuxit upp och att ni tar er ut i vida
världen. Nu när avhandlingen är klar hoppas jag att jag kan göra er mer sällskap
ut med kamera, kikare, cykel, hund eller häst. Nu ser jag också fram emot att ta
fram planteringsspaden och att se vad som händer i min bortglömda trädgård.
Falun den 1 oktober 2012
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1 Inledning

I denna ämnesdidaktiska avhandling, som handlar om undervisningsinnehållet i
en biologikurs på gymnasiet står temat evolution i fokus. Biologiämnet är ett
skolämne med koppling till den vetenskapliga disciplinen, både av tradition men
också genom att gymnasiets kurser i biologi är de som närmast föregår elevers
eventuella universitetsstudier. Idag är områden som botanik, zoologi, genetik,
medicin, biomedicin osv. sådant som även inom forskningen sammanförs
under paraplybeteckningen biologi, alternativt evolutionsbiologi. Det finns
kopplingar, men också distinkta skillnader mellan forskningsämnet/ämnena i
biologi och skolämnet. I gymnasieskolans uppdrag ingår både att vara teoretisk,
förberedande för högre studier, men även att bidra till orientering och
allmänbildning (Skolverket, 1994; 2000a; 2000b; 2003; 2004). Det är lärares
uppgift att skapa innehåll för undervisningen utifrån styrdokument och
undervisningens förutsättningar. Vad detta innehåll kan vara och på vilket sätt
detta innehåll beskrivs och prövas i undervisning illustreras i denna avhandling.
Min egen bakgrund som lärare har betydelse för val av ämne. Dessutom har
det haft betydelse för på vilket sätt jag har närmat mig forskningsuppgiften. Att
på allvar diskutera innehållsfrågor och ämnesdidaktik blev möjligt när jag
började arbeta med biologi i lärarutbildningen på högskolan Dalarna i
millenniumskiftet. När den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och
teknikens didaktik (FontD) startade1, fick jag möjligheten att som doktorand
fördjupa mig i dessa frågor. Då växte mina forskningsfrågor som rör
naturvetenskapligt undervisningsinnehåll och lärares inverkan på innehållet
fram.
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Studiens bakgrund och sammanhang
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka innehållet i
evolutionsundervisning. Undersökningen har utgått från erfarna lärares
resonemang och erfarenheter av en biologikurs (Biologi A) på gymnasiet i
Sverige. Avhandlingen baseras på empiriskt material, insamlat genom
djupintervjuer och ett frågeformulär. I avhandlingen studeras det innehåll som
lärare beskriver att de inkluderar i sin undervisning och vilka skäl lärarna ger till
att undervisningsinnehållet konstitueras på detta sätt. Jag strävar efter att
identifiera innehållet och förstå vad lärare gör för att ämnesinnehållet ska vara
lämpligt och underlätta för elevernas förståelse. I intervjuer med 21 2 erfarna
lärare, kompletterat av frågeformulär diskuterades innehållet i evolutionsundervisningen. Detta gjordes för att identifiera innehållet och för att få
förståelse av lärares professionella kunskap i att undervisa om evolution, vad
lärarna menar är karaktäristiskt för skolämnet biologi och att identifiera de skäl
lärarna ger för planeringen av undervisningen i biologikursen.
Svenska lärares uppdrag och gymnasieskolans styrdokument
I januari 1993 flyttades ansvaret för att organisera skolan till Sveriges
kommuner. (Prop. 1988/89:4, 1989/90:41). Nationella styrdokument beskriver
undervisningens syfte och mål. Däremot finns inte direktiv om hur målen ska
uppnås. Genom denna konstruktion ges lärare ”frirum”, där det ges möjlighet
för läraren själv, att tillsammans med elever och kollegor bestämma om urval av
innehåll och hur man väljer att organisera arbetet. Samtidigt förändras
förutsättningar för undervisningen, eftersom de kan skilja sig åt mellan olika
kommuner.
Med ett nytt styrsystem genom mål- och resultatstyrning har det blivit
aktuellt att diskutera innehållsfrågor i olika ämneskurser av flera skäl. Dels för
att för att undersöka på vilket sätt lärare tolkar styrdokument och använder
”frirum”, samt dels för att undersöka hur olika förutsättningar för
undervisningen påverkar innehållet i undervisningen.
Reformeringen av skolan har inneburit att ramfaktorer påverkas lokalt. Det
är troligt att det innebär olika förutsättningar för undervisningen och det är
därför oklart på vilket sätt sådana skillnader ger lärare och elever möjligheter att
påverka undervisningen.
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Egentligen intervjuer med 22 lärare, men resultatet av en av intervjuerna föll bort pga. tekniska
problem med inspelningen, 22 lärare har fått frågeformulären.
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Colnerud och Granström (1989) beskriver att variationen i kunskaper hos
svenska elever har varit mindre än i de flesta andra länder, eftersom svenska
skolor har haft en mycket enhetlig verksamhet och en lärarkår, som noga har
följt anvisningar. Colnerud och Granström (ibid.) menar att den tidigare
uppbyggnaden av det svenska skolväsendet har inneburit att det som bestämt
innehåll och arbetssätt i klassrumsarbetet är läroboken, snarare än att lärare och
elever har uttytt läroplaner. På så sätt har samhället definierat kunskapsmål,
men även till stor del innehåll och arbetssätt.
Konsekvenserna av att det skapas ett större ”frirum” är att det ställer ökade
krav på lärares didaktiska kompetens (Englund, 1992). Lärares uppgift blir då
att problematisera ämnet, metoden och elevers lärande. Lärarna är ansvariga för
att utvärdera elevernas resultat och att sätta betyg efter definierade
betygskriterier. Carlgren och Marton (2000) har pekat på risker för att
övergången från ett skolväsende med tydliga anvisningar till ett skolsystem som
ställer höga krav på lärares didaktiska kompetens. Carlgren och Marton (ibid.)
menar att om lärarna inte har den didaktiska kompetensen kan det få till följd
att verksamhet utvecklas mot en instrumentell syn, där mot att lärare i stället för
att nyttja ”frirum” kommer att lägger stor vikt vid att göra diagnoser, tester och
utvärderingar.
Ytterligare en uppgift för lärare är att de ska sammanföra ämnesinnehållet
med övergripande mål. Samhället beställer av skolan att undervisningen ska
bidra till elevernas utveckling av självständighet, kritiskt tänkande,
miljömedvetenhet, internationell förståelse och bidra till demokratifostran. Hur
sådana övergripande uppgifter genomförs påverkar också undervisningens
innehåll.

Evolution i undervisningen
Enligt många biologer är evolutionen en central del av biologin. Ett klassiskt
uttalande av Dobzhansky (1973) i the American Biology Teacher är:
”Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”.
Evolution räknas sedan 1800-talet till en av grunderna i biologins
världsuppfattning. Den moderna molekylärbiologin har både bekräftat och
aktualiserat den postdarwinistiska evolutionsteorin. Evolutionsfrågor har också
fått en mer framträdande roll i ekologisk forskning. Idag finns det troligtvis inte
någon biologikurs på högskolenivå som inte på något sätt omfattar

3

evolutionsteori (implicit eller explicit). För att på djupet förstå vad biologiämnet
handlar om, är det nödvändigt att förstå evolutionsteori. (Doubzhansky, 1973;
Gould, 2002; Mayr, 1982; Uddenberg, 2003a; 2003b). Evolutionsteorin är
komplex och bland människor i allmänhet har den och debatter kring evolution
uppfattats på skiftande sätt. I svenska nationella läroplaner för grundskolan och
gymnasieskolan har evolutionen lyfts fram och fått erkännande som viktig
allmänkunskap (Skolverket, 1994; 2000a; 2000b; 2003; 2004).

Forskning om innehåll och val av innehåll
I undervisningsforskning har sambandet mellan förståelse av innehållet och
lärares skäl till valet av innehållet sällan uppmärksammats. En sådan forskning
bidrar till förståelse för att möjliggöra en diskussion om lärares professionella
yrkeskunskap. Att lyfta fram professionella lärares erfarenheter inom ett
speciellt ämnesområde är också värdefullt, eftersom kunskaper om lärares
repertoar bidrar till möjligheter att göra övervägda val, för såväl erfarna lärare
som för lärarstuderanden. Kunskaper om lärares specifika professionella
ställningstaganden och val av innehåll är också av stor vikt för skolledare och
politiker. Lärare på gymnasiet är skolans och undervisningens ämnesexperter
och det är de som får förtroendet att göra egna professionella beslut utifrån
aktuella förhållanden i samhället, skolan och i den grupp av elever som ska
undervisas.

Avhandlingens syfte och frågeställningar
Syftet är att studera det innehåll lärare planerar för i området evolution utifrån
sina tidigare erfarenheter av möten i undervisningen. Det innebär att identifiera
och beskriva undervisningsinnehållet och lärares val av innehåll i
evolutionsundervisningen i en biologikurs på gymnasiet. Avhandlingen handlar
om vilka skäl erfarna lärare ger till att välja det specifika innehållet och hur de
utifrån sina erfarenheter väljer undervisningsinnehåll så att det ska vara lämpligt
för undervisning i gymnasieskolan. Avhandlingen belyser undervisningsinnehållet i evolutionsundervisning på gymnasieskolan, definierat för kursen
Biologi A. Den övergripande forskningsfrågan är:
Vilket är undervisningsinnehållet i evolution i skolämnet Biologi A
enligt erfarna lärare?
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Forskningsfrågorna är:
Vilket undervisningsinnehåll beskriver lärarna?
Vilket sammanhang för undervisningen beskriver lärarna?
Hur förhåller sig lärarnas beskrivningar av sammanhang och
förutsättningar till lärarnas beskrivningar av undervisningsinnehåll?

Avhandlingens disposition
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till varför jag blev intresserad av
att formulera frågor om evolutionsinnehåll som lett till studien. I kapitlet
presenteras avhandlingens syfte och frågeställningar för studien i sin helhet.
Kapitel två innehåller en översikt av den forskning inom ämnesdidaktik
som ligger till grund för avhandlingen.
I kapitel 3 redovisas avgränsningar för studien och i kapitel 4 görs
beskrivningar av avhandlingens design, urval och metoder.
Kapitel 5 presenterar och behandlar det undervisningsinnehåll som lärarna
beskriver för evolutionsundervisning.
I kapitel 6 undersöks sammanhanget för evolutionsundervisningen utifrån
lärarnas beskrivning av biologiämnet och kursen Biologi A. Här undersöks
ämnets karaktär, struktur, övergripande syften och på vilket sätt
evolutionsundervisningen får utrymme i kursen Biologi A.
Kapitel 7 presenterar de förutsättningar för evolutionsundervisningen som
lärarna beskriver. Biologikursens innehåll skapas i växelverkan mellan hur
läraren uppfattar förutsättningarna och de förutsättningar som läraren skapar. I
kapitlet identifieras vad lärare presenterar som sina personliga förutsättningar
och yttre förutsättningar för undervisningen.
Kapitel 8 handlar om hur lärarna resonerar som sina erfarenheter från
möten med elever i undervisningen och hur det påverkar undervisningen i
kursen Biologi A.
I Kapitel 9 sammanfattas resultaten från analyser som redovisats i tidigare
kapitel för att besvara avhandlingens forskningsfrågor.
Kapitel 10 innehåller en avslutande diskussion om resultaten och den
metod som använts, förslag inför framtida forskning samt didaktiska
implikationer från resultaten i avhandlingen.
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2 Forskningsöversikt

I detta kapitel presenteras en översikt över tidigare forskning som är relevant
för denna avhandling. Först ges en kort introduktion om naturvetenskapsdidaktik. Därefter behandlas forskning om innehåll, forskning om
lärares professionella kompetens, värderingar och urval av innehåll, samt
forskning om evolutionsundervisning. I nästa kapitel följer en inplacering av
frågeställningarna för avhandlingen, inramning av forskningsproblemet i
förhållande till kunskapsöversikten, beskrivning av de avgränsningar som görs i
studien samt en beskrivning av studiens design.

Naturvetenskaplig didaktisk forskning
Forskning om naturvetenskapsdidaktik är ett förhållandevis nytt forskningsfält.
Från 1960-talet har forskningsområdet vuxit internationellt med akademiskt
erkännande, forskningstidskrifter och regelbundna forskningskonferenser
Fensham (2003). Kopplingen mellan undervisningsforskning och den naturvetenskapliga forskningen öppnar för möjligheter att undersöka och
kommunicera vad som är av betydelse, varför undervisningen ska bedrivas och
vad som kan vara lämpliga och möjliga sätt att genomföra den.
Ordet didaktik kommer från det grekiska ordet didaskein, som betyder
undervisa, undervisning, klargöra, lära sig, inlärningsförmåga. Numera används
termen för att behandla läran om undervisning, undervisningens teori och
praktik.3 Didaktik handlar om värderingar som ligger bakom urval och
3

Nationalencyklopedin:
didakti´k (grekiska didaktiko´s 'undervisande', av dida´skō
'undervisa'), läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
Termen avser i modernt nordiskt och europeiskt språkbruk ett specifikt forsknings- och
undervisningsområde.
2009-07-23 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/lang/didaktik
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strukturering av undervisningens innehåll. Ämnesdidaktik handlar om
didaktiska överväganden som görs i ämnen. Didaktikbegreppet återfinns ofta i
universitetsmiljöer och skolsammanhang och kan behandla didaktik och
ämnesdidaktik på olika nivåer i ämnet. Enligt Svein Sjöbergs (2000) definition
av ämnet kan man skilja ut tre nivåer:
1. vetenskapsämnet- ämnet som det formuleras bland dess utövare inom
forskning,
2. studieämnet- som det är tillrättalagt för vetenskapliga studier på
universitetsnivå, och
3. skolämnet- som det presenteras i grund- och gymnasieskolan..
Ämnen kan avgränsas på olika sätt, men ofta har avgränsningen traditioner i
akademierna och har sedan speglats i grundskola och i de frivilliga
skolformerna. Detta gäller t ex för skolämnena biologi, kemi och fysik.
Däremot har inte skolämnet naturkunskap, miljökunskap eller teknik ett
akademiskt ursprung, uppkommit direkt som skolämnen (ibid.).
Objekten för studier i naturvetenskapernas didaktik är undervisning och
lärande av naturvetenskapligt innehåll. I den forskningen används pedagogisk
teori för att belysa det konkreta innehållet i naturvetenskap. Forskningen
karaktäriseras av att vara tvärvetenskaplig. Här möts de naturvetenskapliga
ämnesdisciplinerna med områden som sociologi, etik och filosofi. De teorier
och metoder som används hämtas från samhälls- och humanvetenskap
(Jenkins, 2001). Fensham (2003) menar att det som diskuteras inom
ämnesdidaktisk forskning kräver kunskaper inom det naturvetenskapliga ämnet
och i att kritiskt värdera den naturvetenskapliga kunskapen. Här bör det också
tilläggas att det även ställer krav på kunskaper om pedagogisk teori, samt god
förankring och kunnande om förhållanden i praktisk undervisning.
Det frågeställningar som karaktäriserar didaktik formuleras med vad, hur
och varför. Ämnesdidaktikens uppgift kan alltså sägas vara att problematisera
undervisningens uppgifter att kommunicera information om ett specificerat
innehåll.
Lärares dagliga uppgifter är didaktiska och den frågan som man med fog
kan ställa sig är vad ämnesdidaktisk forskning kan tillföra av nytt och fördjupat
kunnande om undervisning. Det är sedan tidigare känt att lärare ofta har varit
skeptiska mot forskning om undervisning och lärare (Helldén, Lindahl &
Redfors, 2005; Lijnse, 2000; White, 1998). Det finns flera skäl eller förklaringar
till den misstron. En förklaring är att lärare uppfattar att forskningen inte berör
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skolans vardag eftersom forskningen sällan löser de omedelbara problem och
dilemman man kan stå inför i sitt arbete.
I denna avhandling är även forskning om lärares yrkeskompetens relevant.
Forskning kring lärares speciella kompetenser Den didaktiska forskningen har
central betydelse för lärarutbildningen, detta märks t ex genom det sätt
forskningen lyfts fram i lärarutbildningsutredningen (Franke 2008, SOU
2008:109). Lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund och utbildningen
ska vara en möjlig bas för forskarutbildning i undervisningsvetenskap (Franke,
2008). Idag diskuteras undervisningsforskning utifrån att den ska vara
”praxisnära”. Med praxisnära avses då att den ska vara utgå från beprövad
erfarenhet och ha legitimitet hos lärarkåren och i skolan. Ett argument för den
didaktiska forskningen är att praxisnära forskning skulle kunna bidra till att
utveckla ett yrkesspråk och att det i sin tur har betydelse för
professionaliseringen av läraryrket.

Internationell forskning
Under de senaste årtiondena har Science Education och naturvetenskapernas
didaktik vuxit fram som ett internationellt forskningsfält. Att forskningsfältet
har internationell förankring är betydelsefullt för att möjliggöra en diskussion
om generaliserbarhet, men även för områdets legitimitet. Områdets framväxt
och inriktningar beskrivits i ett flertal forskningsöversikter. I antologin
“Improving science education: the contribution of research” av Millar, Leach
och Osborne (2000) och i Peter Fenshams bok (2003) ”Defining an identity:
the evolution of science education as a field of research” ges beskrivningar av
framväxten av den naturvetenskapligt didaktiska forskningen, samt illustrationer
av fältets olika riktningar idag. Helldén, Lindahl och Redfors (2005) menar
genom att referera till Fensham (2003) att det ett forskningsområde
kännetecknas av är internationella organisationer, konferenser och tidskrifter. I
forskningsöversikten Lärande och undervisning i naturvetenskap redovisar de sådana
och beskriver forskningens inriktning.
Inom området Science Education har det även presenterats ett flertal
handböcker. Exempel på sådana är: (Abell & Lederman, 2007; Fraser& Tobin,
1998; Gabel, 1994; Kelly, Baek, & Lesh, 2008; McComas, 2000). Forskningen
som presenteras där omfattar flera områden som till exempel begrepp
(concepts), begreppsförändring (conceptual change), ämnesdidaktisk
kompetens (Pedagogical Content Knowledge, PCK), Naturvetenskapens
karaktär (Nature of Science) och Literacy, men även forskning som anknyter till
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samhällsfrågor (Science and Technology in Society), attityder, makt samt genus.
Forskningen inom området Science Education har även inriktats mot språk,
argumentation och skrivande.
Omfattande del av tidigare forskning har varit inriktad på kognitiva
processer och begreppsutveckling samt elevers svårigheter med
begreppsförståelse. Senare i detta kapitel presenteras forskning som behandlar
elevers begreppsuppfattning inom området evolution. Inom NO-didaktik finns
flera teoretiska perspektiv representerade, som konstruktivistiskt,
variationsteoretiskt, sociokulturellt, samt pragmatiskt.

Skäl till att undervisa om naturvetenskap
Debatt om vad undervisningen ska leda till
Undervisning i och om naturvetenskap är viktigt i det västerländska samhället.
Argument för undervisningen är dels att förse samhället med kvalificerade
naturvetare, men i ett demokratiskt samhälle krävs det bildade medborgare,
med förståelse för naturvetenskapliga argument som kan sätta sig in i frågor
som grundar sig på naturvetenskapliga processer (Carlgren & Marton, 2000;
Sjöberg 2000; Strömdahl, 2000). Ytterligare argument för vad undervisningen
ska bidra till är att förstå att naturvetenskaperna har bidragit till vår kultur och
att man vill lyfta fram kunskaper om hur ställningstaganden inom
forskarvärlden påverkas av andra delar av samhället. Under 1990-talet har idéer
om att inkludera kunskaper om naturvetenskapliga processer i undervisningen
förts fram (American Association for the Advancement of Science, 1993;
Driver, Leach, Millar & Scott. 1996; Matthews, 1994; Ryan & Aikenhead, 1992).
I flera policydokument som Science for All Americans (American Association
for the Advancement of Science, 1994). och Beyond 2000; Science Education
for the future (Millar & Osborne, 1998) finns rekommendationer om att man
bör lyfta fram undervisning om naturvetenskap och naturvetenskapens
karaktär. American Association for the advancement of Science har formulerat
ett kapitel om naturvetenskapernas karaktär. Där har argumenterat för varför
alla ska lära naturvetenskap och värdet av att betona viktiga principer in
naturvetenskap.
I Beyond 2000; Science Education for the future (Millar & Osborne, 1998)
presenteras visioner för naturvetenskapsundervisning i Storbritannien.
Dessutom ger man rekommendationer om att undervisningen bör vara
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varierad, gärna i form av berättande undervisning (Helldén, Lindahl & Redfors,
2005).
Millar (1996) och Sjöberg (2000) har formulerat flera argument för
undervisningen i naturvetenskap. Dessa är:
-Ekonomiargument, dvs undervisningen ska förbereda för utbildning
och yrken i ett vetenskapsbaserat samhälle, det är viktigt med
kunskaper i naturvetenskap för ekonomisk välfärd.
-Nyttoargument, i ett högteknologiskt samhälle krävs kunskaper för
att använda teknik, men även för att kunna kritiskt värdera
information t ex om hälsa, tillämpning av naturvetenskapliga och
tekniska upptäckter.
-Demokratiargumentet, formuleras som att medborgare måste ha
sådan kunskaper att de kan ta ställning i frågor som rör
naturvetenskap och teknik även ur moraliska och etiska aspekter.
-Kulturargumentet, formuleras som att naturvetenskap är en produkt
av mänsklig aktivitet. Värderingar, ideal och etik som rör
vetenskap är också viktig i den västerländska kulturen.
Millar (1996) menar att även det sociala argumentet är viktigt. Han menar att det är
viktigt att medborgare i det moderna samhället inte upplever främlingskap eller
tar avstånd från experter och specialiserad naturvetenskap.
Osborne, Ratcliffe, Millar och Duschl (2003) har i en Delphistudie. Då har
de samarbetat med 23 expertdeltagare som tillfrågades om vad som skulle
kunna vara ett lämpligt innehåll för skolans undervisning. Den beskrivning man
enat sig om handlar om naturvetenskapliga metoder och kritisk granskning,
kreativitet, historiska beskrivningar av framväxten av naturvetenskapligt
kunnande, hur man formulerar vetenskapliga frågeställningar, variationer i
naturvetenskapliga resonemang, analys och tolkning av data, vetenskap och
sannolikhet, samt samverkan och samarbete.
Begreppet science literacy (SL) har använts för att beteckna sådana
kompetenser som förbereder elever att bli medborgare, som kan hantera ökade
krav i vetenskapligt-tekniskt baserade samhällen, förbereda för framtida yrken
och att ta ansvar för beslut som kräver insikt och förståelse för naturvetenskap
och teknik. SL handlar således om relationer mellan samhället och kunskaper i
naturvetenskap. Begreppet literacy har enligt Martins (2011) använts sedan
början av 1900-talet för att beteckna antingen en person som kan skriva och
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läsa, eller utvidgat en person med kompetens att delta i, bidra till, samt
eventuellt tom ifrågasätta sociala aktiviteter.
Martins (2011) har använt en kategorisering från Soares
(1995)(citerad/refererad i Martins 2011) för att undersöka begreppet literacy.
För en mer detaljerad läsning om olika dimensioner av SL se Martins (2011, s
90-99). Martins menar att literacy-begreppet har en stor potential för att
beskriva mänskliga aktiviteter. Martin menar att SL kan ges en demokratisk,
politisk dimension genom att utvidga definitionen av literacy. Ett utvidgat sätt
att se på literacy skulle vara att istället se SL som en förmåga att koda och
avkoda information, se literacy som en förmåga som medger ökat möjlighet till
att delta i samhället och samhällsdebatten (Martins, 2011, s. 100).
Forskaren Douglas Roberts (2007, 2011) menar att naturvetenskaplig
undervisning påverkas av två olika sätt att se på vad undervisningen ska leda till.
Roberts kallar dessa två vision 1 och vision 2. Vision 1 har som syfte att elever
genom undervisning ska få kunskaper om naturvetenskapens produkter och
processer. Den andra visionen av literacy har som syfte att elever ska kunna
identifiera naturvetenskap i vardagliga situationer eller t ex dilemman som i
miljöfrågor, etisk debatt om t ex genteknik, samhällsfunktioner. Det som skiljer
dessa två visioner är det Roberts kallar Companion meanings4 (Roberts, 1998).
Roberts säger vidare att även om vision ett och två är de två huvudriktningarna,
finns det ett flertal definitioner av SL som ligger mer eller mindre nära dessa
två. Roberts (2011) menar att visionerna förser lärarutbildare, forskare,
skolpolitiker och allmänheten med svar på frågan ”What should a scientifically
literate person know and be able to do?”(Roberts, 2011,s. 12.).
Fensham (1988) talar om olika uppgifter för undervisningen. En uppgift
kan vara att introducera naturvetenskap så att elever förstår naturvetenskapliga
begrepp och vad som behandlas inom ämnet. Här återspeglas struktur och
begrepp i första hand från den akademiska disciplinen. En annan uppgift kan
vara att elever ska lära sig av naturvetenskap. Då styrs valet av innehåll utifrån
att elever ska kunna använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara eller
hantera frågeställningar i vardagen eller utifrån samhällsproblem (Östman,
1995).
SL som begrepp är nära förknippat med Nature of Science (NOS) och
Scientific inquiry (SI)(Lederman & Lederman, 2011). NOS har definierats som
det sätt forskare utvecklar kunskap och SI definieras som att utveckla
processfärdigheter som att observera, förutsäga tolka och analysera data
(Lederman, 2007).
4

På svenska har dessa begrepps översatts till följemeningar (Östman, 1995).
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I USA har forskning om undervisning om NOS genomförts sedan flera
årtionden (Bell, Abd-El-Khalick, Lederman, Mccomas & Matthews, 2001;
Lederman, 2007, 2011), medan forskning om SL är mer sällsynt. Forskningen
kring NOS har tidigare inte skiljt mellan NOS och SI (Lederman & Lederman,
2011). Lederman och Lederman (ibid.) pekar på att forskningen visar att lärare
ofta inte själva förstår NOS och att lärare ofta gör misstaget att tro att det
automatiskt går att överföra förståelsen för NOS genom att elever gör
laborationer och arbetar med ”undersökande arbetssätt”. Det är alltså viktigt att
explicit bearbeta NOS. Lederman och Lederman (ibid.) menar även lärare i
USA inte ger NOS lika hög status som annat undervisningsinnehåll.

Innehåll i undervisningen
Forskning om innehåll innebär att frågeställningar om vad undervisningen
innehåller och varför ett innehåll behandlas. Sådan forskning är sparsamt
företrädd inom det naturvetenskapliga forskningsfältet (Arzi & White, 2008;
Doyle, 1992; Fensham, 2000,2001; Schulman, 1986; Sund, 2008;White, 1994).
Redan vid AERAs5 årliga konferens 1986 efterlyste Lee Shulman mer
forskning kring ”The missing paradigm”:
The missing paradigm refers to a blind spot with respect to
content that now characterizes most research on teaching and, as a
consequence, most of our state-level programs of teacher
evaluation and teacher certification … What we miss are questions
about the content of the lessons taught, the questions asked, and
the explanations offered.
(Shulman, 1986, s.7-8).

AERA presenterar på sin hemsida sig som: The American Educational Research Association
(AERA), founded in 1916, is concerned with improving the educational process by
encouraging scholarly inquiry related to education and evaluation and by promoting the
dissemination and practical application of research results. AERA is the most prominent
international professional organization, with the primary goal of advancing educational
research and its practical application. Its more than 26,000 members are educators;
administrators; directors of research; persons working with testing or evaluation in
federal, state and local agencies; counselors; evaluators; graduate students; and
behavioral scientists. The broad range of disciplines represented by the membership
includes education, psychology, statistics, sociology, history, economics, philosophy,
anthropology, and political science.
5
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Shulman menade att det saknas forskning om vad som tas upp i undervisning
och vilket på vilket sätt innehållet presenteras för elever. Shulman hade redan
året innan introducerat begreppet. ”Pedagogical Content Knowledge ”(PCK).
Genom begreppet pedagogical knowledge har Shulman(1986, 1987) betonat
vikten av lärares förståelse av ämnesinnehåll med en förklaringsmodell, som
knyter samman de olika kompetenserna hos erfarna lärare, utifrån att lärare
förutom kunskaper om ämnesinnehåll också tar hänsyn till hur ämnesinnehållet
samspelar med pedagogik. Med PCK har Shulman (19861987) beskrivit en unik
kunskap hos lärare, som kombinerar pedagogik och innehåll.
Shulmans beskrivning av lärares specifika kunnande att behandla
undervisningen har tillfört ett betydelsefullt inslag med en terminologi som
bidragit till fördjupad forskning och diskussion om lärares yrkeskompetens.
Trots att Shulman har citerats tusentals gånger 6 kring PCK och lärares
yrkeskunnande har få studier analyserat det naturvetenskapliga innehållet och
relationer med det innehåll som presenteras i skolans undervisning (Fensham,
2001).
Enligt Fensham (2003) förekommer det två olika undervisningstraditioner
inom Naturvetenskaplig undervisningsforskning (Science Education). Dessa två
undervisningstraditioner har rötter i kulturellt olika utbildningstraditioner;
nämligen den engelskspråkliga världens ”Curriculum” och i den tyska och
skandinaviska ”Didaktik”. I Curriculum traditionen har styrdokument
formulerats så att lärarens uppdrag beskrivs i i detalj i både styrdokument,
anvisningar och läromedel. I länder med rötter från didaktiktraditionen har
lärare haft ett mer självständigt uppdrag att tolka kursplaner och hur
undervisningen ska genomföras. Fenshams (2003) tolkning av konsekvenser av
de två traditionerna Curriculum och Didaktik, är att ämnesinnehållet tas
förgivet i Curriculum traditionen, medan ämnesinnehållet problematiseras mer i
Didaktiktraditionen. En förklaring till att innehåll behandlats sparsamt kan vara
att de flesta forskningsartiklar som referat till Shulmans PCK- begrepp har
skrivits inom Curriculum traditionen, men inte heller inom didaktiktraditionen
har det gjorts någon omfattande forskning kring ämnesinnehållet (Fensham,
2001).

6

(20090526 ger Google Schoolar träff på över 3000 citat) Enligt Ball (2008) är Shulman citeras i

1200 refererade journal artiklar. Varje år sedan 1990 har 50 citat tillkommit. Artiklarna har citerats i
125 olika tidskrifter. (Ball, Thames,& Phelps, 2008).
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Skolämnets ursprung och relation med det akademiska ämnet
Det finns nära relationer mellan den vetenskapliga disciplinen biologi och
skolämnet biologi. Trots nära relationer och gemensam historik skiljer sig
skolämnet biologi ändå både från studieämnet på universitetsnivå och
forskningen inom det akademiska ämnet. Denna olikhet förklaras av att dessa
verksamheter har helt olika uppgifter. Deng (2007) hänvisar till att Dewey
(1902/1990) gör en uppdelning av dessa uppdrag,
Every study or subject thus has two aspects; one for the scientist
as a scientist; the other for the teacher as a teacher. These two
aspects are in no sense opposed or conflicting. But neither are they
immediately identical.
(Dewey, 1902/1990 s. 200-201).
Det akademiska ämnets uppgift är att forska och att utveckla förståelse av
fenomen inom ämnets område. Enligt Dewey är ämnets innehåll för forskaren
ett resultat som används för nya slutsatser som innebär att öka kunskap om
innehållet.
For the scientist, the subject matter represents simply a given body
of truth to be employed in locating new problems, instituting new
researches, and carrying them through to a verified outcome. To
him the subject matter is self-contained. He refers various portions
of it to each other; he connects new facts with it. He is not, as a
scientist, called upon to travel outside its particular bounds.
(Dewey, 1902/1990 s. 200-201).
Forskare har ofta även uppgifter som lärare, vilket är en annan uppgift,
nämligen att kommunicera om ämnet i studieämnet eller i publikationer. I
skolämnet formuleras uppgiften för att ta hänsyn till den okunnige eleven
(Deng, 2007). Lärares uppgifter är at beskriva innehåll som det sett ut vid en
specifik tidpunkt.
The problem of the teacher is a different one. As a teacher, he is
not concerned adding new facts to the science he teaches; in
propunding new hypotheses or in verifying them. He is concerned
with the subject matter of science as representing a given stage and
phases of the development of experience.
( Dewey 1902/1990, s. 200-201).
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Ämnesinnehållet i skolan är sådant, som man vid någon tidpunkt, genom
didaktiska val har identifierat som viktigt lärstoff.
De två olika aspekterna av ämnet som beskrivits ovan kallar Dewey för den
logiska respektive den psykologiska. Det akademiska ämnet karaktäriseras av en
logiska dimension, medan skolämnen präglas av en psykologisk dimension.
Deng (2001) har analyserat nyckelidéer (keyideas) inom olika teman i fysik.
Där visar han att skolämnets förklaringsmodeller skiljer sig från de förklaringar
studenter möter vid studier på universitetsnivå. Skolämnet innehåller
psykologiska, epistemologiska, logiska och social aspekter som är annorlunda än
de som finns i det akademiska ämnet. (Deng, 2007).
Förutom att det akademiska ämnet och skolämnet har olika uppdrag i
beskrivningen av ämnesinnehållet har skolämnet även andra uppgifter. I den
svenska gymnasieskolans skolämnen är uppdraget både att förmedla kunskap
och att fostra (Gustafsson, 2007). I styrdokument finns formuleringar utifrån
undervisningspolitiska visioner. Ett viktigt uppdrag i undervisningen är att
fostra för demokrati.
I litteratur skiljer man sällan mellan skolämnen och ämnet iden akademisk
disciplinen (Deng, 2007) och lärare refererar ofta till ämnet utan att skilja på det
akademiska ämnet och skolämnet (Grossman, 1990; Lederman, Gess-Newsome
& Lats, 1994). En förklaring till det kan vara att lärare gjort sin grundläggande
lärarutbildning i det akademiska ämnet, samt att ofta tänker man sig att
undervisningen i skolämnet ska kulminera i studier i det akademiska ämnet.
Biologiämnet på gymnasiet kan vara det som leder till fortsatta biologistudier på
universitetsnivå. Att kursen i biologi för gymnasiet använder begrepp och
struktur från den akademiska disciplinen kan ses som en möjlighet för elever att
stifta bekantskap med akademiska studier (Stodolsky & Grossman, 1995).
Läraren kan ses som en representant för universitetsämnet, som förutom är att
förbereda eleven för fortsatta studier på universitetsnivå eventuellt även har
kontakter inom universitetet. En viktig uppgift för lärare är att undervisa i
ämnet så att eleverna kan förstå vad kunskaperna kan användas till.
Akademin påverkar policy och styrdokument
I den akademiska utbildningen är studieämnet ofta organiserat för att passa
utbildningen för blivande forskare (Deng, 2007) och i den organisationen har
utbildningen av lärare genomförts utan att man diskuterat didaktiska
frågeställningar. Det är också vanligt att man hämtat begrepp och organisation
av teman i ämnesinnehållet från det akademiska ämnet till skolämnet (Beane,
1995). Sådana strukturer definieras och bevaras bl a genom läroböcker och
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kursplaner. Strukturer inom akademiska ämnen kan förändras utifrån de
forskningsfrågor som är aktuella (Schwab, 1978) och sådana förändringar kan
även förändra skolämnens struktur7.
Företrädare för de akademiska disciplinerna deltar i debatter om skolans
innehåll och har inflytande på policydokument (Gibson, 2004). Ett sådant
exempel är debattinlägget ”Good Science, Bad Science: Teaching Evolution in
the States” (Lerner 2000a, 2000b) vilket haft inflytande på formulering av mål
för evolutionsundervisning i American Association for the Advancement of
Science. (1993, 1994). Alters och Nelson (2002) ger många exempel på att det
akademiska samfundet har agerat för evolutionsundervisning, t.ex. genom att
organisationen Society for the Study of Evolution (SSE) som grundades 19468.
Huvudsyftet för organisationen är att stödja alla aspekter av forskning inom
biologisk evolution. SSE har sedan dess deltagit i debatten kring
evolutionsundervisning bland annat genom konferenser, men även genom att
producera undervisningsresurser för skolbruk (Alters och Nelson, 2002). Det
finns skäl att tro att dessa dokument även har indirekt inflytande på
styrdokument i den svenska gymnasieskolan.

Skolämnet biologi, kursplanen för Biologi A
I den svenska gymnasieskolan är Biologi är ett karaktärsämne på det
naturvetenskapliga programmet. I samband med den övergripande reformen av
gymnasieskolan 1994 beskrevs kursen Biologi A i Läroplanen lpf
949(Skolverket, 1994). År 2000 reviderades gymnasiets utbildningar igen 10 .
Kursen Biologi A läses som en av de inriktningar som finns på det
naturvetenskapliga programmet. Biologiämnet läses på gymnasiet i stort sett
enbart av elever på det naturvetenskapliga programmet, men kursen kan också
läsas som en valbar kurs för elever som studerar på andra gymnasieprogram.

7

Ett sådant exempel kan vara PCR teknik som nu förenar ”gröna” ekologiforskare med ”vita”
laboratorieinriktade biomolekylärforskare; Kursplaneförändringen i Biologi A , 2003 innebar att
genetik och DNA-teknik flyttades in redan i kurs Biologi A, från att tidigare behandlats i Biologi B.
8
Se
hemsida
SSE
homepage.
Society
for
the
Study
of
Evolution,
på
http://www.evolutionsociety.org/history.asp,
9

1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda programmål för gymnasieskolans
nationella program ; Kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala
vuxenutbildningen. (1994). Stockholm: Utbildningsdep.
10

Se Gymnasial utbildning på 2000-talet: program, kärnämnen, examen : förslag, motiv, beslut.
(2000). Stockholm: Svensk facklitteratur.
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Naturvetenskapsprogrammets mål beskrivs i programmål, samt i
beskrivningar av ämnenas karaktär och kursplaner för programmets ämnen11
(Skolverket, 2000a). Programmål och beskrivningen av ämnets karaktär utgår en
bakgrund som kursplanens syften och mål ska tolkas mot. En av de nyheter
som reformen 1994 innebar var att ämnen delades upp i kortare kurser som
betygssätts när kursen är genomförd.12
Skrivningarna av styrdokumenten lämnar en del ansvar och tolkning till
lärare och elever genom att kursens mål beskrevs, men på vilket sätt dessa mål
ska uppnås föreskrevs inte.
I målen för kursplanen för Biologi A finns området Evolution med. I den
inledande beskrivningen av kursen slås det fast att ett evolutionärt perspektiv ska
användas för att belysa ekologi och etologi.
Biologi A presenterar naturvetenskapliga teorier om livets
uppkomst och utveckling. Artsammansättningen i ett ekosystem
liksom organismernas beteende belyses utifrån ett evolutionärt
perspektiv
I gymnasieskolans kursplaner är det enbart i kurser inom ämnet biologi som
evolution tas upp explicit. I kärnämnet naturkunskap, läser alla gymnasielever
kursen Naturkunskap A, den innehåller mål som att eleverna ska
ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt
samt universums och jordens historia
medan kursen Naturkunskap B, en kurs som läses av elever på det
samhällsvetenskapliga programmet, har ett mål mer riktat till att kunna belysa
evolution:
livets förutsättningar och utveckling
Att ha kunskap om ”jordens historia” eller att ha ”kunskap om livet
förutsättning och utveckling” kan tolkas som att evolutionsfrågor kan beröras,
men de är främst i kursplanerna för Biologi som evolutionsinnehållet lyfts fram.

11

Gy2000. 2000:14, Naturvetenskapsprogrammet : programmål, kursplaner, betygskriterier
och kommentarer : [NV]. (2000). Stockholm: Statens skolverk
12

Tidigare gavs ett sammanfattande slutbetyg I ämnet.
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Evolutionsinnehåll i undervisning på gymnasiets NV-program återfinns
således i stort sett enbart i biologiämnets kursplaner. Elever har erfarenheter av
biologi som skolämne från grundskolan, alternativt har de mött biologi i
blockämnet naturorientering (NO). I tidigare forskning har Zetterqvist (2003)
visat att evolutionsundervisningen på högstadiet ofta enbart består av ett kort
avsnitt som förläggs sent i biologiundervisningen. Det innebär att många elever
som läser på andra gymnasieprogram enbart stiftar bekantskap med evolution i
undervisningssammanhang under grundskolans senare år.

Skolämnets karaktär och struktur
Skolämnen har sin egen historia, pedagogiska traditioner, och status inom
skolväsendet (Grossman & Stodolsky, 1994). Hur ett skolämne struktureras kan
som tidigare beskrivits vara en spegling av strukturer i det akademiska ämnet.
Strukturen inom ämnet kan ha betydelse för hur lärare presenterar innehåll och
även hur elever förväntas lära sig innehållet (Gess-Newsome & Lederman,
1995).
Hur lärare ser på ett ämnes karaktär påverkar det innehåll lärare väljer att
planera för i undervisningen. Colnerud, 1995 (sid 89) menar att lärare har
ämnesinterna normer som styr var undervisningsmoment får plats i
undervisningen. Ett skäl till att man placerar skilda moment på olika platser kan
vara att man uppfattar att ämnet är hierarkiskt uppbyggt och att undervisningen
bygger på att ett tidigare moment är viktigt för den fortsatta undervisningen.
Andra skäl kan vara att ämnet struktureras som en spegling av strukturer i det
akademiska ämnet.
Grossman och Stodolsky (1994) menar att det sätt lärare uppfattar sitt
skolämnes karaktär och struktur även påverkar i hur hög utsträckning lärarna
själva kan påverka innehållet i undervisningen. De har undersökt olika
skolämnens karaktär genom att intervjua lärare. De har utforskat lärares sätt att
beskriva vad som är karakteristiskt för det ämne de undervisar i utifrån olika
parametrar som:
-Hur väl definierat ämnet är (konsensus mellan lärare)
-Om det finns avgränsade områden inom ämnet
-Hur beroende ämnet är av undervisas i speciella sekvenser (om
något område måste komma före det andra för att eleverna ska
förstå)
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-Om ämnet är statiskt eller dynamisk, dvs om innehåller förändras
när t ex den akademiska disciplinens forskning kommer med nya
rön, alternativt när samhället ställer krav på annat innehåll.
I Stodolskys och Grossmans (ibid.) undersökning i amerikanska skolor visar
man att lärare i matematik och främmande språk, ansåg att skolämnet var väl
definierat, medan lärare i skolans naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
ämnen ansåg att de själva i viss utsträckning kunde påverka vilka olika
ämnesområden som skulle ingå i undervisningen. Detta betyder att dessa lärare
ansåg att de hade större frihet att tolka kursplaner och möjligheter att utgå från
elevers förutsättningar och intressen.

Ämnesinnehåll och värderande innehåll
Det primära syftet med undervisning i naturvetenskap är att förmedla kunskap,
men undervisningsinnehållet består av explicita och implicita budskap om
innehållet (Englund, 1997; Fensham, 1998; Roberts & Östman, 1998). Det
svårt att beskriva ämnesinnehållet som enbart kognitivt och logiskt. Innehållet
kan också förmedla värden, åsikter, politik och innehåll kan vara normativt.
Sådana budskap som implicit finns med i undervisningen och bidrar till
värdering och lärande har benämnts med olika termer. Dewey (1909/1975) har
använt begreppet ”Colleteral learning” (dvs. biinlärande), medan Jackson (1968)
och Broady (2007) har studerat ”den dolda läroplanen”, Roberts och Östman
(1998)
”följemening”
(companion
meaning),
Englund
(1997)
”meningserbjudanden”. Wertsch (1993) talar om ”priviligiering” och André
(2007)”den levda läroplanen”, Colnerud & Thornberg (2003) använder
begreppet ”lärares värdepedagogiska uppdrag”.
Gemensamt för det dessa forskare har beskrivit är att undervisningen inte
kan befrias från värderande innehåll och att det värderande innehållet är en
följd av det engagemang och den känslomässighet som lärare,
läromedelsförfattare och de som deltar i formulering av styrdokument visar för
undervisningen.
Hargreaves (1998a, 1998b) beskriver undervisning som en känslomässig
praktik. Undervisning är till stor del beroende av vad lärare konstituerar som
innehåll. Det är en verksamhet som både grundar sig på formellt uttryckta
direktiv i form av styrdokument och på personliga och känslomässiga
tolkningar. Enligt Roberts (1998) sker lärares skapande av innehållet i
undervisningen utifrån minst två infallsvinklar; dels i hur lärarna tolkar
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kursplanerna och utifrån lärares lojaliteter. Lärarnas lojaliteter är värden, åsikter,
känslomässiga ställningstaganden om vad undervisningen ska syfta till, lärarens
relation till ämnet i vid bemärkelse och syn på sitt uppdrag som lärare.
Budskap om innehållet som förmedlas implicit kan sägas utgöra det
socialiserande innehållet (Englund, 1997) och bidra till socialisationsprocesser
(Alexandersson, 1994; Östman, 1995).Även om undervisningen omfattar
liknande ämnesinnehåll kan olika budskap om innehållet bidra till olika
socialisationsprocesser beroende på vilket sätt det presenteras och i vilket
sammanhang det tas upp (Cuban, 1992). Det värderande innehållet är
meningsskapande och utgör ett diskursivt sammanhang.
Forskning om meningsskapande genom socialisations/värdeinnehåll har
gjorts på olika sätt. Flera av dessa studier har gjorts genom analyser av
läromedel (Roberts, 1982, 1994; Östman, 1995; Svennbeck, 2003). Det finns
även exempel på studier som genomförts genom direkta observationer av
handlande i klassrum (André, 2007; Lundqvist, 2009; Gunnarsson, 2008),
samtal mellan elever (Jakobsson, 2001) och intervjuer med elever (Lundegård
2007) eller lärare (Sund, 2008). Andra forskare har analyserat samtal med hjälp
av analysinstrumentet praktiska epistemologier (Wickman & Östman, 2002).
Exempel på sådana studier är Jakobson (2008) som har analyserat yngre barns
samtal; Hamza (2010) studier av samtal mellan elever vid laborationer och
Lundegård (2007) med intervjuer med gymnasieelever om ställningstaganden
kring hållbar utveckling, Gyllenpalm (2010) intervjuer med lärares om
vetenskapliga arbetssätt, medan Sund (2008) har analyserat lärares resonemang
om miljöundervisning. I de två senare exemplen utgår forskarna från lärares
erfarenheter.

Undervisningsinnehåll
Ämnesinnehållet har rötter i den akademiska disciplinen, men
undervisningsinnehållet i skolämnet konstitueras av den enskilda läraren i
skolan, tillsammans med elever och andra aktörer. Lärares yrkesprofessionella
kompetens eller PCK handlar om att göra denna anpassning. I avhandlingen
studeras ämnesinnehållet och det värderande innehållet samtidigt. Tillsammans
utgör detta det som benämns undervisningsinnehållet.
Undervisningsinnehållet kan bära information om vad undervisningen ska
leda till, värderingar av hur viktigt innehållet är i förhållande till annat, men
också om hur lärandet är tänkt att gå till och vilka roller lärare och elever har i
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den processen. Genom att studera undervisningsinnehåll skapas det möjligheter
att diskutera moraliska perspektiv i undervisningen.
Enligt Östman (1995) går det inte att skilja mellan utbildningens
kunskapsinnehåll och dess socialisations- eller värdeinnehåll. Roberts (1988)
liknar Naturvetenskapsundervisning med ett rep, bestående av två
komponenter (topics, or lessons) och (the curricular context, or meta-lessons),
där de två delarna inte är separerbara.
Östman (1995) benämner Roberts ”topics” ämnesfokus och ”curricular
context” kunskapsemfas. Det är nödvändigt att ämnesinnehållet förstås i det
sammanhang där det presenteras (Englund, 1998). På det sätt innehållet
presenteras kan elever få förståelse om innehållet, om vad det ska vara till för.
Roberts (1988, s 32.) säger att:
The content for any school or university course is never ”just the
subject”. Implicit (and sometimes explicit) in the way the subject is
taught are reasons or purposes for students to learn it- curricular
contexts in which they are to understand the subject.
Varje ämne kännetecknas av en specifik kultur och ämnens karaktär
kännetecknas av val av innehåll för undervisningen, samt hur innehållet
presenteras. Undervisning i naturvetenskap kan ses som en specifik pedagogisk
diskurs. Östman (1995) använder i sin avhandling begreppen diskursiv mening
och diskursiv följemening. Med diskursiv menas då att innehåll får mening
genom att vissa företeelser inkluderas och relateras till varandra, medan andra
utesluts. Genom systematisk inneslutning och uteslutning av beskrivningar
uppstår budskap som är meningsskapande.
Kunskapsemfas
Innehållet i undervisningen kan som beskrivit tidigare betonas på olika sätt och
därigenom ge budskap om vad som är väsentligt i innehållet. Roberts (1982) har
genom analyser av styrdokument och läromedel som använts under 70 år i
Nordamerika, utarbetat ett analysinstrument för att beskriva sådana betoningar.
Roberts använder begreppet ”Curriculum emphasis” (Östman, 1995). Med
analysverktyget ”curriculum emphasis” nya möjligheter öppnats upp för att
identifiera och därigenom få möjligheter att diskutera mål och olika budskap i
undervisningen. I nedanstående tabell med Roberts emfaser är det kursiverade
uttrycket Roberts egen beteckning. Den svenska översättningen som följer på
samma rad är den som Östman (1995, s. 42-44) föreslår. Den korta förklarande
texten är citat från Lindahl (2003). De visioner Roberts (2011) har som
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beskrivits för NV- undervisning har kommenterats tidigare i denna
forskningsöversikt. Dessa visioner markeras även i tabellen nedan.
Tabell 1. Roberts kunskapsemfaser
Roberts emfas13

Östmans översättning14
Lindahls förklarande text15

Structure of Science

– vetenskapens intellektuella process.
Naturvetenskapens struktur handlar om att
förstå naturvetenskap som en intellektuell
verksamhet, sambandet mellan teori,
verklighet och modelltänkande.

Vision I

Scientific Skill
Development

– den vetenskapliga grunden
Naturvetenskaplig färdighet handlar om att
lära sig den naturvetenskapliga metoden,
ställa hypoteser och mer än vägen att nå
dit.

Vision I

Correct Explanations

– rätta förklaringen
De rätta svaren betonar slutprodukten mer
än vägen att nå dit. ”Learn it because it is
correct”.

Vision I

Solid Foundation

– den säkra grunden
att lära något för att förstå innehållet i
nästa kurs

Vision I

Everyday Coping

– vardagsemfas
Vardagskunnande handlar om att kunna
använda natur-vetenskapen för att förstå
händelser och fenomen i ens omgivning

Vision II

Self as Explainer

– förstå sig själv
Förklara själv fokuserar förklaringsprocessen, att förklara på olika sätt men
också att eleven ska förstå sina egna
problem att förstå genom att se hur
kunskapen vuxit fram genom historien

Vision II

Science,Technology
and Decisions

– naturvetenskap, normer och beslut
Naturvetenskap, teknik och beslutsfattande
handlar om medborgarkunskap, dvs. att
kunskaper i dessa ämnen är viktiga för att
kunna delta i den demokratiska processen.

Vision II

Vision enligt Roberts
(2011)

De emfaser som representerar den akademiska traditionen är den säkra
grunden, naturvetenskapens struktur och naturvetenskapliga färdigheter
13
14
15

Roberts (1982, 1988, 1994)
Den kursiverade texten är den svenska översättning som Östman(1995,s. 42-44) föreslår.
Den förklarande texten är formulerad av Lindahl (2003)
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(Roberts, 1988). Skolans naturvetenskapsundervisning har präglats av denna
tradition. (Lindahl, 2003). Kunskapsemfaser, har även beskrivits av Fensham
(1995) inom teknikundervisning och av Östman (1995) i en analys av läromedel
för svensk miljöundervisning. Begreppet kunskapsemfas besvarar elevers fråga
”Varför ska vi lära oss det här?” och kunskapsemfaser avser större
övergripande mål för undervisningen. Roberts (1988) beskriver att
kunskapsemfaser kan analyseras genom att studera sekvenser av undervisnings
teman.
When a substantial sequence of science topics (say, five or six
weeks´ worth) is taught in the context of a selected, consistently
related set of meta-lessons (say about understanding the way
scientific knowledge is generated), the instruction develops for the
students what I called a curriculum emphasis.
(Roberts, 1988, s. 33).

Selektiva traditioner
Englund (1986/2005) menar att de flesta skolämnen har stark tradition av
innehåll och form som skapats och bevaras av lärare. Begreppet ”selektiv
tradition” har introducerats i Sverige av Englund (1986/2005) som ett analytiskt
verktyg för att studera vilken prägel innehåll får beroende av att lärare gör
regelbundna val. Selektiv tradition kan definieras som omedveten
utbildningsfilosofi som ligger till grund för val av innehåll och som har blivit
vedertagen av flera lärare.
Uttrycket selektiv tradition har hämtats från Williams (1973, 1973/1997,
1980) och Apple (1979). Det har sedan använts av flera svenska forskare för att
analysera olika traditioner inom naturvetenskapliga skolämnen. (Östman, 1995;
Svennbeck, 2004; Sund, 2008; Gyllenpalm 2010). Det är inte troligt att lärare
själva har möjligheter att se vilka selektiva traditioner som uppstår till följd av
den egna undervisningen.
Ämnesfokus
All undervisning har ett primärt syfte. Genom att ett innehåll fokuseras, visar
det att det finns något som är viktigare än annat (Östman, 1995).
Inom området evolutionsundervisning har Skoog och Bilica (2002) jämfört
styrdokument i olika delstater i USA och på så sätt visat vilka teman i
evolutionsundervisningen som prioriteras eller saknas. I den undersökningen
visar Skoog och Bilica (2002) bl.a. på att i styrdokumenten för motsvarande
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grundskola och gymnasium har 92% av USA:s stater med ”naturligt urval”,
medan endast 14 % av staterna har med ”människans evolution”. Genom att ta
del av de resultat Skoog och Bilica har presenterat kan olika ämnesfokus i
kursplanerna bli synliga.
Annan forskning som behandlat vad lärare prioriterar inom
evolutionsundervisning är Zetterqvists (2003) intervjuundersökning med
svenska högstadielärare. Zetterqvist beskriver dels att lärarna endast undervisar
om evolution under elevernas sista termin (dvs. grundskolans årskurs 9) och att
området därigenom får låg prioritering inom biologiundervisningen. Zetterqvist
fann att lärarna beskrev att de undervisar om temat naturligt urval, men att de
sällan gör explicita kopplingar mellan genetisk variation och naturligt urval.
Zetterqvists (2003) studie visar att få lärare hade ämnesfokus på
begreppsförståelse.

Lärare och innehåll

Modeller som beskriver lärares ämnesdidaktiska kunnande
I många studier har det betonats att lärares kunskaper är specifika, individuella
och kontextbundna (Gess-Newsome, 1999). Inom undervisningsforskningen
har olika modeller presenterats för att beskriva lärares kunskapsbas, dvs. det
lärare behöver kunna för att undervisa inom ett område. Wilson, Shulman och
Richert (1987) menar att det innebär lärares samlade kunskaper, färdigheter och
möjlighet till att handla, det som lärare behöver för att genomföra undervisning
effektivt i en given undervisningssituation. Det vill säga de speciella kunskaper
som krävs för att till exempel undervisa en naturvetarklass i biologi i en
gymnasieskola i Sverige. Med detta har också ordet kunskap fått innebörd av att
omfatta förståelse av fakta och processer, färdigheter och förmåga att
genomföra undervisning. Kunskapen beskrivs som generella, dvs. det som
förväntas att en behörig lärare ska kunna åstadkomma, men kunnandet är
situerad i den givna undervisningssituationen. Shulman (1986, s. 9) definierade
PCK som:
The most useful forms of representations of those ideas, the most
powerful
analogies, illustrations, examples, explanations, and
demonstrations- in a
word, the most useful ways of
representing and formulation of the subject that make it
comprehensible to others. Pedagogical content knowledge
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also includes an understanding of what makes the learning of
specific topics easy or difficult: the conceptions and
preconditions that students of different ages and backgrounds
bring with them to the learning of those most frequently taught
topics and lessons.
Shulmans begrepp PCK om det unika kunnande erfarna lärare har om
undervisningen om ämnesinnehåll presenterades som en del i en kunskapsbas
för lärare. Oftast beskrivs PCK som en sammansättning av Ämneskunskap,
pedagogisk kunskap samt kontextuell kunskap (Gess-Newsome 1999).
Wickman och Persson, (2009) har översatt begreppen i Shulmans
kunskapsbas till svenskt språkbruk. De har då översatt PCK till ”ämnesdidaktiska
kunskaper”. Översättningarna redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Ursprunglig beskrivning av lärares kunskapsbas (Shulman, 1987) och
översättning till svenskt språkbruk enligt Wickman och Persson (2009)

Ursprunglig beskrivning av lärares kunskapsbas
(Shulman, 1987)

Content knowledge

Svensk översättning
Wickman och Persson (2009)

Ämneskunskaper

PCK
.

Ämnesdidaktiska kunskaper

Curriculum knowledge

Kunskaper i metodik

General pedagogy

Allmänna pedagogiska kunskaper

Learner and their characteristics

Kunskaper i lärande

Educational contexts

Skolans organisation

Educational purposes

Skolans värdegrund

Om innehållet i Shulmans modell
Tre av Schulmans ursprungliga kategorier handlar om innehållet; Content
knowledge, PCK och Curriculum knowledge (Van Driel, Verloop& de Vos,
1998). Ämnesinnehållet (Content knowledge, (CK) eller Subject matter
knowledge, SMK) behandlar ämnesområdets vetenskapliga karaktär och
begreppsliga innehåll. Denna kategori omfattar förutom fakta och struktur,
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samt kunskap om ämnet, (”substantive” och ”syntactic knowledge” (Schwab,
1962, 1978) och ”Belief about the subject”, eller det Andersson (2000a,b)
benämner ”ämnets identitet”. Ämnesdidaktiska kunskaper (PCK) är det som
knyter samman lärares specifika yrkeskompetens med innehållet. Shulman
beskriver PCK som:
Pedagogcial content knowledge is the category most likely to
distinguish the understanding of the content specialist from the
pedagogue
(Shulman, 1987, s. 8)
Genom att skilja på ämneskunskaper (CK) och ämnesdidaktiska kunskaper
(PCK) påpekar Shulman att lärares kunskaper om ämnet omfattar både de
aspekter av ämnet som de använder i undervisningen och kunskaper i ämnet.
Både ämneskunskaperna och det ämnesdidaktiska kunnandet är förutsättningar
för att lärare ska kunna välja olika sätt att göra representationer av innehåll
utifrån olika förutsättningar för undervisningen.
Förutom kunskaper i och om ämnet behöver lärare ha allmänna
pedagogiska kunskaper, samt förståelse för undervisningens kontext.
Shulmans ursprungliga presentation av PCK och lärares kunskapsbas har
legat till grund för definitioner och beskrivningar av lärares kunnande i många
studier (Gess-Newman, 1999; Abell och Lederman 2007). Det som de forskare
som diskuterat lärares kunnande tycks vara eniga om, är att PCK omfattar
kunskap om begripliga sätt att presentera ämnesinnehållet Det innefattar att ha
kunskap om fakta, åsikter och värderingar, som utvecklats i kontexten för
undervisningen (Marks, 1990; Fernandez-Balboa & Stiehl, 1995; Van Driel,
Verloop & de Vos, 1998; Gess-Newsome, 1999; Loughran, Milroy, Berry,
Gunstone, & Mulhall, 2001; Loughran, Mullhall & Berry, 2004, 2006).
Dessutom omfattar PCK att lärare har insikt i ämnesrelaterade svårigheter
med att lära sig ett specificerat innehåll (Van Driel, Beijaard, & Verloop, 2001;
Lee & Luft, 2008) och att ämnesdidaktiska kunskaper kan skiljas ut från mer
allmänna kunskapskategorier, som kunskap om pedagogik, elever och allmänna
undervisningsmål. Forskare är även överens om att PCK utvecklas genom
erfarenheter av undervisning (Brickhouse, 1990;Grossman, 1990; Baxter &
Lederman, 1999; Gess-Newsome, 1999; Lederman & Zeidler, 1987;
Magnusson, Krajcik, Borko, 1999; Van Driel, Beijaard, & Verloop, 2001; Tobin
& Mc Robbie, 1996). Så här sammanfattar Gess-Newsome (1999, s. 53) det
som förväntas av lärare:
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Teachers will need to understand the structure and nature of their
discipline, have skill in selecting and translating essential content
into meaningful learning activities, maintain fluency in the
discourse of the community, and recognize and highlight the
application of the field to the lives of their students.
Lärares professionella utveckling
Hur lärares ämnesdidaktiska kunnande utvecklas genom erfarenheter av
undervisning har beskrivit med olika modeller (Justi & Van Driel, 2006;
Sprinthall, Reiman & Thies-Sprinthall, 1996). En förklaring har varit att
kunnandet uppstår helt enkelt genom erfarenheten av undervisningen. Denna
förklaring ger ingen information om varför en del lärare stagnerar, medan andra
utvecklas och förändrar sin undervisning. En annan förklaringsmodell är lärare
använder förebilder, experter vilket framställer lärare som passiva imitatörer.
Ytterligare en förklaringsmodell bygger på antaganden om att lärare är aktiva i
processen för att öka erfarenheten och förändrar sitt tidigare kunnande genom
att reflektera över erfarenheter i samverkan med experter. Clarke och
Hollingsworth (2002) beskriver att lärares utveckling av erfarenheter har
beskrivits på olika sätt i litteraturen. Det finns exempel på att förväntningar på
förändringen sker genom
1) ” att någon ändrar dem”, dvs. genom fortbildning.
2) anpassning till förändrade förhållanden.
3)förändring hos lärare genom personlig utveckling och personliga
beslut att förändra något
4) att genomföra en reform
5) genom att delta i ett lärande sammanhang, gemensamt med
kollegor
Clarke och Hollingsworth menar att processer som förändrar lärare är
komplexa och sådana förändringar som beskrivs ovan behöver inte vara
renodlade, avgränsade förändringar, utan lärares förändrade kunnande beror på
kombinationer av förändringar. Clarke och Hollingsworth har presenterat en
interaktiv modell, ”Interconnected Model of Teacher Professional Growth”
(IMTPG).
I IMTPG-modellen beskrives processen som komplex och dynamisk,
driven av lärares reflektioner och handlande. Clarke och Hollingsworth (2002)
har utgått från Guskey, (1986) som hävdande att det är mer troligt att lärare
förändrar åsikter och attityder om de själva också har provat förändringar och
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själva upplevt att elevernas resultat och gensvar förändrats. Clarke och
Hollingsworth har inspirerats av Johnson och Owen, (1986), samt av Cobb,
Wood och Yackel (1990), vilka har beskrivit kontinuerlig samverkan mellan
lärares reflektion och praktik. De menar att lärare förändrar sitt kunnande
successivt i en serie av händelser där de genom att de identifierar sin repertoar,
förfinar den, utvärderar och åter förfinar sin repertoar.
Clarke och Hollingsworth (2002) har utvecklat IMTPG-modellen genom
empiriska studier i Australiensiska skolor. Modellen beskriver komplexiteten i
lärares utveckling genom samverkan mellan fyra avgränsade områden. Se figur
1. I modellen antas att förändringar kan uppstå i vilken som helst av de fyra
områdena och förändringar kan då påverka de andra områdena. Ett exempel på
en sådan kedjereaktion skulle kunna vara att läraren experimenterar med en ny
undervisningsstrategi. Detta sker i praxisdomänen ”Domain of Practice”, om
detta innebär att läraren kommer till nya insikter påverkas den personliga
domänen (”Personal domain”), vilket i sin tur förändrar lärarens åsikter om
förväntade resultat dvs. leder till förändring av konsekvensdomänen (”Domain
of Consequense”). Förändringar inom ett område kan alltså påverka förändring
inom ett annat. Detta antas ske genom processen av lärares reflektion och
handlande. Clarke och Hollingsworth (ibid.). beskriver att de har valt termen
”handlande” (”enaction”) för att markera att läraren aktivt handlar genom att
utgå från något lärare vet, tror på och /eller har erfarenhet av. Clarke och
Hollingsworth (ibid.) menar att om de istället för enaction valt ordet acting
skulle den termen kunna associera till att lärarna genomförde förändningar
oreflekterat, eller genom att kopiera andra.
The term ‘‘enaction’’ was chosen to distinguish the translation of
a belief or a pedagogical model into action from simply ‘‘acting’’,
on the grounds that acting occurs in the domain of practice, and
each action represents the enactment of something a teacher
knows, believes or has experienced.
(Clarke & Hollingsworth, 2002 s. 951)
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Figur 1. The interconnected Model of Teacher professional Growth. (Clarke &
Hollingsworth, 2002
The Change Environment
External Domain
External Source of
Information or
Stimulus

Personal Domain

Domain of Practice

Professional
experimentation

Knowledge
Beliefs and
Attitude

Domain of Consequence

Salient
Outcomes

Enactment
Reflection

Figur 2. The Interconnected Model of Teacher Professional Growth (Clarke &

Kompatibilitet
situerat
Hollingsworht,mellan
2002, p.
951). och kognitivt perspektiv
Clarke och Hollingsworth (2002) problematiserar frågeställningen om IMTPGmodellen är konsistent med ett kognitivt eller situerat perspektiv. De menar att
dessa två perspektiv är komplementära och att modellen kan belysa båda
perspektiven beroende på om man väljer att se lärares utveckling av kunnande
som att det leder till statiskt definierad kunskap (knowledge), alternativt som
kunnande att delta i en social praktik.
Forskning som relaterar till Shulmans PCK har ofta genomförts utifrån ett
kognitivt perspektiv. Traianou (2007) menar att man istället för att diskutera om
PCK eller ämnesdidaktiskt kunnande som en separat kunskap, bör man
uppmärksamma den funktionella karaktären i lärares ämneskunskap ur ett
sociokulturellt perspektiv. Shulman (1986, 1987) menar att lärares
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ämnesdidaktiska kunnande är specifikt för varje område inom undervisningen
och att lärare tar hänsyn till de förutsättningar som gäller för varje specificerade
undervisningssituation. Med det följer att beskrivningar av ämnesinnehåll och
lärares inverkan på innehållet bör vara relaterat till ett definierat område, samt
att det implicerar att lärares ämnesdidaktiska kunnande bör studeras ur ett
situerat perspektiv.
Forskning om lärares ämnesdidaktiska kunnande
Forskningen om lärares ämnesdidaktiska kompetens har huvudsakligen skett
utifrån två spår. Det ena har varit att undersöka lärares kunskaper och det andra
har främst varit studier av strategier för undervisningen utifrån elevers
”misconceptions” (Abell & Lederman, 2007). Två exempel på det senare är de
svenska forskarna Wallins och Zetterqvists avhandlingar som båda belyser
evolutionsundervisning (Wallin, 2004; Zetterqvist, 2003).
Att förstå lärares professionella utveckling är betydelsefullt för att kunna
utveckla undervisningen. Utvecklingen till lärare kan beskrivas som att det
innebär att man skaffar sig en formell behörighet, samt att man mer och mer
erövrar den professionella identiteten som lärare, eller blir ämnesdidaktiskt
kunnig. För undervisning krävs ämneskunskaper, men erfarenheterna från
undervisning ökar också lärarnas kunskaper (Arzi & White, 2008;MorineDershimer & Kent, 1999).
Att lärares ämnesdidaktiska kunnande är specifikt och att det är beroende
av lärares undervisningserfarenheter visas av de australienska forskarna Arzi
och White (2008) som följt lärares kunnande om ämnesinnehåll under en 17-års
period. De lärare som är med i studien undervisar i naturvetenskap i secondary
school, vilket motsvarar skolans senare år och det Svenska gymnasiet. Lärarna
har intervjuats vid flera tillfällen om det ämnesinnehåll som ingått i lärarnas
universitetsutbildning inom biologi, kemi och fysik. En slutsats som Arzi och
White (2008) drar från studien, är att det finns samband mellan att lärare har
specifika ämneskunskaper och att lärare fördjupar sina kunskaper med
undervisningserfarenheter. Ytterligare en slutsats Arzi och White (2008) gör
utifrån studien är att kunskap om undervisning i ett specifikt temainnehåll, inte
nödvändigtvis ger kunskaper om annat innehåll. Lärare kan fortfarande vara
”noviser” inom vissa områden, trots mångårig erfarenhet och undervisning
inom andra teman.
I utbildningen kan studenten lära sig om verksamhetssystem, dess
värderingar, men det är under de första åren som anställd på en skola, som
dessa kunskaper och erfarenheter fördjupas. Det gäller kunnande i att undervisa
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i ämnet, samt att ta ställning till pedagogiska och kontextuella förutsättningar.
Lärares erfarenheter skapas på den skola där den nyutbildade läraren arbetar,
tillsammans med andra anställda, utifrån skolans traditioner och förutsättningar.
Deng (2001, 2007) har visat att ämnesdidaktiska kunskaper är definierade
för sammanhanget för undervisning och att det kan innebära att
ämnesinnehållet och hur det illustreras, kan skilja sig åt från ämnesinnehållet i
det akademiska ämnet.
Justi & Van Driel (2006) ger exempel på hur de har använt Clarke och
Hollingsworths IMTPG modell som analytiskt verktyg för en empirisk studie,
där man har karaktäriserat lärares professionella utveckling.
Lärares uppdrag att skapa undervisningsinnehåll
Hur lärare ser på sitt uppdrag och hur lärande går till får konsekvenser för
inriktningen på lärarnas utformning av undervisningen. Andra viktiga
förutsättningar för hur undervisningen utformas är lärarens kompetens,
möjlighet att delta i kompetensutveckling, lärarens egna motivation och intresse
för sina uppgifter och motivation för reflektion och förmåga till att återföra
erfarenheterna till förändringar (Andersson, 2000a, 2000b).
Tidigare i detta kapitel har innehåll diskuterats utifrån att
undervisningsinnehåll även innefattar värderande budskap. Likartat innehåll kan
ges olika slags mening (Englund, 1997). Flera forskare har visat att lärare i
skolans verksamhet inte är medvetna om de följemeningar de skapar (Sund,
2008). I denna avhandling är ambitionen att beskriva ämnesinnehållet och
undervisningsinnehållet, samt att belysa lärares förhållningssätt till innehållet
och undervisningsuppgiften. Det är därför nödvändigt att diskutera den
forskning som gjorts både om innehåll, undervisning om evolution och lärares
relationer till innehållsfrågor. Englund (1997) menar att man kan skapa
medvetenhet om att olika lärare inom ett och samma ämne kan visa på skilda
meningsskapande perspektiv och han föreslår att det vore önskvärt att beskriva
typologier av lärares didaktiska kompetens (ibid.).
Undervisningsinnehåll varierar mellan lärare, även när de utgår från samma
kursplaner. Sund (2008) har belyst olika selektiva traditioner inom
miljöundervisning när han undersökt innehåll. Sådana skillnader uppstår
beroende av olika lärares ställningstaganden. Park och Oliver (2008) har visat i
en empirisk undersökning med tre erfarna kemilärare, som alla arbetar på
samma skola, att de har olika strategier i i undervisningen. Dessa skillnader
uppstår även när lärarna planerat undervisningen gemensamt. Park och Oliver
(ibid.), förklarar variationen med att den är en följd av lärarnas tillämpning av
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sin kunskap och att hur lärarna väljer att handla är beroende av sammanhanget
och i interaktion med elever.
Att välja undervisningsinnehåll grundar sig på formellt uttryckta direktiv i
form av styrdokument och på personliga och känslomässiga tolkningar av
dessa. Lärares val av innehåll sker utifrån minst två infallsvinklar; hur de tolkar
kursplanerna och lärarens lojaliteter (Roberts, 1998). Med lärares lojaliteter
avses värden, åsikter, känslomässiga ställningstaganden om vad undervisningen
ska syfta till, lärarens relation till ämnet i vid bemärkelse, syn på sitt uppdrag
som lärare osv. Lärare påverkar alltså både ämnesinnehållet och det värderande
innehållet (undervisningsinnehållet) genom att välja innehållet, men även genom
att värdera vad som räknas som kunskap. Lundqvist (2009) har i avhandlingen
”Undervisningssätt, lärande och socialisation: Analyser av lärares riktningsgivare
och elevers meningsskapande i NO-undervisning” använt begreppet
”epistemologiska riktningsgivare” vilket avser de handlingar som lärare utför
och som visar vad som räknas som kunskap.
Hur urval av undervisningsinnehåll går till
Andersson (2000a, 2000b) beskriver att selektionen av innehåll sker utifrån att
läraren sätter mål för undervisningen genom att identifiera vad ämnet är. Det
innebär att lärare utgår från ämnets identitet och ämnets legitimitet.
Legitimiteten bestäms av yttre förutsättningar som ramfaktorer (t.ex. typ och
storlek på skolan, upptagningsområde, organisation, undervisningstid,
klasstorlek), elevernas förutsättningar (kompetens, intresse/attityd) och lärarens
egna förutsättningar (kompetens, intresse/attityd, vilket stöd nyblivna lärare har
i kollegiet och förväntningar och attityder hos skolledning). Genom
undervisningen förändras elevernas och lärarens förutsättningar. Med hjälp av
utvärderingar kan man identifiera vilka förändringarna som behöver göras,
eventuellt förändra förutsättningar och så startar processen om med att sätta
nya mål för undervisningen och att utvärdera undervisningen (Andersson, ibid.)
Enligt definitioner av PCK och närliggande modeller för kunskapsbaser för
lärare, är lärares uppgift att anpassa ämnesinnehållet så att det passar
undervisningen. Park och Oliver (2008) menar att forskare använder olika
begrepp för denna process. Det Shulman (1987) kallar transformation,
benämner Ball (1990)” representation”. Veal och MaKinster (1999) använder
termen ”translation”, Bullough (2001) ”professionalizing” och Dewey
(1902/1983) har benämnt processen ”psychologizing”. Grossman (1990)
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påpekat speciellt att Shulmans idéer är i linje med Deweys (1902/1990, s. 200201) ”psychologizing”.
Teachers must learn to ”psycologize” their subject matter for
teaching, to rethink disciplinary topics to make them more
accessible to students…
Grossman (1990, s. 8).
Vidare betonar Grossman (1990) både lärarens ämneskunskaper som ska leda
till urval av lämpliga teman, samt att lärare behöver kunskaper om elevernas
förkunskaper. Lärarens uppdrag är alltså både att välja ut innehåll och att
formulera lämpliga, stimulerande och utmanande sätt att presentera området.
Teachers must draw upon both their knowledge of subject matter
to select appropriate topics and their knowledge of students´
prior knowledge and
conceptions to formulate appropriate
and provocative representations of the content to be
learned.
Grossman (1990, s. 8).

Forskning som belyser förutsättningar för undervisning
Hur lärare ser på sitt uppdrag
Hargreaves (1998a, 1998b) menar att lärares arbete sällan grundar sig på en
medveten professionell ideologi. Banks, Leach och Moon (1999) har beskrivit
att lärare i början av sina karriärer relaterar sina ämnen till att undersöka hur
kollegor på skolorna hanterare innehållet. Det görs för att förstå skolans
scheman, läromedel och tolkningar av nationella styrdokument. Det läraren gör
i klassrummet påverkas av många faktorer. En del av dessa faktorer inkluderar
mål för elevernas lärande. Andra faktorer som har identifierats är
undervisningskontexten, hur lärarna ser på elevers förutsättningar, karaktären
för ämnet och kursplaner (Cornet, Yeotis & Terwilliger, 1990; Gallagher, 1991;
Gess-Newsome & Lederman, 1995; Lakin & Wellington, 1994; Tobin &
McRobbie, 1996; Tobin, Mc Robbie & Andersson, 1997).
Lärare identifierar sig som professionella, utifrån speciella
ämnesinstitutioner och ämnets kultur (Grossman & Stodolsky, 1994; Siskin,
1994; Talbert & McLaughlin, 1994). Hargreaves (1998a) talar till och med om
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att gymnasieskolan är balkaniserande. Hargreaves menar att balkanisering
innebär att lärargruppen kännetecknas av låg grad av genomtränglighet, hög
grad av stabilitet, att lärare har hög grad av identifikation och att balkaniserade
kulturer är politiskt färgade. Lärare kan uppfatta att de har ett speciellt ansvar
som expertrepresentant för ämnet. På gymnasieskolor innebär det ofta att
ämnesinstitutioner är egna underkulturer inom skolan.
Lärare värderar olika ämnen i förhållande till varandra (Collnerud, 1995).
Lärares arbete präglas av att det är känslomässigt engagerande och lärares val
utgår från personliga tolkning av förutsättningar (Hargreaves, 1998a, 1998b).
Little (1992) beskriver att lärare är stolta över sitt ämne och att de också är
lojala med ämnet. Helms (1998) menar att lärare har mer än det intellektuella
intresset för sitt ämne, de identifierar sig delvis med sitt ämne.
Hur lärare ser på det man kan från utbildningen
Gess-Newsome (1999) menar att det som påverkar val av innehåll och metoder
är lärarens egna erfarenheter från de egna universitets eller högskolestudierna.
Den struktur av ämnet och de arbetsformer som lärarstuderande möter i
studierna, kan ha betydelse för hur den egna undervisningen planeras och
genomförs (Munby & Russel, 1993; Munby, Russell, & Martin, 2001; Mc Ewan
& Bull, 1991).
I november 2008 presenterade Lärarnas Riksförbund (LR), en
undersökning av vad svenska lärare anser vara viktigt innehåll i en gemensam
kunskapsbas. Undersökningen hade genomförts som en enkätundersökning
och i den deltog 500 lärare som var yrkesverksamma före 2005, samt 250 lärare
som gått med i LR efter 2005. På så sätt omfattar undersökningen både lärare
med tidigare utbildningar och från den dåvarande lärarutbildningen. Merparten
av lärarna som deltog i undersökningen undervisar i grundskolans tidigare år,
gymnasiet eller i vuxenutbildningen. I undersökningen svarar 99% av lärarna att
de har kunskaper i ämnesinnehållet, 68% att de har kunskaper om ämnens
vetenskapliga grund, 66% att de har kunskaper om ämnets utveckling, samt
47% att de har kunskaper om ämnens aktuella forskningsfrågor.
De lärare som arbetar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen skattar
sina ämneskunskaper högre än de som arbetar inom grundskolans tidigare och
senare år.
Lärare med längre erfarenhet uppger att de har mer kunskaper inom sina
ämnen, ämnenas vetenskapliga grund och de aktuella forskningsfrågorna. Det
lärarna anser vara mest relevant som kunskaper i förhållande till lärarrollen, är
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ämnesinnehåll och hur elever lär och utvecklas. Sedan följer i fallande
rangordning: kunskaper om kränkande behandling, demokrati/värdegrund,
undervisning/pedagogisk verksamhet, bedömning av elevers lärande,
föräldrainformation, läs- och skrivinlärningens betydelse, jämställdhetsperspektiv, mänskliga rättigheter, verksamhets/ämnesutveckling, matematikens
betydelse, ämnenas vetenskapliga grund, it och andra medier, samt ämnenas
aktuella forskningsfrågor. Lärarna uppfattar alla dess områden som viktiga, men
ämnesinnehåll som anses som det mest viktiga, tillsammans med kunskaper om
hur elever lär och utvecklas. De ontologiska och epistemologiska frågorna, som
ämnenas vetenskapliga grund och ämnenas aktuella forskningsfrågor bedöms
som de minst viktiga.
Konsekvenser för innehållet
Inom skolans ämnen utvecklas olika selektiva traditioner, kollektiva vanor eller
sedvänjor som uppfattas som bra undervisning (Williams, 1973). Lärares
undervisning och handlande har utgångspunkter från tidigare erfarenheter.
Enligt Dewey (1922/2005) utvecklar lärare vanemässiga sätt att resonera kring
komplexa undervisningssituationer, där man utgår från personliga
”förankringspunkter”, ansvarsobjekt i argumentationen kring sin undervisning
(Sund, 2008). De olika undervisningstraditioner som uppstår och kan beskrivas
som kollektiva vanor, kan uppfattas som tolkningsramar för lärare (Williams,
1973). Handling utifrån olika förankringspunkter förmedlar olika budskap.
Det innebär att objektiv kunskap är svår att skilja från handling (Wickman,
2006). Sandell, Öhman och Östman (2003) och Sund (2008) har gett exempel
från att traditioner i miljöundervisning påverkat hur nya målsättningar i
läroplaner har realiserats, när lärare tolkat in de nya målsättningarna utifrån
tidigare vanor. Sund menar att uppkomna selektiva traditionerna är en del av
förklaringen till att kursplanereformer tar tid att genomföra.
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Evolution
På Bergsmansgården Staberg, del av Bergsmanslandskapet i Världsarvet kring
gruvan i Falun, finns ett litet museum. Av en händelse blev jag
uppmärksammad på en bok utgiven 1912 som finns i detta museum. Boken är
skriven av Weis och titeln är: ”Livet och Dess lagar”. I den kan man läsa:
Det kan numer också med visshet sägas, att knappast någon enda
betydande naturforskare finnes, som icke fullt och helt ställt sig på
denna ståndpunkt och öfvergivit den gamla skapelseläran som gick
ut på, att alla organismer i tidernas morgon skapats fullfärdiga,
sådana vi träffa dem i denna dag.
(Weis, 1921, s. 87).
I vetenskapliga sammanhang räknas evolution idag vara en ”central unifying
principle” (Meagher, 1999). Vetenskapens resultat får ofta genomslag i samhället
med avsevärd tidsfördröjning (Fagerström, 1995). År 2005 utropade tidskriften
Science ”Evolution in action” som ”Breaktthrough of the year”. Detta
kommenterade vetenskapsjournalisterna Culotta och Pennisi (2005) genom att
skriva:
The big breakthrough, of course, was the one Charles Darwin
made a century and a half ago. By recognizing how natural selection shapes the diversity of life, he transformed how biologists
view the world. But like all pivotal discoveries, Darwin's was a
beginning. In the years since the 1859 publication of The Origin of
Species, thousands of researchers have sketched life's transitions
and explored aspects of evolution Darwin never knew.
Chefredaktören Donald Kennedy (2005) på tidskriften Science menar att
vetenskapssamhällets förståelse för evolution har ökat, både genom experiment
och teoretiska studier. Trots att evolutionsteorin är accepterad inom
forskarsamhället, ses evolution som något problematiskt eller hotfullt i flera
andra sammanhang (Dagher & BouJaude, 1997). I USA rasar en debatt om
kreationism och intelligent design (Apple, 2008; Berkman, Pacheco & Plutzer,
2008; Ruse, 2005; Scott, 2004; Winslow, 2008; Wise, 2005). Uppfattningar om
att Charles Darwins evolutionsteori skulle bidra till att samhället kan formas
utifrån evolutionära principer kan också leda till ideologiska övertoner
(Uddenberg, 2003a, 2003b).
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Att förneka evolutionsteorin är betydligt vanligare bland den vuxna
befolkningen i USA än i länder i Europa och Japan (Miller, Scott & Okamoto,
2006).
Uddenberg (2003b) beskriver ”Den moderna syntesen”, som ett
paradigmskifte, dvs. att teorin uppfyller de kriterier som Thomas Kuhn (1962)
ställt upp för att beskriva termen paradigm.
”Företrädare för alla biologiska discipliner – från ekologi till

fysiologi- tänker idag evolutionärt”
Uddenberg (2003b, s. 157).
Evolution är ett fundament i biologi. Evolutionsteorin finns numera med i
nationella styrdokument för undervisning i västerländska skolor. I detta avsnitt
ges en översikt av forskning som översiktligt belyser evolution som innehåll i
akademin, som innehåll i studieämnet för blivande lärare och som innehåll i
skolan, forskning som belyser lärares kunskapsbas i evolution, elevers
föreställningar, elevers intresse och attityder. Här presenteras också forskning
som handlar om lärares strategier för att undervisa om evolution.

Utveckling i det akademiska ämnet
Idag är evolution en samlande teori för de biologiska vetenskaperna. (Kennedy,
2005). Enligt Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (2003).16 var
evolutionär ekologi i början av 2000-talet den internationellt starkaste
forskningsgrenen inom svensk ekologi. I första hand handlar det om forskning
som kombinerar populationsforskning med molekylärbiologi. Meagher (1999)
pekar på att den forskning som pågår nu fördjupar kunskaper om gener och
komplexa strukturer, vilket bidrar till att förnya fylogenetiska träd, dvs. reda ut
släktskap.
Evolutionsbiologin bidrar också med kunskaper om människans ursprung
och beteende. Att sprida kunskap om vad man gör inom evolutionsbiologi och
varför detta är viktigt har ansetts angeläget av forskare (Meager, 1999, 2007).
Åtta amerikanska vetenskapliga sällskap17 har som representanter för forskare
16

i Kunskap om vår värld ger kunskap för utveckling: forskningsfronter inom naturvetenskap och
teknikvetenskap : Vetenskapsrådets propositionsunderlag 2005-2008 (Ämnesrådet för
naturvetenskap och teknikvetenskap, 2003).
17

the American Society of naturalist, the Society for the Study for Evolution, The Society for
Molecular Biology and evolution, the Ecological Society of America, the Society of Systematic
Biologists, the Genetics Society of America, the Animal Behavior Society,och Paleontological Society
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inom evolutionsbiologi bland annat producerat en rapport för National
Academy of Science (1998): ”Teaching about Evolution and the Nature of
Science” (1998) med nyckelrekommendationer om vad som är viktigt att ha
med i skolans styrdokument och innehåll, med argumentet att elever är ”the
public of the future” som behöver förstå biologi. Undervisning är en
samhällelig produkt och inom biologisk forskning har evolution stor betydelse.
Evolution är ett betonat innehåll i många länders övergripande styrdokument,
t.ex. National Educational Standards (National Academy of Sciences, 1996)
som kompletteras med anvisningar om innehåll i ”Benchmarks for Science
Literacy” (American Association for the Advancement of Science, 1993). Även
i Svenska styrdokument för grundskola och gymnasium är evolution markerat
som viktig innehåll (Skolverket, 2000 a,b).

Svårigheter med evolution i undervisningen
Inom didaktisk forskning finns forskning som behandlar svårigheter med
undervisning om evolution. Det finns forskning som behandlar
begreppsförståelse (Andersson, 2001), debatt som rör evolution och religion
(Hermann, 2008; Moore, 2000, 2002a, 2002b; Southerland & Golden, 2007).
Det finns också exempel på forskning om evolutionsundervisning som belyser
lärares ämnesdidaktiska kompetens och begreppsförståelse (Zetterqvist, 2003),
lärares PCK och elevers förkunskaper (van Dijk, 2009), och exempel på
undervisningssekvenser i evolution och hur elevers begreppsuppfattning
förändras (Hewson, Beeth & Thorley, 1998; Passmore & Stewart, 2002; Wallin,
2004). Ett flertal artiklar ger exempel på de svårigheter elever och även
studenter i biologi eller medicin kan ha med att förstå vetenskapliga förklaringar
på evolutionära processer, både utifrån begrepp (Alters, 1998; Alters & Nelson,
2002; Brumby, 1979, 1984; Pedersen, 1992) och trosuppfattningar (Dagher &
BouJaoude 1997; Ingram och Nelson, 2006; Short, 1994, Winslow, 2008).
Begreppsforskning
Omfattande forskning har gjorts om elevers förståelse av begrepp (Andersson,
2001). De empiriska undersökningar, som ligger till grund för dessa
beskrivningar, tillsammans med kritiska analyser av de vetenskapliga begreppen
och variationen i hur begrepp och fenomen beskrivs kan utgöra en god grund
för att undvika fällor i undervisningen (Strömdahl, 1996).
Duit (2007) har sammanställt tester som visar hög variation av alternativa
idéer och resonemang hos elever. Begreppsforskningen har gett upphov till
användning av egna begrepp som ”misconceptions”, ”alternative framework”
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och det finns omfattande forskning som behandlar förändringar i att använda
begrepp ”conceptual change”.18
På svenska har uttrycket vardagsföreställningar använts (Andersson, 2001;
Helldén, 1992, 1994).
Begreppet ”misconception” har i denna studie översatts till
”missförstånd”19 (Helldén, 1992, s.23). Hamza (2010) har funnit vid sökningar i
databasen ERIC att begreppet misconception används i över 80 procent av
vetenskapliga artiklar om naturvetenskapsundervisning publicerade 1990-2009
som handlar om elever och lärande. Begreppet har således stort inflytande i den
litteratur om elevers lärande som finns tillgänglig. Kritik som riktats mot
forskning om misconceptions är att den genom att idealisera naturvetenskapens
upptäckter lämnar elever utanför ontologiska diskussioner (Matthews, 1994;
Strömdahl, 1996) och att den undersöker elevers förståelse av begrepp utanför
en sådan kontext som bidrar till at eleverna förstår frågeställningarna (Schoultz,
2000; Säljö, 2000).
Lärares kompetens för att undervisa om evolution
Zetterqvist (2003) beskriver i sin avhandling högstadielärares ämnesdidaktiska
kompetens för att undervisa om evolution. Genom att intervjua lärare för
grundskolans senare år undersöker hon vilka kunskaper lärare har om elevers
vardagsföreställningar eller vanliga missförstånd (misconceptions) och lärares
egna vardagsföreställningar om evolution. I Zetterqvists avhandling beskrivs
också vilka viktiga moment som ingår i undervisningen och vilket
evolutionsinnehåll som beskrivs i läroböcker, utifrån perspektivet
begreppsbildning. Zetterqvist konstaterar att lärare inte har fokus på
begreppsförståelse när de undervisar i evolutionsbiologi. De förklaringar
Zetterqvist diskuterar är att styrdokumenten inte är inriktade på
begreppsförståelse, läromedel inte ger stöd till undervisning för
begreppsförståelse, samt att resultaten kan tyda på brister i lärares kompetens
beträffande evolutionsinnehållet.
Van Dijk (2009) har intresserat sig för att undersöka elevers förkunskaper
om evolution och hur lärare anpassar innehållet för att förklara innehållet
utifrån elevers förkunskaper. Van Dijk finner att lärares syn på elevers
uppfattningar skiljer sig åt och hon menar att även om lärare i undervisningen
lägger tyngdpunkt vid undervisning av mikronivå (som att förklara begreppen
mutation och selektion) tar inte lärarna hänsyn till att elever också behöver hjälp
18

För vidare läsning om Naturvetenskaplig begreppsförståelse och relationer mellan dessa olika
begrepp se Zetterqvist (2003,s. 17).
19
begreppet ”missuppfattning” kunde ha varit ett bättre, mindre normerande alternativ.
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med att förstå evolutionära processer i ett större tidsperspektiv. Van Dijk (ibid.)
menar utifrån sina studier att områden som naturvetenskapsämnenas karaktär
(NOS) och vetenskapshistoria bör lyftas fram i lärarutbildningar för att stärka
lärarnas kunnande för att undervisa inom området evolution.
Exempel på vanliga missuppfattningar kan genom att de behandlas som en
del av undervisningens innehåll även ge tillfällen till att resonera om innehållet
och svårigheter i att förstå innehållet.
Vanliga missuppfattningar om evolution
Missuppfattningar/missförstånd kan uppstå genom uttryck för ”commonsense” och utifrån vardagligt tal. Ett sådant exempel, från evolutionsundervisningen är uttrycket ”att utvecklas”. I svenska språket används det för
att beskriva enskilda individers utveckling (ontogenesen) 20 till skillnad från den
evolutionära utvecklingen (fylogenin)21 för t. ex en organismgrupp. Språkbruket
att arter ”anpassar sig”, liknar det vardagliga att en person kan anpassa sig i en
specifik situation. När man i dagligt tal säger att vi som individer både anpassar
oss och utvecklar oss, menar man aktiva handlingar, som innebär att vi lärt oss
att det förväntas av oss att vi handlar, medan man i evolutionära sammanhang
talar om anpassning i betydelse ökad fitness och utveckling i betydelsen
evolution.
Brumby (1984) lät 150 medicinstuderande svarade på frågor om naturligt
urval och fann att studenterna gjorde förväxlingar av immunförsvarsmekanismer och mutationer. En del av studenterna hävdade att
individer kan utveckla immunförsvar som skydd när de utsattes för miljögifter
eller infektioner. En förutsättning för att det ska kunna ske, är att individen
måste ha den genetiskt förutsättningen för att utveckla immuniteten. En sådan
genuppsättning kan vara är en potential för ökad överlevnad. Denna typ av
”misconceptions” har grund både i ”common-sense” och i det vardagliga
språket. Brumby (ibid.) förklarar studenternas missuppfattning i denna fråga
med att studenterna ännu inte har fördjupat sig i kunskapsområdet,
missuppfattningen kan vara en oreflekterad naiv förkunskap, en
vardagsföreställning.
20

ontogeni [-jeni:´] (av grek. ōn, genitiv o´ntos 'varande' och -ge´neia '-ursprung'), ontogenes, en
växt- eller djurindivids utveckling från befruktad äggcell till vuxen. Jfr fylogeni.
2009-07-14 Nationalencyklopedin • Lång
http://www.ne.se/lang/ontogeni
21

fylogeni [-jeni:´] (av grek. phy´lon 'stam', 'släkt', 'familj' och -ge´neia '-ursprung'), fylogenes,
utvecklingshistorien (evolutionen) hos en biologisk grupp. Jfr ontogeni
2009-07-14 Nationalencyklopedin • Långhttp://www.ne.se/lang/fylogeni

41

Antropomorfa förklaringar

Deadman och Kelly (1978) har visat exempel på att barn (11-14 år) kan ha en
för-förståelse av evolution som bygger på antropomorfa 22 resonemang. Sådana
förklaringar innebär att man uttrycker sig som om utvecklingen styrs utifrån
människors, eller andra varelsers behov. Ett sådant sätt att ge förklaringar kan
vara att man uttrycker att en art har ”utvecklat” en specifik egenskap ”för att
klara sig” i en speciell eller extrem situation, som t.ex. torka eller kyla.
Ytterligare exempel undersökningar som visar exempel på att elever ibland
använder antropomorfistiska resonemang har gjorts av Ferrari och Chi (1998)
samt Wood-Robinson (1994, 1995).
Teleologiska förklaringar

En annan icke-vetenskaplig föreställning är att evolution syftar till allt bättre
lösningar och att det finns ett högre mål.23 Sådana teleologiska förklaringar
finns beskrivna i en rad undersökningar (Bishop 1990; Bizzo 1994; Bloom
1989; Brumby 1979, 1984; Demastes, Settlage & Good 1995; Greene 1990;
Halldén 1988, 1993; Jensen & Finley 1995; Lawson & Thompson 1988;
Luffiego, Bastida,Ramos & Soto 1994; Southerland & Abrams,
2001).Teleologiska och antropomorfa förklaringar har även påträffats på
universitetsnivå i studenters förklaringar (Brumby 1979: Engel Clough &
Wood-Robinsson 1985; Settlage, 1994). Elevers användning av teleologiska
förklaringar kan enligt Jungwirth (1977) förklaras av att man i läroböcker,
undervisning samt i teveprogram osv. ofta talar om att vissa organismer har
utvecklat sig och att evolutionen sker med avsikt att förbättra funktioner. Detta
kan tolkas som att det är underförstått att naturen strävar efter en ”högre
ordning”.
Lamarckistiska förklaringar

Förklaringar som är närbesläktade med teleologiska förklaringar är
lamarkistiska. Uttrycket lamarckistisk sätts i motsats till darwinistisk
förklaringsmodell. Med det avses att man menar att arters egenskaper förändras
22

antropomo´rf (grekiska anthrōpo´morphos 'människoliknande', av a´nthrōpos 'människa' och
morphē´ 'form', 'gestalt'), av mänsklig gestalt, människoliknande
antropomorf. http://www.ne.se/lang/antropomorf, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-03.
23
Teleologiskt resonemang; av teleologi, inom filosofin tanken att allt i naturen tjänar ett ändamål
och kan förklaras via detta, ofta så att en gud (gudar) skapat universum i en viss avsikt. I nutidens
vetenskapsteori betraktas teleologin av det stora flertalet forskare som en ohållbar förklaringsprincip.
teleologi. http://www.ne.se/kort/teleologi, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-03.
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genom att förvärvade egenskaper ärvs. Ett klassiskt exempel, som ofta får
illustrera denna idé, är att giraffer som levt tidigare, haft kortare hals än nu
levande, och att de har sträckt sig och på så sätt skulle de individer som lärt sig
att sträcka på halsen få lite längre hals. Denna förvärvade egenskap skulle sedan
kunna ärvas, varefter nästa generation av giraffer, som sträcker på halsen, skulle
få ännu längre halsar. Denna förklaring innehåller två element, en ide´ om hur
egenskapen förvärvas, och en idé om att egenskapen gradvis, mer och mer blir
mer förvärvad. Att just denna förklaringsmodell kallas lamarckistisk kan tyckas
något orättvis, eftersom Jean-Baptiste de Lamarcks namn borde få kopplas
samman med att Lamarck var en paleontolog och systematiker, som på allvar
sysslade med evolution. Lamarcks insatser har haft stor betydelse för det
systematiska biologiska kunnande som ligger till grund för Darwins teori. En
annan paradox i jämförelsen med det som exemplifieras med darwinistisk
förklaring kontra lamarkistisk, är att inte heller Darwin hade helt klart för sig
hur nedärvning gick till.24 Forskare som Jimenez-Aleixandre (1992, 1994);
Bizzo (1994); Green (1990); Settlage (1994) har identifierat lamarckistiska
resonemang i elevers beskrivningar av evolution.
Tid

En svårighet med evolutionsundervisning är problemet med att förstå
tidsrymder (Gould, 1987); Renner, Brumby & Shepard (1981); Tamir och
Zohar (1991). Trend (2001) menar att ett sätt att underlätta för elever är att
bearbeta tidsrymder om man diskuterar relativ tid, dvs. att det är lättare för
elever att komma ihåg vad som händer i ungefär samma tid, före och efter,
inom en tidsperioder snarare än att kunna ange absoluta tidsangivelser.
Tro och kreationismdebatt påverkar evolutionsundervisningen i USA
Evolution är ett tema som kan vara omgärdat av konflikter. USA beskrivs som
att vara ett av de länder lägst acceptans av evolution (Hermann, 2008) och det
får konsekvenser i debatt och forskning om undervisningen. Enligt en
undersökning av Miller, Scott och Okamoto, (2006) accepterade enbart 40% av
USAs befolkningen evolution, medan andelen i Sverige som då accepterade
evolution var minst det dubbla.
24

Darwins teori förklarade dock selektion genom naturligt urval. Hur mekanismerna för ärftlighet ser
ut, upptäcktes av Georg Mendel och Mendels lagar publicerades 6 år efter Darwins ”On the Origin”.
Det dröjde in på 1900-talet innan Mendels upptäckter hade fått genomslag. (McClellan& Dorn, 1999)
1953 upptäckte James Watson och Francis Crick hur DNAs dubbelhelix struktur och med dessa
kunskaper om ärftlighet fick Darwins teori ytterligare stöd.
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Randy Moore, (2000) beskriver “Creationism movement” i USA som en
rörelse som startade på 1920 talet och som påverkar debatten om
evolutionsundervisning än idag (Moore, 2000). Kreationism, historik och hur
kontroversen påverkar undervisningen har behandlats av ett flertal forskare
som Moore (2008); Rudolph och Stewart (1998); Ruse (2005).
Debatten i det amerikanska samhället om evolution versus kreationism får
flera konsekvenser för förutsättningar för undervisningen. Den har påverkat
styrdokument och läromedel och flera undersökningar pekar på att lärare är
påverkade av påtryckningar om att tona ned evolutionsinnehåll eller att de fått
höra åsikter som att de bör undervisa om kreationism för att ”balansera”
information (Griffith & Brem, 2004).
Lärares personliga ställningstaganden kan påverka undervisningen. Det
finns exempel på både biologilärare och lärarstudenter som säger sig vara
kreationister (Aquillard, 1998). Griffith och Brem, (2004) har undersökt hur
lärare upplever sina att undervisa om evolution. De beskriver att de femton
(High School-) lärare som deltog i undersökningen kunde beskrivas i tre olika
kategorier: En kategori (sju lärare) som är noga med att undvika besvärliga
ämnen och situationer, en annan kategori av lärare (fem lärare) som är mer
”vetenskapsinriktade” som inte ville lämna plats i undervisningen för att
diskutera kontroversiella, sociala frågor. Den tredje kategorin lärare (tre stycken)
i Griffith och Brems undersökning beskrev att de själva inte var bekväma med
att undervisa om evolutionsinnehållet. Trots att dessa lärare sa att de förväntade
sig konfliktfulla situationer i undervisningen, kunde de ge få exempel på att
sådana situationer från sin egen undervisning. Den senare gruppen av lärare
skilde sig från de två tidigare grupperna genom att de var yngre och inte fast
anställda (ibid.).
Griffith och Brems ger exempel på att i ett läromedel för blivande lärare av
Chiapetta och Koballa (2002) uppmuntrar man nyutbildade lärare att vara noga
med att planera för moment som inkluderar evolution och att det är viktigt att
skilja mellan ”en teori” och ”fakta”. Chiapetta och Koballa (2002) uppmanar
lärare att vara beredda på kritik mot evolutionsundervisningen från föräldrar
och elever och de säger vidare att lärare bör förbereda andra uppgifter, som
elever kan arbeta med om de inte vill vara med i klassrummet under den tid
som man undervisar om evolution
‘‘plan ahead to determine how to deal with objections from
students and parents who oppose instruction that includes
evolution. Make provisions to give students alternative work in
science, if they wish to leave the classroom during instruction on
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evolution’’
Chiappetta & Koballa, (2002, sid. 144).
Att undervisa om kreationism i offentliga skolor i USA är olagligt, men vanligt
(Moore, 2000b). Moore skriver att det finns ett svagt intresse av att vidta
juridiska åtgärder och konstaterar att någon form av kreationism finns
representerad i tysthet vid de flesta offentliga skolor och att bortåt hälften av
alla High School elever i USA möter undervisning som är influerad av
kreationism. (Moore, 2000).
Although creationists have lost every legal contest associated with
the controversy, they have won the public debate.
(Moore, 2000. sid. 20).
Styrdokument (State Standards) i USA ger lärare stöd och legitimitet för att
undervisa om evolution (Shaw Drummer, 2000; Learner, 1998).
Styrdokumenten är formulerade så att det klart framgår att evolution ska ingå.
Utan detta stöd finns det enligt Shaw Drummer (2000) risk för att kritik från
elever, föräldrar och till och med från skoladministratörer resulterar att lärare
undviker att undervisa om evolution.
Undervisning påverkas även av elevers och studenters intressen och åsikter.
I den didaktiska forskningen finns flera exempel på att man studerat elevers
världsbild och vilken betydelse den synen har för synen på naturvetenskap.
(Cobern, 1996; Hansson, 2007). Konflikter mellan intuitiv- och
naturvetenskaplig världsbildstolkning och religiösa argument har behandlats av
bl. a Dagher och BouJaoude (1997); Deadman och Kelly (1978); Ferrari och
Chi (1998) ; Jackson, Doster, Meadows och Wood (1995), Jackson, Doster &
Meadows (1997); Lawson och Worsnop (1992) samt Wood-Robinson (1994).
Studenter kan även om de har avvaktande eller avvisande inställning till
evolution i början av en kurs, förända sin inställning (Ingram & Nelson, 2006).
I avhandlingen ”Evolution and personal religious belief: Christian biologyrelated majors' search for reconciliation at a Christian university” beskriver
Winslow (2008) hur studenter på ett kristet universitet i Kansas hanterar sin
religiösa tro jämsides med studier om biologisk evolution. I Winslows studie
hade de flesta troende deltagarna kreationistiska åsikter, men de accepterade
senare biologisk evolution. Winslow (ibid.) förklarar detta med att studenterna
värderade naturvetenskapliga bevis, som stödjer evolution. Winslow menar att
den viktigaste anledningen till att studenterna accepterade evolution var att de
hade förebilder i att föreläsarna var kristna. Deltagarna i Winslows studie höll
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kvar vid sin kristna tro genom att använda argumentet att naturvetenskap och
religion är separata områden (ibid.).
Diskussion om teori och fakta, en del av undervisningen i Nature of Science
I vardagligt språk används begreppet ”att ha en teori ”på ett annat sätt än den
betydelse som begreppet ”teori” har inom naturvetenskap. Förståelsen av
skillnader mellan den naturvetenskapliga och den religiösa världsbilden har
betydelse för hur man ser på evolution (Rosenthal 1985; Dagher & BouJaoude,
1997). I USA relateras Nature of Science (NOS) till evolutionsundervisning
som en strategi för att överbrygga svårigheter med evolutionsundervisningen
(Bell, Abd-El-Khalick, Lederman, Mccomas & Matthews, 2001; Lederman,
2007; Lederman, Wade, & Bell, 1998).
Naturvetenskapshistoria
Andra angreppssätt i undervisningen för att göra innehållet mer tillgängligt för
elever är att beskriva naturvetenskapshistoriska sammanhang (Jensen & Finley,
1995, 1997). Elever kan då få uppgifter som innebär att de studerar enskilda
vetenskapsmän eller en enskild vetenskaplig upptäckt. Värdet av sådana
undervisningsexempel är att det kan ge elever inblick i dels personliga
strävanden inom vetenskapligt arbete, motgångar och framsteg, dels i att
vetenskapshistoriska beskrivningar av processer är besläktade med NOS.
Forskare inom det naturvetenskapligt didaktiska området har föreslagit att
historiska perspektiv ska användas i undervisningen. Sådan undervisning har
undersökts av Rudolph och Stewart (1998), samt Scharmann och Harris (1992).
Inom evolution finns förslag på att eleverna studerar den historiska
argumentationen kring evolution (Erduran &, Jiménez-Aleixandre, 2007;
Jiménez-Aleixandre & Erduran, 2007; Monk & Osborne, 1998). Ett annat
förslag är att eleverna studerar den historiska debatten kring Charles Darwins
”On the Origin of Species” (1859/2006) och diskuterar den i belysning av den
tidens sociala förhållanden. Elever kan också studera vilka argument som
använts och hur diskussionen utvecklats och förändrats över tid (Rudolph &
Stewart, 1998; Stewart& Rudolph, 2001).
Vetenskapshistorikern Allchin (2003), kritiserar naturvetare för att vara för
schablonmässiga i tolkningar av historien.
Som framgår av inledningen och ovanstående forskningsöversikt har
tidigare studier om evolutionsundervisning lagt tonvikt på elevers eller lärares
missuppfattningar. Dessa studier har en normativ prägel. Mitt syfte med denna
avhandling är att kartlägga undervisningsinnehåll och lärares resonemang kring
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de förutsättningar som ligger till grund för hur undervisningsinnehållet
utformas. Jag vill med denna avhandling bidra till att öka kunskapen om hur
erfarna lärare hanterar val av undervisningsinnehåll utifrån de olika
förutsättningar som ges för evolutionsundervisning.
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3 Avhandlingens forskningsfokus

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som är av betydelse
för studien. Här beskrivs de teorier som används som utgångspunkt för
avhandlingen. Det innebär inte att alla aspekter av de teoretiska ramverken
presenteras, men här presenteras de delar som är väsentliga för avhandlingens
teoretiska grund. I detta kapitel presenteras även de avgränsningar för
undersökningarna som har gjorts och en modell som beskriver processer som
är av betydelse för hur lärarna påverkar utformningen av innehållet.

Innehåll och val av innehåll
I denna avhandling riktas huvudfokus mot det undervisningsinnehåll som
definieras av hur lärare ser på temat inom en kurs, vilka syften lärarna har med
evolutionsundervisningen, på vilket sätt lärare ser på förutsättningar som
elevers behov, samt andra förutsättningar för undervisningen. Detta innebär att
det är undervisningsinnehållet i evolution och lärares anpassning av innehållet med hänsyn
till förutsättningar som utgör avhandlingens studieobjekt. Det är en
naturvetenskapligt didaktisk ansats som utgår från sociokulturella och
pragmatiska perspektiv.
Flera områden har betydelse som utgångspunkter för avhandlingens
studier. Det handlar om specifikt om innehåll och lärares uppfattning om vad
undervisningen ska innehålla, samt begränsningar för vad som är möjligt att
undervisa om utifrån sammanhanget för undervisningen i biologi, syn på
förutsättningar för naturvetenskaplig undervisning och lärares yrkeskompetens
att anpassa innehållet.
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Forskningsperspektiv
Ett ämnesdidaktiskt perspektiv
De frågeställningar som formuleras i avhandlingen är ämnesdidaktiska. Den
centrala frågeställningen kring undervisningens innehåll formuleras utifrån
vilket innehåll lärarna beskriver och vilka skäl lärarna ger för urvalet. Med andra
ord, ställs frågorna vad? varför? och hur?
Frågan varför formuleras utifrån två olika utgångspunkter. Frågan relateras
då antingen till innehållet eller till val av innehåll. Varför-frågan som behandlar
innehållet handlar om att besvara frågan om vad undervisningen ska leda till,
eller undervisningens övergripande syften. Den handlar om de mål lärarna
formulerar för undervisningen.
När varför-frågan relateras till val av innehåll behandlas de skäl lärarna ger
till att ett specifikt innehåll konstitueras utifrån förutsättningar, svårigheter och
möjligheter. Det handlar om vad lärarna uppfattar som så betydelsefullt att det
påverkar beslut och genomförande.
Frågan om hur är vid, men kan diskuteras utifrån de förutsättningar lärarna
identifierar och på vilket sätt lärarna menar att de anpassar undervisningen
genom att använda väl beprövade analogier, arbetsuppgifter osv. För att kunna
besvara dessa frågeställningar om vad, hur, varför, krävs information om ämnet
biologi och om sammanhanget för undervisning på gymnasiet.
Frågeställningar om sammanhanget är möjliga att ställa till lärare med
erfarenhet av samma kurs när de reflekterar över planering och val av innehåll.
Lärarnas uttalanden grundar sig på förstahandsupplevelser av möten i
undervisningen. De har tagit ställning till vad som är lämpligt och möjligt
undervisningsinnehåll om evolution efter att de undervisat i kursen Biologi A
upprepade gånger.
I avhandlingen undersöks lärarnas beskrivningar av biologiämnet, kursen
Biologi A och evolutionsundervisning, samt vad lärarna menar att
undervisningen ska komma att innebära för eleverna. Den samlade
informationen om innehållet utgör en beskrivning av omfånget av en repertoar
för innehållet, samtidigt som enskilda lärares beskrivningar jämförs med denna
repertoar.

Ett sociokulturellt, pragmatiskt och situerat perspektiv
Innehållet i evolutionsundervisningen betraktas som situerad, och studeras med
fokus på undervisningsinnehåll. I avhandlingen studeras undervisnings-
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innehållet vilket innebär att ämnesinnehåll och socialisationsinnehåll studeras
samtidigt. I undervisningen kommunicerar lärare följemeningar (Roberts &
Östman, 1998) som innehåller meddelanden om innehållet på det sätt det
presenteras och värderas. Det är en viktig utgångspunkt i avhandlingen är att
undervisningen samtidigt innehåller ämnesinnehåll och socialisationsinnehåll.
Det sociokulturella perspektivet genomsyrar hela undersökningen. Med
sociokulturellt perspektiv menas en ansats att förklara relationen med hur
människor handlar och sammanhanget för handlingarna. Sammanhanget består
av mellanmänskliga och historiska händelser. (Lave & Wenger, 1991; Rogoff,
1995; Säljö, 2000; Wertsch, 1995). En utgångspunkt för studien är att kunskap
uppstår i samspel mellan olika människor, att den är synlig och användbar och
kan studeras genom tolkningar av handlingar. I detta sammanhang är det lärares
utsagor om erfarenheter och betydelsen av den inför planering som utgör
handlingen. Det betyder att det handlar om hur lärarna ”brukar göra” i
planeringen av kursen Biologi A och att dessa upprepade handlingar har
betydelse för den repertoar lärarna har för kursen och får betydelse för framtida
planering. Rogoff (1995) menar att erfarenhet, nutid och framtid kan ses som
samtidiga.
Any event in the present is an extension of previous events and is
directed towards goals that have not yet been accomplished. As
such the present extends through the past and future and cannot
be separated from them (…)When a person acts on the basis of
previous experience, his or her past is present
(Rogoff, 1995, s. 155).
Undervisningsinnehållet som lärarna beskriver för den nuvarande kursen ses
som att det är format utifrån tidigare erfarenheter och att det riktas mot nya mål
inför nya förutsättningar.
En utgångspunkt i denna avhandling är att lärande är situerat i specifika
aktiviteter. Hur vi förklarar världen, vad som är centralt och perifert är bundet
till specifika situationer. Bland de som är involverade i sådana situationer
utvecklas normer och idéer som bestämmer vad som är önskvärt och lämpligt
att göra. Det är en sorts verktyg, som medlemmarna använder för att tolka och
förhandla om tolkningar av regler eller konventioner. Genom att vara med och
upprätta och vidmakthålla dessa normer ges även möjligheter att förstå framtida
nya situationer. De situationer som kan inträffa i framtiden kan man inte
förvänta sig att de kommer att vara identiska med tidigare situationer, men men
med dessa verktyg blir det möjligt att konstruera förståelse för nya situationer
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om de påminner om en tidigare erfarenhet. Genom erfarenhet utvecklar
personer bättre förståelse både av verktyget och av situationen i sig (Brown,
Collins & Duguid, 1989).
Betydelsen av begrepp, teorier och idéer är föränderliga. Det innebär att
tolkningen av dessa idéer görs utifrån aktuella förutsättningar. Begrepp, teorier
och idéer är resultat av att man i en grupp har agerat och förhandlat med andra
deltagare. Enligt Putnam och Borko (2000) är kunskap och hur vi tänker och
uttrycker idéer produkter av interaktionen, över tid, mellan grupper av
människor.
”What we take as knowledge and how we think and express ideas
are the products of the interaction of groups of people over time”
( Putnam & Borko, 2000. sid. 5).
Konstruktionen av förståelse uppstår då på det sociala planet och internaliseras
genom individen. Med denna tolkning skiljer sig sociokulturellt perspektiv från
de kognitiva traditioner där man ser på begrepp och processer som statiska.
Det lärande som är i fokus för denna avhandling sker i undervisningen i
biologi på gymnasiet. Lärandet är de erfarenheter lärarna gör genom att
undervisa det området upprepade gånger. Hur lärare identifierar förutsättningar
i undervisningen och handlar antas ha konsekvenser för hur innehållet i
undervisningen utformas. Då antas även att hela sammanhanget för
undervisningen är betydelsefullt. Lärarnas uppdrag genomförs i samspel med
andra människor inom en specificerad verksamhet. Här används begrepp,
artefakter och sätt att förklara och argumentera som är beroende av den
specifika verksamheten.

Erfarenheter och lärande
Av forskningsöversikten i det tidigare kapitlet har det framkommit att innehåll i
undervisningen inte kan vara värdeneutral. I undervisningen kommuniceras
budskap både explicit och implicit. Vilka dessa budskap är behöver synliggöras
eftersom det då också blir möjligt att diskutera innehållet i undervisningen. Det
är både en demokratisk angelägenhet, samt betydelsefullt för att förstå och
utveckla lärares professionalitet.
I detta kapitel har jag argumenterat för att hur undervisningsinnehållet
utformas är beroende med lärares professionalitet. Då är lärares lärande genom
erfarenheter centralt.
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Enligt Dewey (1938/1997) är lärande beroende av de aktiviteter man deltar
i. Vid nya möten återaktualiseras tidigare erfarenheter och förändras i relation
till det upplevelsen av det nya genom reflektion. Dewey lyfter fram betydelse av
kontinuitet och erfarenhet för skapande av kunskap.
The principle of continuity of experience means that every
experience both takes up something from those which have gone
before and modifies in same way the quality of those which came
after.
(Dewey (1938/1997, s. 35).
Lärare arbetar och lär i sådana situationer där olika situationer ständigt
återaktualiseras. IMTPG- modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002) beskriver
hur lärares erfarenheter förändras utifrån olika samverkande faktorer. I en
iterativ process mellan erfarenheter och reflektion handlar lärare på ett sådant
sätt som de upplever vara relevant för undervisningen.
Erfarenhet kan både ses ur ett individuellt och kollektivt perspektiv. Den
individuella läraren kan antas ta beslut utifrån sin tolkning av förutsättningar för
undervisningen, men även utifrån vad som är vedertaget inom den diskurs som
finns inom naturvetenskaplig undervisning. Ett regelbundet inkluderande och
exkluderande av innehåll bygger på värderingar. Sådant innehåll i
undervisningen som lärare och elever uppfattar som meningsfullt utvecklas till
selektiva traditioner i lärarnas val. Svennbeck (2004) har beskrivit selektiva
traditioner som institutionaliserade utbildningsverksamheter. Svennbeck menar
att val av innehåll och arbetssätt kan vara vanemässiga och att detta är exempel
på selektiva traditioner.

Teoretiska utgångspunkter
Innehåll
I avhandlingen sätts fokus på innehållet i evolutionsundervisningen. I
styrdokumenten för den svenska gymnasieskolan beskrivs innehållet
övergripande för hela utbildningsprogram och för ämnet, men mer i detalj för
enskilda kurser. Lärare förväntas känna till kursplanens beskrivning av innehåll
och kunna göra tolkningar av vad detta kursplaneinnehåll ska innebära i
undervisningen.
Cuban (1992) menar att innehållet i undervisningen kan vara av tre olika
slag: Det läraren planerar för, det som genomförs, samt det eleverna lär sig. I
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denna avhandling behandlas endast det undervisningsinnehåll som läraren själv
beskriver att de planerar för utifrån sina tidigare erfarenheter. Eftersom
avhandlingen har som syfte att beskriva undervisningsinnehåll utifrån flera olika
lärares erfarenheter kommer detta planerade undervisningsinnehåll inte att
kunna ses som en färdig produkt. Resultaten kommer att kunna ses som en
historisk och reflekterad bild av flera biologilärares repertoar.
Ämnesinnehåll beskrivs som teman
Som beskrivits tidigare kan innehåll beskrivas på olika sätt. Ett sätt är att
beskriva det som ämnesinnehållet eller ämnesfokus. (Östman, 1995).
Ämnesinnehåll (”science content”) kan beskrivas som begrepp, struktur och
processer. Ett exempel forskning som undersöker ämnesinnehåll i
evolutionsundervisning är när Skoog och Bilica (2002) gör en analys av
evolutionsinnehåll i styrdokument för biologiundervisning i 50 stater i USA.
För att kunna jämföra innehållet, har de valt ut begrepp som relaterar till
evolution från The National Science Education Standards, (National Research
Council, 1996). De utvalda begreppen som används betecknas i denna
avhandling som teman
Zetterqvist (2003) beskriver resultat från intervjuundersökning med
svenska högstadielärare som mål och processer inom evolutionsundervisning.
Även dessa mål och processer betecknas här som teman i undervisningen. I
kapitel 5 görs en detaljerad beskrivning av de teman i evolutionsundervisning
som återfinns i Skoog och Bilicas (2002) samt Zetterqvists (2003)
undersökningar av ämnesinnehåll. Där beskrivs hur ett frågeformulär
konstruerats för att undersöka teman och ämnesinnehåll i undervisningen i
denna avhandling.

Sammanhang
Undervisningsinnehållet skapas och presenteras i ett sammanhang som även det
ger information om innehållets betydelse. Det handlar om hur lärare ser på
ämnets status och karaktär, hur styrdokument har utformats och hur lärare
tolkar styrdokumenten. I avhandlingen används Stodolskys och Grossmans,
(1995) karaktärisering av skolämnen utifrån kriterier som konsensus, avgränsade
sekvenser, hierarkisk ordning mellan sekvenser samt ämnets dynamik, dvs.
möjligheter att ta in ny information.
En annan frågeställning om sammanhang behandlar undervisningens
övergripandes syften. Denna frågeställning besvarar frågan till lärarna vad de
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vill att eleverna ska lära sig av kursen. Denna frågeställning har betydelse för
förståelse av vad lärarna försöker att uppnå i undervisningen och vad lärarna
tolkar som viktiga delar av styrdokument.
Analyser av hur evolution prioriteras inom kursen Biologi A är väsentliga
dels för för att förstå hur området värderas samt på vilket sätt lärarna strävar
efter att ge evolutionsperspektiv inom kursen.

Lärares specifika kunnande
I avhandlingen är erfarna lärare informanter. Det är en viktig utgångspunkt i
avhandlingen att undersökningen utgår från lärares erfarenheter. Ett antagande
är att lärarna har anpassat urvalet av det som utgör undervisningsinnehållet efter
lång erfarenhet av elever, deras förutsättningar och förväntningar, samt genom
att vara väl bekanta med kontexten, förutsättningar för undervisningen. Då har
lärarna både reflekterat och handlat och därigenom skaffat en repertoar, genom
att bilda sig en uppfattning om vad som är möjligt att genomföra för den
specifika undervisningssituationen. Med de erfarenheter som lärarna då
beskriver undervisningsvanor, vad lärarna anser vara det betydelsefulla i
undervisningen. Det lärarna då prioriterar beskrivs som selektiva traditioner.
I avhandlingen studeras lärarnas beskrivningar av innehållet där de
resonerar om vad de brukar göra och hur de löser problemet med att välja ut
undervisningsinnehåll. I avhandlingen behandlas det som lärarna beskriver i sin
planering inför evolutionsundervisningen, vad lärarna uttrycker att de försöker
att åstadkomma uttalat/explicit eller indirekt/ implicit. I avhandlingen
diskuteras ämnesinnehållet och socialisationsinnehållet utifrån den prioritering
som lärare gör i sina resonemang kring kursens planering.
Shulmans PCK-begrepp har använts i många sammanhang för att beskriva
lärares roll i undervisningen. Abell (2008) menar i artikeln ”Twenty Years Later:
Does pedagogical content knowledge remain a useful idea?” i en
sammanfattning och analys av forskningen kring PCK att det fortfarande är
mycket litet känt om hur lärare transformerar ämnesinnehållet i förhållande till
elevers specifika förutsättningar, samt hur lärare erövrar den specifika
kompetensen att undervisa utifrån förutsättningar. Fensham (2003) är kritisk till
att PCK mest har använts för att beskriva ”excellent teaching”, ”good teaching”
och ”exemplary science teachers”. Fensham (ibid.) menar att det saknas en mer
intressant infallsvinkel på PCK. Det var enligt Fensham inte Shulmans avsikt att
göra en fullständig beskrivning av lärares kompetenser. Snarare var det ett
inlägg, som hade som syfte att påpeka att forskningen på lärares ämneskunskap
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behövde fokuseras. Ett sätt att fokusera på lärares ämneskunskap, skulle kunna
vara att undersöka relationer mellan PCK och kunskap om innehåll (Fensham,
2003). Traianou (2007) menar att man istället för att diskutera PCK, som en
separat kunskap, bör man ur ett sociokulturellt perspektiv uppmärksamma den
funktionella karaktären i lärares ämneskunskap. Man ser lärares ämnes- och
pedagogiska kunskaper som integrerade och situerade helheter. Det får till följd
att PCK kan ses som en aspekt av vetenskaplig kunskap, där funktionen är att
användas i undervisning. Lärares ämnes- och pedagogiska kunskap är då en
integrerad och situerad helhet.
I avhandlingen uppmärksammas lärares specifika professionella kunskaper
genom att undersöka vad lärare planerar för när de även tar hänsyn till
förutsättningar, vilka mål de försöker att uppnå och vilka tidigare erfarenheter
de gjort av i undervisningen. Här sätts fokus på ämnesinnehåll och
undervisningsinnehåll och genom att se på lärares yrkesprofessionella kunnande
som lärande genom en ständigt pågående och kontinuerlig process.
Genom att har reflektera över det ursprungliga syftet med att presentera
PCK begreppet, samt ha tagit del av de olika resultat av skiftande inriktningar
som gjorts inom PCK-forskningen undersöks lärares ämnesdidaktiska
kompetens här ur ett situerat perspektiv, med utgångspunkt från att Shulman
(1986, 1987) beskriver att lärares speciella kompetens används i unika
situationer där erfarenhet och kunskap om ämnet har betydelse. Tidigare
forskning inom evolutionsundersökning där PCK har tidigare undersökts
utifrån konstruktivistiska perspektiv har varit betydelsefulla som
utgångspunkter för fortsatt forskning.
Jag vill med denna avhandling bidra till att öka kunskapen om hur erfarna
lärare hanterar val av undervisningsinnehåll utifrån de olika förutsättningar som
ges för evolutionsundervisning. Lärares väg till att ”ha kunskap” respektive att
”bli erfarna”, kan enligt Clarke och Hollingsworths syn, beskrivas både utifrån
kognitivt perspektiv, alternativt ett situerat. Dessa två synsätt kan anses vara
komplementära (Clarke & Hollingsworth, 2002). Anledningen till att undersöka
lärares specifika ämneskompetens situerat. dvs. baserat på det sociala
sammanhang där lärare hanterar urvalsfrågan är att jag ser frågan om vad som
påverkar lärares val av undervisningsinnehållet som oerhört komplext. Min
egen erfarenhet av läraruppgifter är att lärare tar hänsyn till olika förutsättningar
samtidigt och att förutsättningar kan förändras. Det förefaller även rimligt att
lärares egna förutsättningar förändras.
Med syfte att beskriva hur lärares erfarenheter bidrar till lärares specifika
växande didaktiska kompetens används Clarke och Hollingsworths, (2002)
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modell för ”teacher growth”( IMTPG). IMTPG-modellen som har utvecklats
av Clarke och Hollingsworth, (2002) har tidigare presenterats i
forskningsöversikten. Modellen beskriver en iterativ process för hur lärares
erfarenhet förändras utifrån att olika förutsättningar kan samverka med
varandra. Genom erfarenhet och reflektion utvecklar lärare de kunskaper som
behövs för undervisningen. Värderingen av vad som är god undervisning och
vad som av lärarna betraktas, som det som ”fungerar” har ursprung i att göra
värderingar av elevers förutsättningar, känna till övriga förutsättningar för
undervisning och samtidigt väga det mot de mål lärarna sätter upp för
undervisningen.
Ett antagande är att lärare vet vad som går an och inom vilka begränsningar
innehållet kan väljas genom att kommunicera och reflektera över omgivningen.
Erfarna lärare förväntas ha erfarenhet av förutsättningar och att de har genom
reflektion ändrat sitt handlande som en konsekvens av sina erfarenheter. I min
tolkning av Clarkes och Hollingsworths modell, hör lärares förutsättningar till
den personliga domänen (PD), medan elevers förutsättningar tillsammans med
andra yttre förutsättningar hör till det Clarke och Hollingsworth (2003)
benämner yttre domän (YD). Lärarnas anpassning av innehållet till det de
förutsättningar de identifierat hos eleverna motsvarar erfarenheter genom
praktik (EgP). Det undervisningen ytterst ska bidra till motsvarar
konsekvensdomänen (KD).
Roberts (1998) menar att lärare visar olika lojaliteter i sin undervisning.
Genom analyser av undervisningsinnehållet och de förutsättningar lärarna
beskriver finns det även en ambition att undersöka vilka lojaliteter de olika
lärarna beskriver. Sammanfattningsvis kan sambandet mellan undervisningsinnehållet och hur det konstitueras beskrivas så här: Urvalet av innehåll bestäms
utifrån läraren, tidigare erfarenheter av undervisning, som i sin tur påverkas
både av yttre och personliga förutsättningar, där valet syftar till att påverka det
eleverna förväntas lära sig i kursen. Lärares lojaliteter anses således viktiga för
undervisningens innehåll.

Avgränsningar
Avhandlingens syfte avgränsas till att behandla hur lärare resonerar kring det
innehåll de planerar för undervisningen. Som tidigare har presenterats beskriver
studien undervisningsinnehållet för kursen Biologi A i den Svenska
gymnasieskolan. Det är i första hand elever på naturvetenskapligt program som
erbjuds det undervisningsinnehåll som diskuteras i denna avhandling. Valet av
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kursen Biologi A har är gjorts eftersom det i kursplanen explicit beskrivs att
kursen ska ha ett evolutionärt perspektiv.
Innehållet som det beskrivs i avhandlingen avser undervisning under åren
2003-2005, med möjligheter till tillbakablickar. Lärarnas erfarenheter av att
undervisa avgränsas bakåt i tiden till 1970-talet. Lärarna har erfarenheter av
kursen Biologi A och kan då även referera till tidigare biologikurser. Kurser i
biologi har genomgått reformer år 2000 och 1994.
Det är omöjligt att omfatta allt i en beskrivning av undervisning, däremot är
det nödvändigt att på allvar försöka avgränsa och fördjupat undersöka fenomen
inom undervisningen. En stor del av tidigare naturvetenskapliga didaktiska
forskning har besvarat frågor om evolutionsundervisning utifrån
konstruktivistiska utgångspunkter. Den forskningen har på ett värdefullt sätt
bidragit till nya frågeställningar. I denna avhandling har avsikten varit att söka
kompletterade perspektiv. Huvudsyftet har varit att undersöka innehållet med
de värderande följemeningar som uppstår genom lärares val och detta berikas
av att studera sammanhang, förutsättningar och syften, men även av att
undersöka på vilket sätt den tidigare forskningen influerar lärares resonemang
kring undervisningen.
I studien tar jag de naturvetenskapligt didaktiska frågeställningarna till
utgångspunkter och använder ett sociokulturellt perspektiv med inriktning
pragmatisk tradition och illustrerar undervisningsinnehåll och lärares specifika
professionella kompetens. Skolan är viktig i samhället, eftersom skolarbetet
utöver kunskaper och färdigheter, även ger social medvetenhet och fungerar
som bärare av samhällets kulturarv. En ambition med avhandlingen är att
beskriva sammanhanget och förutsättningar för biologiundervisning på
gymnasiet, för att kunna förstå hur lärarna resonerar om urval av innehåll.
Lärarnas resonemang om urvalsprocessen för undervisningsinnehållet studeras
med hjälp av IMTPG- modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002).
I avhandlingen undersöks även lärares långsiktiga mål för hela
biologikursen, utifrån erfarenheter från tidigare undervisning, samt lärares
beskrivningar av sitt uppdrag. Däremot omfattar inte studien
klassrumsobservationer eller elevers lärande. I studien innefattas inte heller
elevers handlande, mer än utifrån hur lärarna beskriver elevernas delaktighet.
Studien fokuserar en specifik kurs och lärares resonemang kring hur detta
innehåll anknyter till andra kurser. Det görs inga analyser av innehåll i andra
kurser med avseende på evolutionsinnehåll eller syn på naturvetenskap.
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Studiens karaktär
Denna avhandling kan placeras in under kategorin praxisnära
undervisningsforskning.
Studien genomförs genom att eftersträva att erhålla omfattande och rika
beskrivningar av sådant som är av betydelse för det fenomen som står i fokus
för studierna. En sådan ”thick description”(Geertz, 1973) försöker ge en bild av
deltagarnas erfarenheter, tankar och känslor för specifika situationer. Här
försöker jag att fånga och beskriva en kultur och verksamhet med dess normer
och regler. Syftet är att göra en explorativ deskriptiv ”thick description” av
innehållet och de skäl lärare ger för val av innehållet, genom att sammanfatta
erfarna lärares resonemang om erfarenheter och diskutera dem med hjälp av
IMTPG-modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002).

En modell beskriver processen för val av innehåll
Evolutionsundervisning och innehåll definieras i nedanstående figur över
innehåll, förutsättningar och lärare som undervisningsinnehåll, med relationer
inom kursen och ämnet, som i sin tur har relationer med innehållet i den
akademiska disciplinen. Innehållet i figuren illustrerar undervisningsinnehållet,
både utifrån vetenskapligt ämnesinnehåll, värderande/socialisationsinnehåll och
som de presenteras i sammanhanget i svenska gymnasieskolor. I figur 2 nedan
illustreras evolution som undervisningsinnehåll med en cirkel som innesluter en
annan. Den inre representerar evolutionsundervisning som tema och den yttre
delen av cirkeln representerar det sammanhang som undervisningen sker i ,
nämligen i kursen Biologi A. Innehållet i biologikursen har relationer med den
akademiska disciplinens innehåll, det representerar rektangeln ovan cirkeln som
representerar skolans undervisningsinnehåll. Mellan skolans och akademins
innehåll kan man också anta att det finns relationer (F). Dels påverkar akademin
skolans innehåll både direkt och indirekt och så anpassar akademin sitt
studieämne till studenters förkunskaper som har sitt ursprung från skolans
undervisningsinnehåll. Figuren nedan pekar på viktiga utgångspunkter i
avhandlingen, samt relationer mellan dessa. Figuren illustrerar relationer mellan
innehåll och de val lärare gör utifrån förutsättningar och erfarenheter.
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Innehåll

Förutsättningar

Evolution
som innehåll i det
akademiska ämnet
biologi

A. Utbildning

F.

C. Upprepade
möten,
reflektion och
handlande

B. Erfarenhet

E.

Lärare

..
Evolution
som
undervisningsinnehåll

D. Val av innehåll

Figur 2. Relationer mellan innehåll i den akademiska disciplinen,
förutsättningar för undervisning, lärares kompetens (beroende av erfarenheter)
och innehållet i skolans undervisningsinnehåll.
I figuren visas fyra fält som beskriver relationer mellan innehållet och lärares
professionella kompetens. Fälten är innehåll i den akademiska disciplinen, den
större cirkeln, innehållet i kursen Biologi A, där undervisningsinnehållet för
evolution motsvarar den inre cirkeln, förutsättningar för undervisningen och
lärares kompetens. Inom den akademiska disciplinen utgör evolution ett
fundament. Om den inre cirkeln (evolution som undervisningsinnehållet) utgör
ett fundament i skolans kurs Biologi A eller beskrivs som en delmängd är en av
studiens frågeställningar.
(A) Akademisk utbildning i ämnet och om förutsättningar för undervisning,
ingår i lärares utbildning och utgör en viktig del i lärares kompetens. A
representerar både behörighetsgivande utbildning, men även
fortbildning etc. (Bidrar till PD i IMTPG-modellen (Clarke &
Hollingsworth, 2002).
(B) Beskriver lärares ökade erfarenhet genom en iterativ process (C)(jämför
med ”teacher change” i IMTPG-modellen (Clarke & Hollingsworth,
2002). I undervisningen pågår ett ständigt utbyte där lärarna reflekterar
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och handlar, utifrån förutsättningar, nya undervisningsmål och
erfarenheter av hur undervisningen har fungerat tidigare.
(C) Iterativ process där
läraren organiserar och tillrättalägger
undervisningsinnehållet utifrån elevers förutsättningar och andra yttre
förutsättningar som läroplaner, ramfaktorer osv. Den yrkesspecifika
kompetensen innebär förutom ämneskunskaper kunskaper om
förutsättningar som både är kontext och pedagogik. Utbytet (C) sker
kontinuerligt och ökar lärarens erfarenhet, denna specifika situerade
erfarenhet kan betecknas PCK (Shulman, 1997) eller ”teacher growth”
(Clarke & Hollingsworth, 2002)
(D) Lärare ansvarar för val av innehåll i undervisningen. Den processen
beskrivs här i avhandlingen med IMTPG-modellen (Clarke &
Hollingsworth, 2002). Undervisningsinnehållet är ett resultat av hur
läraren (utifrån PD) tolkar styrdokumenten, uppfattar vad som är
lämpligt utifrån förutsättningar (YD)och i förhållande till vad
undervisningen ytterst ska bidra till (KD) De intentioner lärare har med
urvalet (”Reflection and Enactment ”), påverkas av förutsättningar och
resulterar i ett undervisningsinnehåll.
(E) Företrädare för den akademiska disciplinen påverkar innehållet i
undervisningen genom debatter och genom direkt arbete med olika
styrdokument.
(F) Eftersom gymnasiets kurser är de som närmast föregår studenters
akademiska studier kan studenternas förkunskaper eventuellt påverka
innehållet i den akademiska disciplinen.
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4 Design, urval och metoder

I detta kapitel redovisas studiens design, utgångspunkter för urval av lärare till
intervjuerna och hur datainsamlingen har gått till. Därefter beskrivs hur
intervjuerna och resultaten från frågeformuläret har bearbetats. Mer detaljerade
beskrivningar av analyserna finns i resultatkapitlen (kapitel 5 till 10). I kapitlet
diskuteras även metodval, värdering av resultat, samt etiska överväganden.

Studiens Design
Studierna i avhandlingen undersöker undervisningens vetenskapliga innehåll, i
kombination med undervisningens följemeningar (Östman1995, Roberts &
Östman, 1998). I denna avhandling benämns detta innehåll som
undervisningsinnehållet (Englund, 1998; Sund, 2008). Dessutom behandlas
lärares resonemang kring vad som påverkar utformningen av undervisningen
utifrån lärares erfarenheter av att undervisa kursen. Då studeras
undervisningsinnehållet i relation till det lärarna beskriver med hänsyn till
förutsättningar, syften med undervisningen och lärares personliga
ställningstaganden. I dessa analyser används IMPTG-modellen (Clarke &
Hollingsworth, 2002).

En modell beskriver studiens design
Viktiga begrepp i designen av studien är innehåll, förutsättningar och lärare.
Dessa har presenterats i en modell (figur 2 i föregående kapitel). I figur 3
framgår hur delstudierna som svarar mot ambitionen att beskvara
forskningsfrågorna är placerade inom modellen
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Figur 3. Delstudier i avhandlingen
I modellen finns det markerat var olika delar av undersökningen genomförs.
1. Undervisningsinnehållet. Den inre cirkeln representerar undervisningsinnehållet som identifieras i kapitel 5. Undervisningsinnehållet beskrivs
utifrån teman, temaområden och detaljrikedom. I undervisningsinnehållet identifieras selektiva traditioner.
2. Sammanhanget för undervisningen. Den yttre cirkeln beskriver
biologiämnets och kursen Biologi As karaktär. Resultaten från dessa
analyser redovisas i kapitel 6.
3. Lärarnas beskrivningar av förutsättningar. Resultaten redovisas i kapitel
7 -9.
4. Hur erfarenheter av möten med elever bidrar till anpassningar av
undervisningsinnehållet. Resultaten redovisas i kapitel 9.
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5. Hur de sammantagna faktorer som bidrar undervisningsinnehållet som
en konsekvens av förutsättningar och erfarenheter.

Datainsamlingar
Urval av lärare
Intervjuer och övrig insamling av data är gjorda med lärare som har erfarenhet
av att undervisa på kursen Biologi A. För att åstadkomma ett lämpligt urval av
lärare bestämde jag mig för att intervjua endast erfarna biologilärare. Med
beteckningen ”erfaren lärare” menar jag då ämneslärare som skolledning, andra
erfarna ämneslärare i biologi eller lärarutbildare, betraktar som kunniga och
erfarna. Det är lärare som har undervisat på kursen Biologi A och som utöver
detta, visar intresse att reflektera över undervisningen i kursen. För att komma i
kontakt med sådana lärare skrev jag ett brev där jag presenterade mig själv, mitt
projekt och att jag önskade komma i kontakt med ”erfarna lärare”. Detta brev
skickades till de gymnasieskolor i Sverige, som enligt skolverkets kursinfo, hade
undervisning på naturvetenskapligt program under läsåret 2002/2003. I vissa
fall blev jag då kontaktad av skolledare som gav mig kontaktadresser till lärare, i
andra fall vidarebefordrade skolledarna mitt brev till biologilärare direkt och de
i sin tur anmälde sitt intresse.
I nästa skede försökte jag att göra avväganden, som att ha kontakter med
skolor i olika delar av landet och att skolorna skulle representera olika
upptagningsområden, enligt statistiska centralbyråns klassificering av stor,
mellanstort samhälle etc. Ett syfte med urvalet var att lärarna skulle representera
erfarenhet av undervisning i skolor i olika typer av kommuner. Utifrån de svar
jag fick kunde jag välja skolor av olika storlek, samt skolor som representerar
olika typer av upptagningsområden. Det kom få svar från skolor i
storstadsregionerna. Genom kontakter med lärarutbildare, samt Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik fick jag ytterligare adresser till erfarna
lärare. Därigenom kunde jag också komma i kontakt med lärare bl. a från
storstadsområden. Jag eftersträvade att intervjua både kvinnor och män. I tabell
3 visas fördelningen av de intervjuade lärarna på skolor i olika kommuntyper,
samt fördelningen av intervjuade lärare utifrån kön. Kriterier för beskrivning av
upptagningsområdet för skolorna beskrivs med ett kategoriseringsschema,
enligt Lundahl och Rönnberg (2003) modifierat från Kommunförbundet. I
kategoriseringen har jag slagit ihop två kategorier, nämligen Storstad, kommun
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med folkmängd som överstiger 200 000 invånare och förortskommun till
storstad. Kategorierna är:
Storstad, kommun med folkmängd som överstiger 200 000
invånare och förortskommun till storstad.
Större stad, kommun med minst 50 000 invånare
Medelstor stad, kommun mellan 20 000 och 50 000 invånare.
Glesbygdskommun, mindre än 20 000 invånare.
Tabell 3. Fördelning av intervjuade lärare på skolor i kommuner av olika
storlek, samt fördelningen av intervjuade män respektive kvinnor.
Kommuntyp

Antal
skolor

Antal
lärare

1. Storstad eller förort
2. Större städer
3. Medelstora städer
4. Glesbygdskommun

3
6
4
4

3
6
7
5

Antal
lärare
män
2
2
5
4

Summa

17

21

13

Antal
lärare
kvinnor
1
4
2
1
8

Olika typer av skolor
De lärare som intervjuades arbetade på olika typer av skolor. Se tabell 4.
Skolorna har klassificerats utifrån hur många elever som läste kursen Biologi A
på NV-program, kommunala skolor eller friskola och om kursen Biologi A gavs
som tillval på annat program än NV.
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Tabell 4. Olika typer av skolor. Antal NV elever på skolan år 2005 enligt
SIRIS, Skolverkets statistik
Olika typer av skolor

Antal skolor

Ca 50 elever på NV program

3

Ca 100 elever på NV program

8

Ca 150 elever på NV program

1

Ca 200 elever på NV program

5

Ca 250 elever på NV program

2

Friskola (total antal elever på skolan ca 250,
(en grupp läser Bi A per läsår)

1

Ej NV-program, Bi A ges som tillval,
(en grupp läser Bi A per läsår)

1

Summa

21

Semi- strukturerade intervjuer
22 lärare intervjuades om sina erfarenheter av undervisning i kursen Biologi A.
Intervjuernas längd varierade mellan 45 minuter och 1 timme och 30 minuter.
Samtliga intervjuer spelades in audiovisuellt. Redovisat i denna avhandling är
intervjuresultaten från 21 erfarna lärare, samt svar på frågeformulären från 18
från de 22 lärarna. Intervjuerna gjordes i de flesta fall på den skola lärarna
undervisade. Inför intervjuerna hade jag bett lärarna att ordna så att vi skulle
kunna sitta ostörda i minst en timme. Lokalerna för intervjuerna var ofta
grupprum, lärosalar eller i lärarens arbetsrum. I några fall gjordes intervjuerna
på högskolan Dalarna och på dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm.
Lokalerna vid högskolorna var då välkända miljöer för de intervjuade.

Genomförande
Intervjuerna inleddes med att jag informerade om syftet med intervjun och
visade lärarna en text där jag presenterade mitt preliminära syfte med
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undersökningen (bilaga 1). Inför intervjuerna hade jag även konstruerat en
intervjuguide (bilaga 2) som användes vid samtliga intervjuer.
Efter en kort introduktion bad jag lärarna att beskriva hur de brukade lägga
upp Biologi A kursen och i första hand utgå från den senaste kursen. Lärarna
har berättat fritt om sin undervisning i den senaste kursen, men även om hur de
brukar lägga upp undervisningen i tidigare kurser i Biologi A. I anslutning till
lärarnas beskrivningar har utforskande frågor ställts kring det lärarna har
berättat om. I intervjuerna har dessutom direkta frågor ställts om på vilket sätt
evolutionsinnehållet kommer in i kursen, vad man anser vara viktigt att ta upp
och vilka svårigheter man brukar träffa på.
Lärarna har själva bestämt det fokus på det innehåll de beskriver utifrån
kursen Biologi A. Det innebar att lärarna ibland gjort mycket detaljerade
beskrivningar av innehåll och att annat undervisningsinnehåll därmed kan ha
hamnat i bakgrunden. Denna beskrivning av innehåll, ska ses som att det
undervisningsinnehåll lärarna tar upp anses som det centrala.
Vid intervjuerna ställdes även ett antal specificerade frågor för att belysa
ämnets karaktär och vad lärarna ville att eleverna skulle lära sig av kursen
Biologi A. Lärarna fick frågor rörande sin uppfattning om alla biologilärare var
eniga om vad som ska ingå, om innehållet kräver att vissa moment kommer
före andra, samt i vilken utsträckning lärarna brukar anknyta till nya rön inom
ämnet. Dessutom ställdes frågan ”Vad vill du att eleverna ska kunna efter
kursen Biologi A?”
Intervjuerna har genomförts som semi-strukturerade intervjuer (Kvale,
1997). Under intervjuerna, som fick karaktären av samtal, var det möjligt att
ställa följdfrågor och på så sätt få fördjupade beskrivningar. (Alexandersson,
1994; Mishler, 1986). I intervjuerna följdes intervjuguiden, men lärarna
uppmuntrades att tala fritt och utforskande om sin undervisning. Därför kom
intervjuerna att ha skilda strukturer, där olika delar av intervjuerna fick olika
stor tyngdpunkt, samt vara fokuserade kring olika teman.

Frågeformulär
Med avsikten att ringa in vilka teman inom evolution som lärarna tar upp inom
kursen Biologi A och hur de prioriteras i hela kursen utformades ett
frågeformulär (bilaga 3). Frågeformuläret beskrivs detaljerat i kap. 5. I slutet av
intervjuerna introducerades detta frågeformulär. Då uppmanade jag lärarna att
använda listan med teman och ange om dessa har ingått i det som de brukar
behandla. Lärarna ombads även att rangordna de olika momenten genom att
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beskriva hur viktiga dessa varit i kursens innehåll. Flera moment kunde
rangordnas på samma nivå. Jag uppmanade lärarna att komplettera listan med
andra teman som de brukade ta upp i evolutionsundervisningen.
Samtliga lärare som intervjuades fick frågeformuläret tillsammans med ett
frankerat och adresserat kuvert. 18 lärare besvarade frågeformuläret om innehåll
och skickade in uppgifter.

Bearbetning
Inför analyser
Intervjuerna transkriberades ordagrant. I transkriptionerna har jag skrivit ut
kortare pauser, sådant som jag bedömt kan tolkas som tvekan. Det talade ordet
har skrivits/tolkats till skriftspråk (Kvale, 1997). Efter transkription har texten i
transkripten bearbetats för att kunna analyseras. Den har strukturerats efter de
olika teman som behandlats under intervjun. Intervjuerna har
meningskategoriserats (Kvale, ibid.) utifrån att de beskriver innehåll
(biologiinnehåll och evolutionsinnehåll), lärarnas övergripande syften med
kursen, utsagor om läraruppdraget och förutsättningar för undervisning.
Lärarnas resonemang om förutsättningar för undervisningen som påverkar val
av innehåll analyserats utifrån helheter i transkriptets text. Därefter har det varit
möjligt att analysera olika aspekter av hur lärarna resonerar om
undervisningsinnehållet, sammanhanget och förutsättningar för undervisningen.

Analyser
I analyserna har olika kategorier utarbetats beroende på de olika
frågeställningarna som förväntas leda till resultat som kan besvara
forskningsfrågorna. De olika analyserna beskrivs och diskutera i respektive
analys- och resultatkapitel. Resultat från frågeformulären jämförs med resultat
från intervjuerna i kapitel 5. Analys av materialet från intervjuerna och
frågeformuläret utgår från tre forskningsfrågor som ger olika bilder av hur
lärare resonerar om evolutionsinnehåll.
1. Vilka olika aspekter av evolution lärarna betonar och belyser i
undervisningsinnehållet. Analyser är inriktade på att studera
ämnesinnehållet (i form av teman), undervisningsinnehållet (i form av
vilka teman man väljer ut, vad som prioriteras, vilka temaormåden som
lärarna beskriver att de belyser, samt i kategorisering i selektiva
traditioner).
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2. Vad evolutionsinnehållet betyder i sammanhanget av hela kursen.
(analyserna är inriktade på att beskriva ämnets karaktär med struktur,
övergripande mål för hela kursen och på vilket sätt evolutionsundervisningen får utrymme i kursen).
3. Hur lärarna resonera om val av innehåll utifrån sina egna förutsättningar
och yttre förutsättningar för undervisningen, syften för undervisningen
och de erfarenheter de gjort i tidigare kurser.

Om redovisningen av resultat
I avhandlingens studier har analyserna gjorts av lärarens beskrivningar av
undervisningsinnehållet och förutsättningar för undervisningen, kompletterat av
ett frågeformulär. Lärarna har ofta berättat, gjort rika och beskrivande utsagor
om undervisningen och hur de har resonerat om planeringen. Det är ett skäl till
att resultaten innehåller många intervjucitat. Dessa ger läsare möjlighet att få
inblick i hur beskrivningarna och kategoriseringar har gjorts. Det ger även nära
möjlighet att bedöma reliabiliteten i analysen. För att öka läsbarheten och för att
inte röja dialektala uttryck som kan identifiera lärarna har den citerade texten
förändrats något från talspråk mot skriftligt språk. Alla sådana förändringar har
gjorts varsamt för att inte förändra innebörden i citaten. I citaten har pauser
markerats med … medan [ …] betecknar att citatet inte redovisas i sin helhet.
Det kan t. ex bero på att lärare har gjort någon utvikning kring något annat,
men att en senare del i det man säger syftar tillbaka och att citatet avslutas med
en poäng. I några fall har underförstådda ord markerats genom kursivering
inom klammerparantes.

Metoddiskussion
Undervisningsforskningens roll
Undervisning utvecklas och förändras i det dagliga arbetet. Som forskare är det
både nödvändigt och intressant att undersöka undervisningen genom
förstahandskontakter med lärare. Det ger möjligheter att diskutera sammanhang
och strukturer inom undervisningen. Forskningens roll blir att bidra till nya
insikter genom att sammanfatta och bidra med meta-perspektiv. Dessa insikter
är inte omedelbart synliga för den enskilda lärare, eftersom det kräver
systematiska datainsamlingar och analyser.
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Att välja forskningsmetoder för att kartlägga undervisningsinnehåll och
lärares val av innehåll
I avhandlingen har det funnits flera syften, dels att undersöka
undervisningsinnehållet i en biologikurs. Ett annat syfte har varit att undersöka
lärarnas resonemang kring vad som påverkar hur undervisningsinnehållet
formeras. Ett tredje syfte har formulerats för att undersöka relationer mellan
undervisningsinnehållet och de förutsättningar lärarna beskriver utifrån de skäl
lärarna ger. För att kunna uppnå dessa syften har det varit nödvändigt att
utveckla metoder för att kunna genomföra undersökningen.
Jag har skapat en modell (Figur 2 och 3) där jag har definierat de faktorer och
samband jag vill analysera. Innehållet i evolutionsundervisningen studeras med
fokus på erfarna lärares resonemang om teman i ämnesinnehållet, följemeningar
och om förutsättningar för undervisningen.
Vid val av insamlingsmetoder innebär det att göra överväganden kring
relationen mellan vad som är möjligt att genomföra och vad som är rimligt och
möjligt att förvänta sig att uppnå. Metodvalen är begränsande för resultaten.
Studiens teoretiska utgångspunkt är sociokulturell. Wickman & Östman
(2002) menar att ett sätt att öka förståelsen av lärande som meningsskapande
processer är att fokusera på människors agerande i ett specificerat sammanhang
utifrån de möten som uppstår där. Studierna har som utgångspunkt att
sammanhanget för undervisningen har betydelse. En central förutsättning i
avhandlingen är att det innehåll lärarna resonerar om är situerat i en specificerad
och avgränsad praktik. Att undersökningen är situerad har betydelse för att
kunna undersöka på vilket sätt de erfarenheter lärarna beskriver påverkar
undervisningsinnehållet. Den sociokulturella ansatsen innebär här att
sammanhanget där undervisningsinnehållet presenteras beskrivs och undersöks
på flera sätt.
I studiens analyser fokuseras individ och grupp omväxlande. En sådan
omväxlande perspektivförskjutning av analyser har beskrivits av Rogoff (1995,
s.139). Rogoff menar att utvecklingen av mänskliga aktiviteter sker samtidigt på
tre plan, nämligen personal, interpersonal och community. Dessa plan översätter jag
till individuell, i relation med andra och i sammanhanget för aktiviteten. Rogoff
föreslår att analyser kan ske av var och en av dessa plan, där ett i taget
analyseras, men att de övriga finns i bakgrunden.
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I denna avhandling växlar fokus alltså mellan analyser av det individuella i
lärares utsagor, det lärarna beskriver av möten med elever och förutsättningar
för undervisningen samt det gemensamma lärarna beskriver.
Avhandlingen är baserad på ett empiriskt material, där erfarna lärares unika
kompetenser lyfts fram och beskrivs i syfte att undersöka vad erfarna lärare har
kommit fram till är lämpliga sätt att undervisa om evolution. Att följa denna
process med direkta observationer skulle vara en så tidskrävande och
komplicerad process att den inte är möjlig att genomföra som ett enskilt
doktorandprojekt. I denna studie har jag istället vänt mig direkt till lärarna och
bett dem resonera om sina erfarenheter av att planera innehållet i kursen och
specifikt evolutionsinnehåll.
För att beskriva variationer och strukturer genomförs kvalitativa
undersökningar, medan kvantitativa undersökningar företrädelsevis används för
att undersöka orsakssamband (Starrin, 1994). Eftersom jag är främst är
intresserad av att beskriva variationen och strukturen i ett avgränsat
undervisningsområde genom denna studie har jag valt att göra en kvalitativ
studie. I vissa fall kommer resultaten även att redovisas som kvantifierande.
Med detta gör jag inte anspråk på att det är kvantitativa resultat, det är snarare
ett sätt att ”zooma ut” och betrakta de kvalitativa resultaten och ge en
uppfattning om hur vanliga, hur omfattande osv. resultaten ger intryck av att
vara.

Om intervjuerna
Inför intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide baserad på information
från tidigare forskningsprojekt som redovisats tidigare i forskningsöversikten i
kapitel 2.
I intervjuerna har erfarenheter och vanor i undervisningen stått i fokus.
Som tidigare beskrivits har intervjuerna genomförts som ett samtal över
lärarnas egna erfarenheter. Detta har inneburit att lärarna har på ett engagerat
sätt berättat om undervisningen. Intervjuer av sådant slag innebär att mening
skapas och utvecklas under samtalets gång och utifrån hur Mishler, (1986)
beskriver meningsskapande i intervjuer kan lärares vanor beskrivas utifrån
denna typ av datainsamling.
Intervjuerna med lärarna har gett rik information, där både kollektiva
uppfattningar och individuella skillnader har blivit synliga. Vid de flesta
intervjuerna fick jag intrycket av att lärarna gärna berättade om sin
undervisning. Då har troligtvis även min egen erfarenhet från att undervisa på
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gymnasiet, och att jag hade förförståelse av vad lärarnas arbete bestod i, haft
betydelse för att lärarna så förtroendefullt och engagerat reflekterat över
undervisningen.
Även om lärarna gavs tillfälle att själva bestämma vad de ville beskriva av
sin undervisning utesluter det inte att de också har många fler synpunkter om
undervisningen, än vad de har haft möjligheter att beskriva vid en enstaka
intervju.
Frågeformuläret som lärarna besvarade efter intervjun gav möjligheter att
komplettera med information om sådant de inte hunnit berätta om. Även om
beskrivningen för var och en av lärarna är begränsad, ger de sammantagna
resultaten från hela studien information om vad evolutionsinnehållet i kursen
kan innebära. Studien begränsas till att enbart behandla lärares övergripande
resonemang om undervisningen. En begränsning i att använda intervjuer ligger i
att informanterna kan uttrycka andra idéer under intervjuer än hur de senare
kan utforma undervisningen. Intervjuer som är semi-strukturerade kan också få
så olika karaktär så att det som sägs i en intervju inte direkt kan jämföras med
resultaten från en annan intervju. Däremot finns det möjligheter att generera rik
information när den intervjuade läraren kan ges utrymme att berätta och
beskriva undervisningssituationer och de resultat som kan uppnås då har
intressanta kvaliteter.

Frågeformulärets roll
Jag valde att använda ett frågeformulär som ett instrument för att ringa in vad
som är gemensamt och vad som skiljer det lärarna beskriver som
undervisningsinnehåll. Frågeformuläret fungerade som komplement till
intervjun. När lärarna gjorde mycket detaljerade beskrivningar av sin
evolutionsundervisning i intervjuerna, kompletterade de i frågeformuläret med
att ange att de även hade med andra teman inom kursens ram. Ett viktigt
avgörande var att frågeformuläret presenterades i slutet av intervjuerna. Ett skäl
till detta var att jag inte ville styra intervjuerna mot de teman som fanns listade
på frågeformuläret eftersom de kunde utgöra ett normerande förslag på innehåll
i evolutionsundervisningen.
Resultaten från frågeformulären samspelade med resultaten från
intervjuerna både som sammanfattning och komplement till intervjuerna.
Intervjuerna bidrog med rika förklarande detaljer och frågeformuläret med mer
övergripande, orienterande information om undervisningen. Frågeformuläret
gav anledning till fortsatt kontakt. I vissa fall kontaktade lärarna mig igen, med
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ytterligare förtydligande information. Senare vid analyser av teman och
temaområden kunde de teman som presenterats på frågeformuläret utgöra en
viktig stomme.

Frågeställningar vi intervjuerna
Att presentera studiens preliminära syfte och att använda en intervjuguide gav
en stabilitet till att genomföra intervjuerna på likartat sätt. Att välja att
genomföra intervjuerna som semi-strukturerade har stor betydelse för att ge de
intervjuade lärarna möjligheter att utifrån sina egna erfarenheter berätta om
undervisningen. Detta är en förutsättning för att få en autentisk och nyanserad
bild av undervisningen och lärares uppfattning om förutsättningar för
undervisningen.
Vid intervjuerna fanns det även en ambition att belysa några specificerade
frågeställningar. Dessa frågeställningar handlar om ämnets struktur och
karaktär, samt lärarnas övergripande syften för biologikursen. För att belysa
ämnets struktur och karaktär har Grossman och Stodolskys (1994)
beskrivningskriterier används. Grossman och Stodolsky har visat på samband
mellan hur lärare beskriver skolämnens karaktär och i vilken utsträckning lärare
upplever att de har utrymme att själva tolka styrdokument som reglerar vad
undervisningen ska innehålla.
I studien ligger frågeställning ”Vad vill du att eleverna ska kunna efter
kursen biologi A?” till grund för en analys av övergripande syften.
Frågeställningen har använts på liknade sätt som Sund (2008) använt för att
identifiera det han betecknar som långsiktiga syften inom undervisning i hållbar
utveckling. Det finns dock en skillnad. Sunds frågeställning öppnar direkt för
vad lärarna menar kan vara betydelsefull för eleverna att kunna i framtiden,
medan den frågställning jag gjort har begränsats till vad eleverna ska lära sig i
den avgränsade kursen Biologi A. Lärarnas svar har inriktats på information om
kursens karaktär. Resultaten för lärarnas svar har här betecknats som
övergripande syften för kursen Biologi A.
Ämnets karaktär och övergripande syften undersöks med avseende på hur
evolutionsinnehållet prioriteras inom kursen, vilka syften lärarna har med att
eleverna ska studera evolution. Analyserna av övergripande syften, explicit
undervisning, evolutionsinnehåll med anknytning till olika teman inom
biologikursen och andra kurser ligger till grund för en meta-analys för att
identifiera evolutionsperspektiv.
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Användning av IMTPG-modellen
Lärares professionella utveckling undersöks utifrån Clarkes och Hollingsworths
modell ”Interconnected Model of Teacher Professional Growth”(IMTPG).
Modellen utgår från att lärarnas beslut och handlande sker i en iterativ process
där lärares reflektioner utgår både från hur de uppfattar yttre förutsättningar
och utifrån reflektioner över lärarnas erfarenheter vid möten med elever.
IMTPG-modellen används som analysverktyg eftersom den bidrar med en
struktur för att identifiera förutsättningar och ger utrymmer för att beskriva
komplexiteten i vad som kan påverka undervisningsinnehållet.

Styrkor och begränsningar i studiens resultat
Urvalet av informanter utgör en begränsning. I denna studie har lärarna valts ut
med kriteriet att de beskrivs som kompetenta av skolledare, kollegor eller
lärarutbildare. Ett annat alternativ för urval hade kunnat vara att intervjua
slumpvist utvalda lärare. Min ursprungliga tanke vara att enbart intervjua lärare
utvalda av skolledare och lärarutbildare. Urvalet vidgades dock när några lärare
föreslog att jag även skulle komma tillbaka för att intervjua deras kollegor på
samma skola. Detta gav det mig tillfälle att studera lärares olika perspektiv på
samarbete och förutsättningar på samma skola, vilket kan ses som ett värdefullt
tillskott till beskrivningen av sammanhanget för undervisningen.
Studien gör inte anspråk på att vara representativ för hela lärarkåren,
resultaten visar exempel på lärares resonemang. Det finns risk för att lärarna i
vissa frågor, försökte att tillfredsställa mina frågor genom att svara på ett sådant
sätt som speglar hur man tänkte sig att jag skulle uppfatta att undervisningen
ska gå till. De flesta av lärarna jag intervjuade var jag inte bekant med sedan
tidigare. Att träffa lärare på olika skolor har varit värdefullt. Jag har upplevt
atmosfären i arbetsrum, materielrum och lektionssalar och detta har gjort
intryck på mig som bidragit till värderingar av sammanhanget för
undervisningen. Detta är en subjektiv tolkning och ska värderas som sådan.
I denna studie är det en styrka att den ger information om samlade
erfarenheter hos lärare, som de själva presenterar dem. De semi-strukturerade
intervjuerna gav utrymme för att låta lärare berätta om det som de upplever
som mest angeläget, samtidigt som formen av intervju gör det möjligt att
återföra samtalet till det fokus som krävs för att besvara forskningsfrågorna.
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Intervjuerna kompletterades i många fall även av att lärarna delade med sig av
skrivet material som planeringar, elevinstruktioner och prov.
Det mer strikta formaliserade frågeformuläret och de specificerade
intervjufrågor som ställdes i intervjuerna innebar tillfällen att bedöma om
lärarna resonerar på liknande sätt.
Alla lärare engagerade sig vid intervjuerna. Frågeformuläret besvarades inte
av alla lärare, trots att alla lärare fick ett frankerat kuvert tillsammans med
frågorna. Bortfallet tolkar jag som att lärarna helt enkelt uppslukats av andra
aktuella uppgifter. Flera lärare tog kontakt med mig och ursäktade sig när deras
svar dröjt, vid alla dessa tillfällen beskrev lärarna sin arbetssituation som
hektisk.

Om analyser
Undervisningsinnehållet analyseras dels utifrån intervjuer och från ett
frågeformulär där lärarna rangordnar betydelsen av olika tänkbara teman. För
att beskriva undervisningsinnehållet har en kombination av olika analyser av
använts. Detta har gjorts genom att beskriva undervisningsinnehållet ur flera
olika perspektiv. Som ingång för analyserna av undervisningsinnehållet har de
didaktiska frågeställningarna vad? och hur? använts. Frågan ”vad?” har
besvarats genom att beskriva innehållet med teman, temaområden i innehållet,
detaljnivå och selektiva traditioner för val av innehåll. Hur frågorna har
besvarats genom analys av sammanhanget för undervisningen, struktur och
syften i hela biologikursen, implicit/explicit och genom att undersöka om
evolution beskrivs som ett perspektiv.
För att analysera lärarnas skäl till val av innehållet har jag använt. IMPTGmodellen. Modellen i Figur 2 och 3 beskriver samband som utgör sammanhang
för undervisningen. . Den modellen, samt IMPTG -modellen har legat till grund
för analysarbetet och varit till hjälp för att strukturera redovisningen av
resultaten.
Det var tydligt att lärarna gärna delade med sig av sina erfarenheter och rikt
beskrev sin undervisning. Det har resulterat i datamängder som är omfattande
och svår att hantera. Genom ett omfattande transkriptions- och analysarbete
har det framträtt en bild av undervisningens innehåll och hur lärare resonerar
om detta innehåll som inte har varit möjlig att se tidigare. Min ambition är att
beskriva denna bild. Tolkningen av resultaten är försåtlig, det finns en risker
som att jag tolkar dem utifrån det jag själv vill se och det som kan vara rimliga
tolkningar utifrån den kultur och den tidsanda som råder nu. Vid flera tillfällen
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har jag fått hjälp av kollegor att diskutera tolkningar och att göra
gränsdragningar. Resultat presenteras med rika illustrationer i form av citat för
att ge läsare möjlighet att ta del av och bedöma de rika beskrivningarna.

Om kvaliteter i resultaten
De krav som ställs på forskningsresultat är att de ska tillfredställa specificerade
kvaliteter som att vara valida, relevanta och tillförlitliga (Kvale, 1997). Av en
kvalitativ studie förväntas validiteten utgöras av att resultaten ska vara
trovärdiga. Genom att resultaten presenteras i en rik, tjock beskrivning (Geertz,
1973) ges läsare möjlighet att avgöra resultatens trovärdighet.
Relevansens av studiens resultat innebär ett krav på att de ska bidra till djup
förståelse av studieobjektet, det vill säga i denna studie förståelse av
undervisningsinnehåll och relationer mellan det och lärares resonemang om
förutsättningar för undervisningen.
Att undersökningen är tillförlitlig innebär att resultaten har erhållits genom
att undersökningen är utförd systematiskt och noggrant. Att den är tillförlitlig
(dvs. äger reliabilitet, Kvale, 1997) är en förutsättning för att resultaten ska vara
valida och relevanta. I denna avhandling har ordagranna transkriptioner gjorts
och metodiken för analyserna för analyserna har beskrivits noga.

Etiska överväganden
Att diskutera sina personliga överväganden i rollen som lärare är modigt och att
göra så kan kännas utlämnande. Det är viktigt att lärarna vet att de genom att
bidra med sina erfarenheter, också ger möjligheter till fördjupade kunskaper om
innehåll i undervisningen, men också om lärares profession. Det har vid arbetet
med avhandlingen varit viktigt att de forskningsetiska principer för humanistisk
och samhälls- vetenskaplig forskning har följts (Vetenskapsrådet, 2002. s. 9 f.).
Lärarna har informerats om att de kunde avbryta intervjun när de själva
önskade och att resultaten från intervjuer och frågeformulären inte kommer att
används i andra syften än vad som uppgetts när lärarna lämnat sitt
godkännande för att delta och bidra i denna studie.
Dessutom informerades lärarna om hur intervjusvaren skulle behandlas för
att skydda lärarnas konfidentialitet25 och att inspelat och transkriberat material
kommer att förvaras säkert.

25

Definierat ISO-17799 ”Försäkran om att information endast är åtkomlig för dem som är
auktoriserade att ha access.”
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I all skriftlig dokumentation har jag varit noga med att ta bort sådan
information som skulle göra det möjligt att identifiera kommunen, skolan eller
den enskilda läraren. I kontakter med skolledningen, där jag har bett om hjälp
med att få komma i kontakt med erfarna lärare, har jag också noga poängterat
att intervjuerna skulle resultera i en mer generell beskrivning och att resultaten
inte var ett sätt att utvärdera eller på annat sätt uttala sig om verksamheten vid
den aktuella skolan.
Lärarna beskrivs i avhandlingen med fingerade namn. Av dem framgår om
det är kvinnor eller män. I några citat har jag inte angett fingerade namn. Det är
när det finns risk att identiteterna röjs genom kopplad information, t.ex. om
flera lärare som intervjuats undervisar på samma skola
När lärarna citeras har citaten valts ut för att illustrera den aktuella
frågeställningen. Eftersom samma lärare kan ha citerats på flera ställen, har jag
även i arbetet med att skriva fram resultaten, samlat citaten för var och en av
lärarna och jämfört det samlade intrycket av dem med den sammanvägande
tolkning, det intryck jag fått genom att läsa hela transkriptionen från
intervjuerna. Detta gjordes också med avsikt att inte med lösryckta citat
framställa någon av lärarna på annat sätt än hur de resonerade i det större
sammanhanget.
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5 Evolution som undervisningsinnehåll

”Cesar: Jag brukar utgå från de här påståendena som Darwin utgick ifrån.
Jag börjar där alltså med att arter uppvisar stor variation och tidsfaktorn.
Några få överlever av stora barnkullar. När de får klart för sig det, att det
beror på variation, tid och … ja, då brukar resten halka in där, faktiskt.”

I detta kapitel beskrivs det innehåll lärare resonerar om som
evolutionsinnehållet i undervisningen. Utifrån resultat från svaren i ett
frågeformulär och i intervjuer beskrivs lärarnas undervisningsinnehåll 26. I
kapitlet beskrivs hur frågeformuläret har konstruerats samt hur resultaten från
frågeformulär och intervjuer har analyserats och kategoriserats i teman och
temaområden för innehållet. Detta leder till en beskrivning av selektiva
traditionerna för val av innehåll. Det lärarna presenterar som
undervisningsinnehåll motsvarar konsekvensdomänen (KD) i IMPTGmodellen27 (Clarke & Hollingsworth, 2002).

Ämnesinnehållet från frågeformulär
Utformningen av frågeformuläret
Frågeformuläret har utformats med influenser av Skoog-Bilica (2002) och
Zetterqvist (2003). I den fortsatta texten kommer ordet ”tema” att användas för
de begrepp som anger teman inom evolutionsundervisning. Teman som
hämtats från Skoog-Bilica (2002) är:
Artförändring över tid
26

Ämnesinnehåll tillsammans med värderande budskap som skapas av lärarna och sammanhanget
utgör undervisningsinnehållet.
27

The interconnected model of professional growth
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Bevis på evolution
Nedärvning av förändringar
Artbildning
Mångfald/ diversitet
Människans evolution
Naturligt urval
Zetterqvist (2003) har beskrivit i sin avhandling om ämnesdidaktisk kompetens
i evolutionsbiologi vad grundskolelärare i NO och biologi har för
innehållsmoment i sin undervisning. Dessa moment är av både beskrivande och
förklarande karaktär. Zetterqvist har beskrivit 11 olika innehållsmoment hos
grundskollärarna. Dessa är:
Darwin nämns som förgrundsgestalt
Livets uppkomst
Livets utvecklingshistoria
Människans utvecklingshistoria
Bevis för utveckling (fossil etc)
Variation inom en art
Teorin om naturligt urval
Förvärvade egenskaper går ej i arv
Anpassningar till olika miljöer
Artbildning
Darwins observationer och förklaringar
Zetterqvist (ibid.) menar att fem centrala begrepp är särskilt viktiga för
evolutionsbiologi. Dessa är:
Släktskap
Variation
Naturligt urval
Anpassning
Artbildning.
Från Zetterqvists (ibid.) innehållsmoment och centrala begrepp har listan,
inspirerad från Skoog och Bilica (2002), utvidgats med temana anpassning,
släktskap och variation. Zetterqvist (2003) har anknutit till vardagsföreställningar
eller vanliga missförstånd, missuppfattningar (”misconceptions”) i en av sina
forskningsfrågor
i
sin
avhandling.
Forskning
som
behandlar
vardagsföreställningar eller vanliga missförstånd inom området evolution, skulle
kunna vara sådan forskning som verksamma lärare har kommit i kontakt med.
Därför har temat vanliga missförstånd lagts till listan av teman. Zetterqvist (ibid)
beskriver att lärare i biologi och NO på grundskolan använder begreppet
”stamträd” för att förklara begreppet ”gemensamt ursprung”. Till listan över
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teman har stamträd lagts till. Två av de innehållsmoment Zetterqvist (ibid.)
beskriver är knutna till Charles Darwin som person: 1) Darwin som
förgrundsgestalt och 2) Darwins egna observationer och förklaringar. Dessa
moment har modifierats till det mer generella temat vetenskapshistoriska händelser
eller personer samt naturvetenskap och arbetssätt.
Bakgrunden till Skoog och Bilicas (2002) artikel finns i den debatt som förs
i USA om evolutionsundervisning. I många sammanhang har skillnader mellan
naturvetenskapens världsbild och andra sätt att tolka omvärlden diskuterats.
Med denna debatt i åtanke har temat konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar
lagts till i listan. Dessutom har även dessa teman lagts till: Samhällsvetenskapliga/
medicinska aspekter och argument för att känna till evolution.
I nära kontakter med lärare på en universitetskurs28 har ovanstående lista
över teman diskuterats. I det sammanhanget har det kommit förslag på att lägga
till teman med anknytning till beteendeekologi. Listan har sedan utökats med
temat beteendeekologi och könsskillnader. Frågeformuläret har utformats så att
listan med teman sorterades i alfabetisk ordning. Som beskrivits i kapitel 4 har
jag bett lärarna att markera om de listade temana brukade finnas med i deras
undervisning och att lägga till ytterligare andra relevanta rubriker. Dessutom har
jag bett lärarna att markera hur de prioriterat dessa teman i kursen Biologi A .

Resultat från frågeformuläret om ämnesinnehållet
De 2229 frågeformulär som lämnats till lärare vid intervjuerna har besvarats av
18 lärare. Det innebär en svarsfrekvens på över 80 %. Vid analysen av vilka
teman som lärarna har angett att de tar upp i kursen Biologi A (med hänvisning
till senaste kursen), har samtliga teman markerats av åtminstone någon lärare.
Åtta teman inte har tagits upp av alla lärare. I tabell 5 framgår det vilka teman
som inte har tagits upp av samtliga av de intervjuade lärarna.

28

(Biologi C, kursen Fågelekologi, 2004 )
Som påpekats i kapitel 4 intervjuades 22 lärare, men en av intervjuerna har inte behandlats, pga.
tekniska problem med inspelningen.
29
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Tabell 5 Teman som inte inkluderas av alla lärare i kursen Biologi A på
gymnasiet. Resultat från 18 lärare

antal lärare
har inte med

Konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar
Vanliga missförstånd
Könsskillnader
Människans evolution
Naturvetenskap och arbetssätt
Samhällsvetenskapliga/medicinska aspekter och argument för att känna till
evolution
Vetenskapshistoriska händelser eller personer
Stamträd

6
3
2
2
2
2
2
1

Teman som argumenterar för legitimitet för evolution inom biologi eller som
berör kontroversiella åsikter om evolution hör till de som inte alla lärare har
tagit med i undervisningen. Dessa var Konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar,
naturvetenskap och arbetssätt samt, människans evolution. Teman som anknyter
evolution till historiska sammanhang eller betydelse i det västerländska
samhället var även de teman ett par av lärarna har redogjort för att de inte
behandlar i undervisningen. Dessa teman var vetenskapshistoriska händelser eller
personer, samhällsvetenskapliga/medicinska aspekter och argument för att känna till
evolution. Två av lärarna har angett att de inte har haft med temat könsskillnader i
undervisningen, ett tema som i detta sammanhang hör ihop med evolutionära
frågeställningar inom beteendeekologi. Dessutom har några lärare markerat att
de två temana vanliga missförstånd och stamträd, vilka handlar om hur evolution
kommuniceras i undervisningssammanhang, inte har varit med i kursens
innehåll. I tabell 6 framgår det vilka teman lärarna prioriterar i
evolutionsundervisningen i kursen Biologi A.
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Tabell 6 Prioritering av teman i evolutionsundervisningen i kursen Biologi A
på gymnasiet. Resultat från 18 lärare

Teman

Naturligt urval
Anpassning
Genetisk variation
Naturvetenskap och arbetssätt
Bevis på evolutionen
Mångfald/ diversitet
Artbildning
Nedärvningar av förändringar
Beteendeekologi
Artförändring över tid
Människans evolution
Vetenskapshistoriska
händelser
eller personer
Samhällsvetenskapliga/
medicinska aspekter och
argument för att känna till
evolution
Stamträd
Könsskillnader
Släktskap
Vanliga missförstånd
Konflikter mellan olika
världsbilder/tolkningar

Innehållet
har
prioritet 1
hos
antal
lärare

Innehållet
har
prioritet 2
hos
antal
lärare

16
15
15
12
12
11
11
10
8
6
6
5

1
2

3

11

3
3
3
3
2

8
6
10
8
6

1
4
3
6
3
6
7
8
6

Innehållet
har
prioritet 3
hos
antal
lärare

1

1

3
3
1
1
3

Innehållet
finns med,
inte
prioriterat
hos
antal
lärare
1
1
3
3
2
4
1
4
4
5
2
4

Innehållet
finns
inte med
hos
antal
lärare

2

2
2

2

2

3
4
4
3
1

1
2
3
6

Alla lärare har angett dessa teman: Naturligt urval, anpassning, genetisk variation,
bevis på evolutionen, mångfald/diversitet, artbildning, nedärvning av förändringar,
beteendeekologi och artförändring över tid. Dessa teman beskriver ett gemensamt
innehåll, en kärna i undervisningsinnehållet för evolution i kursen. Bland
temana i tabell 7 finns några som en del av lärarna inte har tagit upp, medan de
teman prioriteras av andra lärare. Mest tydlig är det när det gäller temat
naturvetenskap och arbetssätt.
Ytterligare kommentarer till frågeformuläret
Två lärare har skrivit frågetecken vid temat vanliga missförstånd. Flera lärare har
påpekat att många av begreppen eller teman ”gick i varandra” och därför har
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varit svåra att rangordna. Ingen lärare har gjort tillägg av teman. Ingen lärare har
gjort fler steg i prioritering än 1-4.

Ämnesinnehållet från intervjuer
I kapitel 4 har jag beskrivit procedurerna för hur transkripten från intervjuerna
har bearbetats inför analyser. De delar av intervjuerna där lärarna har beskrivit
evolutionsinnehåll behandlas i detta avsnitt. Lärarna har gjort rika och
beskrivande utsagor om undervisningen och hur de har resonerat om
planeringen. Ur analyser av transkriptionstexterna har beskrivningar av vad
lärarna beskrivit som det viktiga innehållet i evolutionsinnehållet vuxit fram.
Här sker en första beskrivning av likheter och skillnader i lärarnas
undervisningsinnehåll utifrån de teman och temaområden som lärarna
behandlar i evolutionsundervisningen.

Analys med avseende på teman
Exempel från en analys av en intervju
Här används en intervju med läraren Gustav för att belysa hur intervjuerna
analyserats med avseende på teman i undervisningsinnehållet. I denna intervju
har Gustav berättat om kursen Biologi A och besvarar en fråga om vad han
brukar ta upp om evolution.
Gustav: I evolutionen? Ja, då går vi mycket efter de olika
läroböckerna. Vi har flera olika typer av läroböcker så de får välja
lite. Framförallt för att få lite förståelse för det här tidsperspektivet,
då det är ganska svårt för många. Skillnaden mellan miljon och
miljard är inte så stort för en del. Det blir en mer traditionell … de
får ett antal frågeställningar som de får jobba med och söka svar
på. När man tänkte sig att jorden bildades och första livet och
prokarytota och eukaryota, symbiosteorin och hela vägen framåt,
till det som finns idag. Den biten är inte så mycket att göra ute mer
än att man kan plocka in olika typer av celler och odla bakterier
och sådant där, möjligen, så att de får den här känslan från cell till
stort djur. Dels är det många fakta, de måste börja med
faktasakerna, så att de vet lite om olika tidsperioder.
Kontinentaldrift, olika teorier om hur själva livet ... vad är liv
egentligen? Det här med de tidiga cellerna och hur de har kunnat
gå vidare och bildat kolonier och blivit flercelliga djur och den här
biten då. Och varför har vi inga dinosaurier kvar nu? Och sen
människans historia då också.
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Från detta excerpt från intervjun har texten från transkriptet delats upp i
utsagor och numrerats (se tabell 7). Här beskrivs hur Gustavs uttalanden om
evolutionsinnehållet analyserats och tolkats. Texten har delats upp utifrån vad
det handlar om, vad Gustav säger att han gör och vilka teman som tolkats ur
Gustavs utsagor. Detta är en första tolkning gjord utifrån de teman som finns i
det frågeformulär som beskrivits tidigare i detta kapitel.
Tabell 7 Analysexempel 1. Gustavs beskrivning har delats upp i utsagor och
tolkats som teman
Utsaga

Tema
Kategoriserade
utifrån frågeformulärets
teman

Tema
Nytillkomna
utifrån
kategorisering
vid analys av
intervjutranskript

(1) då går vi mycket efter de olika läroböckerna. Vi
har flera olika typer av läroböcker så de får välja lite.
Framförallt för att få lite förståelse för det här
tidsperspektivet, då det är ganska svårt för många.
Skillnaden mellan miljon och miljard är inte så stort för
en del.

Vanliga missförstånd

Tidsperspektiv

(2) Det blir en mer traditionell … de får ett antal
frågeställningar som de får jobba med och söka svar
på. När man tänkte sig att jorden bildades

Jordens
uppkomst

(3) första livet

Livets
uppkomst

(4) prokarytota och eukaryota,

Släktskap

(5) symbiosteorin och hela vägen framåt, till det som
finns idag. Den biten är inte så mycket att göra ute
mer än att man kan plocka in olika typer av celler och
odla bakterier och sådant där, möjligen, så att de får
den här känslan från cell till stort djur.

Artförändring över tid

Systematik

(6) Dels är det många fakta, de måste börja med
faktasakerna, så att de vet lite om olika tidsperioder.

Tid

(7) Kontinentaldrift

Kontinentaldrift

(8) olika teorier om hur själva livet ... vad är liv
egentligen?
(8) olika teorier om hur själva livet ... vad är liv
egentligen? Det här med de tidiga cellerna och hur
de har kunnat gå vidare och bildat kolonier och blivit
flercelliga djur och den här biten då.

Vad liv är
Artförändring över tid

(9) varför har vi inga dinosaurier kvar nu?

Artförändring över tid

(10) människans historia

Människans evolution

Tidsperspektiv
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Frågeformulärets beskrivningar av teman i innehållet
Efter genomläsning av tabell 7 blir det tydligt att Gustav har beskrivit olika
teman. Det handlar det om hur jorden bildades, om livets tidiga utveckling,
släktskap och hur man systematiserar, hur arter har förändrats och om
människan. Dessa teman benämns som teman i frågeformuläret, dvs. jordens
uppkomst, livets uppkomst, vad liv är, släktskap/systematik, artförändring över tid samt
människans evolution. I Gustavs kommentarer har det också kommit fram att
elever kan ha speciellt svårt med begreppet tidsperspektiv. Det konstaterandet
har tolkats som temat vanliga missförstånd/svårigheter.
Från analysen av intervjuerna kommer det fram ytterligare teman
Utifrån Gustavs beskrivning har ytterligare teman identifierats. Ett tema har
sammanfattas som tidsperspektiv och ett annat tema har benämnts kontinentaldrift.
Kontinentaldrift och förekomst av fossil har lärarna använt för att beskriva
argumentationen för evolutionsteorin. Lärarna har beskrivit att de har tagit upp
kontinentaldrift i undervisningen för förklara hur man vet att kontinentalplattor
har rört sig och för att eleverna ska känna till kontinentaldrift, för att kunna
förstå förklaringar om hur organismer har kunnat spridas till olika kontinenter.
Dessa förklaringar är således en del av temat bevis på evolution.
De teman som tillkommit genom analys av intervjuerna är tidsperspektiv,
universums och jordens uppkomst, vad liv är, fitness, succession, samevolution, mutation,
faktorer som bidrar till selektion, slump, fossil, kontinentaldrift, resistens, framtid samt
yrken med anknytning till evolution.

Analys med avseende på temaområden
Temana från frågeformuläret och från analysen av intervjuerna har
sammanfattas i fyra olika temaområden, som har använts för att belysa
variationen i lärarnas undervisningsinnehåll. Dessa temaområden är a)
Evolutionens historia och resultat, b) Evolutionens mekanismer, c) Evolutionens epistemologi
och vetenskapshistoria (hur människan har resonerat om livets utveckling och
skaffat sig kunskaper om den) och d) Nyttan av kunskaper om evolution (personligt
och samhälleligt). Tabell 8 sammanfattar hur olika teman har delats in i
temaområden.
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Resultat om ämnesinnehållet
Ämnesinnehållet omtolkat som teman redovisas här i tabell 8. Temat
tidsperspektiv skulle kunna återfinnas i två temaområden: I Evolutionens historia och
resultat och i temaområdet Evolutionens mekanismer. En sådan uppdelning skulle
då bero på i vilket sammanhang lärarna betonat temat och vilken förklaring
lärarna har beskrivit att de har försökt att uppnå genom att använda temat. I
Gustavs beskrivning av tidsperspektiv framgick endast att det handlar om en
lång tid. Det skulle kunna vara en förklaring för att illustrera många
generationer under en tidsrymd. Temat skulle även kunna användas som
utgångspunkt för att förklara evolutionens mekanismer. Eftersom de flesta
beskrivningar lärarna gör av temat är ospecificerade, som i Gustavs redogörelse,
redovisas temat i temaområdet Evolutionens historia och resultat.
De lärare som har beskrivit exempel på missförstånd ger i flera fall exempel
på teleologiska förklaringar, som kan anses vara exempel från temaområdet
Evolutionens mekanismer, men samma lärare har även beskrivit sådana
missförstånd som har med hur evolutionsteorin har uppfattats och hur
människor har diskuterat om evolution. Hur många lärare som har gett exempel
på temat missförstånd redovisas under temaområdet Evolutionens epistemologi och
vetenskapshistoria.
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Tabell 8 Teman som beskrivits i frågeformuläret och i intervjuer fördelade på
fyra temaområden. De temana som tillkommit genom analys av
intervjuerna är kursiverade. Siffrorna inom parantes anger hur
många lärare som beskrivit dessa teman under intervjuerna
Evolutionens historia
och resultat

Evolutionens
mekanismer

Evolutionens
epistemologi och
vetenskapshistoria

Tidsperspektiv

21

Nedärvning av
förändring

15

Släktskap/
systematik

19

Naturligt urval

9

Naturvetenskap
och arbetssätt
Vetenskapshistoriska
händelser

Bevis på
evolutionen

Nyttan av kunskaper
om evolution

13

Samhällsvetens
kapliga/medicins
ka aspekter och
argument för att
känna till
evolution

9

12

Konflikter mellan
olika världsbilder

8

10

Yrken med
anknytning till
evolution

4

6

Resistens

4

Artförändring
över tid

14

Anpassning

9

Beteendeekologi

9

Mekanismer

9

Universums och
jordens
uppkomst

9

Genetisk
variation

5

Fossil
Geologiska
begrepp som
t.ex.
kontinentaldrift

Stamträd

8

Mutationer

5

Embryologi

2

Livets uppkomst

7

Selektion

6

Gemensamt
ursprung

1

Människans
evolution

6

Slump

5

Vanliga missförstånd

9

Arter/artbildning

5

Framtid

4

Evolution pågår

3

Faktorer som
bidrar till
selektion

4

Könsskillnader

3

Fitness

3

Mångfald/
diversitet

3

Samevolution

2

3

Exempel på teman och temaområden
I detta avsnitt redovisas en tjock beskrivning (Geertz, 1973) av
undervisningsinnehållet, med exempel från lärarnas beskrivningar och hur dessa
beskrivningar har tolkats som teman och temaområden.
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Evolutionens historia och resultat
Flera av lärarna har beskrivit att en svårighet med evolutionsundervisningen är
att den förutsätter förståelse av abstrakta begrepp. Lärarna ger flera exempel på
hur de har försökt att konkretisera temat tidsperspektiv. Läraren Kalle visade upp
ett sådant exempel i samband med intervjun. Kalles elever hade illustrerat en
tidslinje, genom att göra en pappersbård på fem meter. Denna hade fästs upp i
klassrummet. När Kalle visade mig tidslinjen började han med att ursäkta sig
med uppgiften nästan kan betraktas som för enkel, liknande sådant man gör i
grundskolan. Därefter motiverade Kalle uppgiften med att det låg mycket
elevdiskussioner bakom framställandet av pappersbården och att det funnits
krav på att eleverna skulle ge korrekta benämningar på arter och motivera val av
organismer utifrån systematikkunskaper.
Kalle: … mellanstadieaktigt, men … Ja, och det här är det
naturvetarna har gjort. Det blir ju lite mer än bara lite gulliga
dinosaurier. De har korrekt benämning och de får in rätt arter med
korrekt benämning och de får in väsentliga djurgrupper.

Intervjuare: Det syns att det är genomarbetat.
Kalle: Ja, det är liksom inte så att de gör det med vänster hand. De
skulle också peta in massor av sådana här nyckelgrupper och
nyckelarter. Då fick de också välja fem steg i evolution Ja,om
ozonskiktets uppkomst om syremolekylen, första bakterien och lite
sådana saker som ska stå lite här och var. Varje grupp de fick göra
det fullständigt fritt … en del då som tycker att invasionsteorin …
(ohörbart) uppkomst, då ja lite så … Det var ju diskussioner
bakom.

Intervjuare: Och jobbade de då hela klassen?
Kalle: Nej, det är en grupp om säkert tre, jag kommer inte ihåg.

Intervjuare: Ja, men du börjar med att de är överens om skalan hur de
skulle göra?

Kalle: Nej, ja de får ett papper på fem meter.

Intervjuare: Mm.
Kalle: En annan viktig sak är ju det här med att det händer
ingenting och så händer allt på slutet.
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I detta exempel har tidsaspekten illustrerats inom temaområdet Evolutionens
historia och resultat, där den beskrivna uppgiften knyter samman flera teman som
artförändring över tid och systematik. Här berörs temat tidsperspektiv,
släktskap/systematik, artförändring över tid och livets uppkomst.
Även andra lärare har beskrivit hur de har arbetat med att konkretisera
temat tidsperspektiv. Så här har Erik beskrivit att han har förklarat stora
tidsrymder för eleverna:
Erik: En enkel grej som framförallt, det tar bara fem minuter. Hur
lång tid tar det att räkna till hundra tusen, och en miljon och en
miljard. Och nu kanske jag säger fel … om, det ska översättas till
att … om man räknar ett tal i sekunden så ska man omvandla det
till enklaste mått. Jag har kört det massor av år. Men det är rätt
mycket och svårigheten är att få grepp om talen. Det är
fruktansvärt stora tidsrymder och så talar vi om år. När vi pratar
om jordens ålder och fyra miljarder år är inte en miljard … fyra
och en halv miljard och då är det ju … Då inser man ju att det är
svårt att greppa. Fruktansvärt lång tid som livet har experimenterat
iallafall. Jag tycker att det mest intressanta egentligen det är
startpunkten nästan fyra miljarder år. Räkna till hundra tar en
minut och fyrtio sekunder. Så räkna till tusen och då kommer jag
inte ihåg vad det blir. Tusen delat i sextio så får du ett antal
minuter. Och sen en miljon så en miljard om jag kommer ihåg rätt
nu så handlar det om, jag tror om om vi sover åtta timmar och äter
samtidigt och ägnar resten av tiden att räkna, ett tal i sekunden så
tar det, jag tror jag 40år eller något sådan. Ungefär en livstid att
räkna till en miljard.
I exemplet från intervjun med Erik har temat tidsperspektiv konkretiserats på ett
annat sätt än i Kalles beskrivning. ”lång tid som livet har experimenterat” har
anknytning både till temat artförändring över tid, men även till temaområdet
Evolutionens mekanismer.
Fanny har beskrivit att eleverna har haft som uppgift att lära sig i vilken
ordning olika organismer har utvecklats. Hon har haft förhör på läxuppgiften
med hjälp av smågodis, som eleverna så småningom har fått äta upp.
Fanny: Eleverna får i läxa att kunna turordningen för när olika
organismer dyker upp på jorden. Då brukar jag gå ut och köpa
godis, lösgodis. Så här var det ett år: Mussla, och sill. salta sillar,
godissillar. Groda, gröna grodor, krokodiler och en råtta och en
björn. [ Det får bli ] vad som finns i godisaffären. En sex, sju
stycken. Så får alla en liten burk, det [ är ] där lite övertäckt.
Sjöstjärna har vi haft ibland och vi har haft broskfisk. Och så får
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de lägga de här i rätt ordningsföljd, utifrån [ den ordning som ] att de
dök upp på jorden. När de fått godkänt, att det är korrekt ja, då
får de ju äta upp grejorna.
I detta exempel har temat artförändring över tid illustrerats. Genom dessa tre
exempel har olika sätt att konkret behandla temat tidsperspektiv
uppmärksammats.
Systematik och släktskap är en stor del av kursen Biologi A. Lärarna har
beskrivit att de knyter ihop systematiken med evolutionstemat på flera sätt. Ett
exempel som har beskrivits är att de använt stamträd, fylogenetiska träd. Cesar
har börjat evolutionsavsnittet med en uppgift där eleverna har presenterats för
en fiktiv organism (Caminalculus)30. Bilder på organismen har visat att
Caminalculus varierar i utseende. Utifrån dessa bilder har eleverna fått resonera
om likheter och olikheter som antas bero på artbildning och artförändring över
tid. Elevernas uppgift har blivit att klippa ut bilderna och de har presenterat ett
förslag på hur utvecklingen av organismen kan ha gått till. På så sätt har
eleverna skapat ett tänkbart fylogenetiskt träd som beskriver organismernas
släktskap och utveckling. När Cesar har ritat upp och förklarat för eleverna hur
ett fylogenetiskt träd konstrueras, har han även hänvisat till att det hänger en
plansch med ett fylogenetiskt träd för djurriket utanför klassrummet. En bild
som eleverna har sett många gånger på väg till lektionerna.
Cesar: I inledningen säger jag att de här Caminalculus de
härstammar från en art som … Så jag ritar upp ett litet träd där då
för dem. Vi har ju ett fylogenetiskt träd för i princip hela djurriket
härute i korridoren, som de kan gå ut och titta på.
I intervjun med Cesar har det blivit synligt att han behandlar temat stamträd,
både genom att han säger att han gör eleverna uppmärksamma på att det finns
bilder av fylogenetiska träd och genom Cesars beskrivning av hur han beskriver
för eleverna att han ritar och förklarar hur stamträd är konstruerade.
Förutom att lärarna berättar att de använt yttre morfologiska karaktärer, har
de även exemplifierat anpassningar till olika förutsättningar som klimat, tillgång
till föda, och boplatser. Lärarna har också gett exempel på att eleverna har fått
arbeta med jämförande anatomi genom att dissekera olika djur. Eleverna har
gjort anteckningar från de olika dissektionerna och fått i uppgift att jämföra och
sammanfatta sina iakttagelser. Det beskrivs som att det innebär en hel del jobb

30

I kapitel 9 redovisas hur Cesar beskriver bakgrunden till namnet Caminalculus.
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för eleverna, men lärarna har sagt att det arbetet ger eleverna ett bra eget
material.
Dagmar: Man tittar på de här djurgrupperna och tittar i det
evolutionära perspektivet och man har dissektioner och att man
ber eleverna att skriva om de här djurgrupperna, om varför de har
[ vad som är ] viktigt för de här enskilda djurgrupperna och titta på
det ur ett evolutionärt perspektiv. En del tar till sig det här och gör
det väldigt bra. De som är med på laborationerna och genomför
det seriöst får alltså ett bra skrivet material som de har
sammanställt och tittat på.
Bodil: Man får göra alla fyra fem laborationer, dissektionerna
under lektionerna. Sen måste de göra en gemensam sammanfattning
av alltihop och skriva om utvecklingen på de här djuren. Och så en
labrapport för varje djur också, vad vi har sett för någonting. Den
tycker jag är bra, men de tycker att det är jobbigt.
Av både Dagmar och Bodils beskrivningar framgår att temat släktskap och
systematik knyts till temaområdet Evolutionens historia och resultat. Båda lärarna har
poängterat att jämförelser mellan byggnaden (anatomin) hos olika organismer
bidrar till ett evolutionärt resonemang.
Evolutionens mekanismer
Martin har berättat att han har gett sina elever något att fundera över genom att
visa en uppstoppad rödbena31 och sedan har han presenterat några
frågeställningar för eleverna. Martin menar att han utmanar eleverna att fundera
över mekanismer bakom evolution, artbegreppet, vad som menas med
egenskaper och slumpens betydelse. Vidare har Martin påpekat att elever kan ha
uppfattningen att mutationer sker för att de behövs.
Martin: Ibland så introducerar [ jag ]det här med evolution genom
naturligt urval genom att få dem att fundera över varför har
rödbenan fått sina långa röda ben. Tagit fram den och så säger jag:
”Tänk er att dess förfäder hade korta ben, och så var det en annan
fågel”. Så får de skriva lite bara tankar om hur det kan ha tänkas ha
gått till. Den stora uppfattningen om det är väl att man tänker sig
det i ett steg eller två eller tre eller fyra i stället för väldigt, väldigt,
väldigt, väldigt många små steg. Få dem att förstå väldigt tydligt att
det finns inget sådant som egenskaper och så art, begreppet art
och att påstå att en art har de här egenskaperna … det är
31

Tringa totanus
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bara en approximation, och bara att det ligger något i det att varje
individ har en uppsättning egenskaper och att det finns en enda
egenskap om det inte är en extremt inavlad population uppvisar
variation. För att de inte ska tro att
mutationer uppkommer …
de tror inte att mutationer uppkommer för att de behövs, eller
de … det är klart att det finns en och annan. Jag tycker inte att
det är det stora problemet. Dom förstår att mutationer
uppkommer av en slump.
I denna sekvens ur intervjun med Martin exemplifieras vad han försöker få
elever att förstå inom temat naturligt urval. I Martins resonemang framgår att
han lägger vikt vid att problematisera relationer mellan art, population och
egenskaper. Från denna del av intervjun framgår det också att han anser att det
är viktigt att eleverna förstår att mutationer är slumpartade och att naturligt
urval innebär en lång serie av händelser. Från detta citat blir det också synligt att
Martin resonerar om att elever eventuellt kan föra teleologiska resonemang.
Samtidigt som det framgår att Martin är medveten om att teleologiska
resonemang har beskrivits i forskningslitteratur som exempel på vanliga
missförstånd, beskriver han här att teleologiska resonemang inte är vanligt
bland elever i kursen Biologi A. De teman som identifieras i Martins
beskrivning är naturligt urval, mutationer, slump och vanliga missförstånd. Martins
beskrivning behandlar även temana arter/artbildning och artförändring över tid.
David har beskrivit slump med en allegori. Davids poäng är att man kan
tänka sig att ett specifikt resultat (dvs. var man befinner sig) är resultatet av en
mängd tidigare vägval som i sig inte är planerade i förväg. Den slutliga platsen
är ett resultat av slumpen.
David: Genom att vi tittar idag och försöker återskapa att
skeende. Det är väldigt … Alltså, det är svårt att tänka sig att det är
slumpen. Man är den man är … Det är lätt att tänka sig när man
väl är där och inte vet hur man kommit dit. Det är skoj det här om
man kommer in i en främmande miljö, en främmande stad med
gator som går kors och tvärs. Då går man ut . ”Jag ska gå ut på
stan en dag” och i varje gathörn så påverkas man av någonting.
Om det var soligt, jag går över på andra sidan och där är det en
spännande affär och det börjar regnar så då går jag in i den
affären. Håller man på så där hela dagen så är man någonstans då
på eftermiddagen. Man hade ju ingen tanke på det förrän man var
där. Men när man står där då kan man tänka så här: ”Ja det är klart
att jag kom hit, det varit så och så på vägen.” Men om
man då tänker att det vid varje tillfälle var det faktiskt en
valsituation att du skulle lika gärna kunnat gå åt det hållet då, eller
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om det inte blivit grön gubbe där och ja, då kanske du hade gått
där istället och då hade du kommit någon annanstans.
Davids beskrivning syftar till att anknyta relationer mellan slumpen och en serie
handlingars betydelse för ett resultat. Detta är berättat i sammanhanget att
förklara naturligt urval. Temat som blir synligt vid denna intervju är att läraren
behandlar temat slump.
Många av lärarna har sagt att de uppskattar att ha tillgång till
naturaliesamlingar. Fanny har berättat att hon använder kranier och
uppstoppade fåglar till uppgifter som belyser temat anpassningar. Eleverna har
fått gruppera uppstoppade fåglar efter utseendet på näbbar och fötter och har
sedan fått försöka dra slutsatser om fåglarnas födoval.
Fanny: Det här är ju en gammal skola. Så vi tar in kranier. Så då
får de titta på den här biten. Det ska visas och det ska
kommenteras. De ska känna in var har hästen sitt huvud. Använda
långfingret … och ögonen sitter så … en häst, den har ögonen här
och ser inget där. Nehej. Då ser den sån ut då … har vi … ja, hela
den här biten.
Fanny: Här har vi fåglar också. Vi har mycket gamla fåglar
uppstoppade. Så här har du. Nu är inte jag duktig på fåglar så jag
vet inte … jag får hålla mig till kända begrepp. Här finns alla typer
av fåglar med olika karaktäristika. Så ska de alltså studera fötterna.
För det första så står de här tjugo fåglarna i ett enda virrvarr på två
bänkar. ”Ni ska ställa dem på ett sådant sätt så ni har grupperat
sådana som har lika egenskaper. Så ska de förklara varför. Det
börjar vi timmen med. Varför ställer du dem så? Njae, de är ju
ungefär lika”. Sen så ritar de upp de här grundtyperna och parar
ihop näbb med val av föda. Och då är det näbbens grundutseende.
Och så skriver de upp vilka som har den här näbben. Sen så får de
titta i böcker, eller om de kan själva. Jag brukar säga: ”Vad äter den
här?” Näbb kontra matform. Sen tittar man på fötterna. För
fötterna passar födoämnesval och boendemiljö. Japp, och det är
också sådant där, antingen kan man eller så kan man inte. Då får
man fundera. Ja, så gör man en tabell där man prickar in den
näbbtyp och fotutseende och vilka huvudgrupper av fåglar det
finns och vilka karaktäristika drag har de?
Det temaområde som blir synligt i dessa delar av Fannys berättelse är
Evolutionens mekanismer, där hon beskriver undervisning med temat anpassningar.
Morfologiska skillnader kan man också jämföra utifrån bilder. Fanny har
visat ett arbetsblad från ett läromedel där man utgått från bilder på
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galapagosfinkar32. Även i denna uppgift skulle elever resonera om olika fåglars
födoval. När Fanny visade att hon hade en arbetsuppgift i sin pärm som var
förtryckt och hämtad från ett vanligt läromedel, var det nästan som att hon
ursäktade sig när hon sa: ”Det är inget märkvärdigt”.
Fanny: Sen brukar vi prata om endemiska arter och sådant. Så
kommer vi då självklart in på Darwin och hans finkar. Där har vi
en bild med i häftet, det är inget märkvärdigt, där har jag plockat. 33
Finkhistorien, den har jag ju plockat.
Ur detta citat framgår det att Fanny lägger vikt vid att behandla temat anpassning
och även temat artförändring över tid, eftersom hon exemplifierar med särfallen
endemiska arter. I Fannys beskrivning framgår det även att hon anknyter
uppgiften till temat vetenskapshistoriska händelser eller personer. Det Fanny hänvisat
till som ”Finkhistorien” är en bild av finkar med olika näbbform, en serie bilder
som Fanny känner till som en traditionell uppgift i läromedel som refererar till
Darwin och Galapagosöarna.
Trots att de flesta exempel lärarna har beskrivit har handlat om djur, ger
lärarna även exempel på att man också behandlat anpassningar hos andra
organismer. Helen har berättat att hon låtit eleverna arbeta med växters
anpassningar.
Helen: … och sen efter det så jobbar vi effektivt med växters
anpassningar till olika klimatzoner.
Även i citatet från intervjun med Helen ges exempel på temat anpassning.
David har gett andra exempel på temat anpassning. Här har David beskrivit
att han anknyter till elevernas intressen. Han har haft elever som är engagerade i
älgjakt. David har tidigare i intervjun berättat om att några av hans elever är
troende och han har diskuterat om att evolutionsundervisningen kan uppfattas
som kontroversiell, men när han presenterar evolution och ger exempel på
anpassningar i detta sammanhang, säger han att det då engagerar eleverna (och
eventuellt så har inte heller eleverna invändningar mot resonemanget).
David: Vi pratar om djurs färgseende. Vi tittar lite grann på här
med hur älgar ser. Vad får de för bilder? Eller om man har
32

galápagosfinkar [galɑ:´pagɔs-], darwinfinkar, underfamilj i fågelfamiljen fältsparvar med 14 arter,
varav 13 på Galápagosöarna och en art på Cocosön utanför Costa Rica. Gruppens snarlika arter
inspirerade Charles Darwin att jämföra fåglars utveckling under skilda förutsättningar.
galápagosfinkar. http://www.ne.se/kort/galapagosfinkar,Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-30.
33

Fanny visar på övningsblad Darwins finkar; ur Övning, Naturkunskap 2 Gotborn m fl.
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rödgrönt färgseende eller inte, och hur man upplever det. Om man
är jägare kan man ha röda skyddskläder? Är man då djur, vad det
skulle få för effekt? Med älgjakt och så där? Då skulle jägarna ha på
sig … och synas då. Då kanske djuren skulle hålla sig undan och
då … det har de34 inga problem med att diskutera
Lärarna har gett flera exempel på att de diskuterar med elever om hur
anpassningar har gått till. I likhet med Martin i det tidigare exemplet om
naturligt urval har Johan beskrivit att han presenterar några användbara
frågeställningar för eleverna om mekanismer för evolution. Så här sa Johan:
Johan: Det är intressant att se hur eleverna ser på de
mekanismer som lett till en viss utveckling. Det är intressant att
diskutera om hur kan man tänka sig att det här har utvecklats?
Vilka mekanismer har legat bakom? Vad är det som gör att det
blivit en fråga för anpassning?
Lärarna har även gett exempel på temat anpassningar genom att lärarna har
beskrivit exempel på samevolution. Johan har använt exempel på parasitism och
co-evolution och anknutit frågeställningarna om mekanismer för evolutionen
till dessa exempel. Johans har beskrivit en uppgift som går ut på att eleverna får
använda ett av de många exempel Johan ger dem och analysera förhållandet
(utifrån parasitism, komensalism, osv.).
Johan: Eleverna får skriva om någon anpassning som de tycker är
intressant. Så att de har något att relatera till. Sen kommer vi in på
själva evolutionen och vilka mekanismer det är där och då kan de
koppla tillbaks till det.
Johan har beskrivit att han presenterar ett ”smörgåsbord ”med många exempel
på anpassningar som innebär relationer mellan olika organismer.
Johan: Det hjälper eleverna att förstå att vi inte bara tittar på
fjärilar med långa snablar som suger nektar, det handlar om
anpassningar och evolution. När eleverna ser de fantastiska
anpassningar som finns hos alla möjliga djurgrupper och växter,
hur djur samverkar då tror jag att elevernas intresse för
frågeställningar väcks.
Johan har framfört argument då han menar att elevernas intresse väcks just
genom att de får studera flera exempel som alla handlar om evolutionära
processer. Därefter har eleverna fått fördjupa sig i det de tycker är intressant.
34

Sammanhanget är att David refererar till att han tidigare berättat om elever som inte accepterar
evolution.
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Det har inneburit att eleverna studerat olika saker. Johan har beskrivit att
exempel på att anpassningar kan ge upphov till olika frågeställningar om
relationer mellan organismer.
Johan: De kan ju titta på produktionen av toxiner eller tillväxthämmande medel hos växter i öknen till exempel … [ eller andra ]
anpassningar. När predatorn kanske blir parasit, vad händer då
med bytet? De blir mer och mer lika varandra. […] Det gäller …
något co-, samevolutionsförhållanden så är det först och främst
om det, vilken typ av förhållande. Om det är plus, plus eller plus,
noll.
Johan har sagt att syftet med upplägget har varit att få igång elevernas
resonemang om evolutionära mekanismer.
Johan: Ja, och så att man. Vad är det som är bra eller vad är det
som är dåligt? Hur kan man tänka sig att det här har utvecklats?
Vilka mekanismer som legat bakom, vad är det som har … Vad är
det som gör att det har blivit en evolutionär fråga för anpassning?
Mer frågor är om nackdelen. Det kanske är en individuell
förändring. Jag menar de här Balamiderna på knölval. Knölvalen
bryr sig inte så mycket om det sitter lite Balanus35 på
dem, men för Balamiderna är det ju avgörande. Och så där? Och
hur lång de kommer […]det jag tycker är intressant att se är hur
de ser på de mekanismer som lett till den här utvecklingen.
Niklas har berättat om att han har en ambition om att eleverna ska upptäcka
variationer i populationer. Han har gett flera olika exempel på hur man kan
studera variation hos organismer med hjälp av egenskaper hos människor,
vitsippor och gräsänder.
Niklas: Det finns ju alltid exempel på naturlig variation att ta till.
Man har ju haft det här när de kollar tungrullningar och sådant i
genetik. Man kan se att vi varierar ju också. […] Man kan ta
blommor och se att alla inte är lika. Man kan prova på våren att
hitta olika kloner av vitsippor, det är ett ganska klassiskt exempel
på att man räkna antal kronblad. Det är variation. […] variationen,
[ det ] visar jag t ex genom bilder på änder. […] Om man
går till någon parkdamm och tittar på gräsänder så ser man ju att
alla inte ser likadana ut. Så jag har ett bildarkiv med massor av
konstiga gräsänder. Varför är det så få gräsänder som är knallvita?
Då kan man se om de accepteras av flocken och så där.
35

Dvs.Ba´lanus, det vetenskapliga namnet på ett släkte bland kräftdjuren havstulpaner. Balanus.
http://www.ne.se/balanus, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-12.

97

Från intervjun med Niklas där han har gett ett flertal exempel på variation är
det synligt att han har samlat idéer på hur han ska kunna demonstrera genetisk
variation för elever.
Lärarna har även gett exempel på hur de arbetar med förändringar inom
populationer. Uppgifterna har då genomförs antingen genom att använda
simuleringsprogram på datorer, eller med hjälp av en arbetsuppgift som de
presenterat för eleverna på ett arbetsblad. I det exemplet har eleverna fått till
uppgift att sammanfatta anpassningar, utbredning, geografisk spridning för en
organism och att koppla ihop detta med information om klimatet. I båda dessa
exempel har lärarna haft som mål att eleverna ska förstå förändringar inom en
population, samt artbildning.
Johan: Det finns ett datorprogram om populationsförändringar
som heter Populus.36 Man kan simulera grafiskt, det blir tydligt för
eleverna.
Cesar: Det är den här med färgen på salamandrar. Den handlar
om genflöde och artbildning. Man kombinerar vad man vet om
klimat, växtlighet. De får en helhetsbild. Det är en tecknare och
biolog som har gjort uppgiften. När man håller på med uppgiften
tittar man väldigt mycket på den. Jag använder den varje år. Det
handlar om en speciell miljö och årstider och klimat. Man
resonerar om hur arten har spritt sig och om olika anpassningar.
Man får in artbildningsbegreppet. Den här uppgiften kan man
börja med utan att ha teorigenomgång innan.
Båda dessa exempel behandlar temat artförändring över tid och arter/artbildning.
Dessutom har både Johan och Cesar beskrivit arbetsuppgifter som har syftat till
att förklara förändringar i populationer. Dessa två exempel behandlar både
temaområdet Evolutionens historia och resultat och Evolutionens mekanismer. I dessa
exempel behandlas temat faktorer som bidrar till selektion.
Ett par av lärarna, Fanny och Adam, har beskrivit hur de har försökt locka
eleverna till diskussion genom att fundera över hur framiden kan komma att se
ut, som konsekvenser av evolutionen. Fanny har gett eleverna ett exempel

36

http://www.cbs.umn.edu/populus/ 20100430. The Populus software contains a set of simulations
that we use to teach population biology and evolutionary ecology at the University of Minnesota.
Simulation models may be chosen from a menu, and students can move among the parameter
boxes of an input window, changing initial defaults to values of their own choosing. Most modules
offer several graphical outputs of model dynamics, and their computational algorithms are detailed in
an Acrobat-based help system packaged with the program

98

utifrån en bild, ”framtidsmänniskan”37 Utifrån bilden har hon fått igång
eleverna att diskutera vad utveckling är. När Fanny visade denna arbetsuppgift
var det också ett exempel på en bild som traditionellt används av lärare. Fanny
har fått en kopia på bilden och hon har haft den utlånad.
Fanny: Så brukar jag alltid börja med den här: (visar bild på
”framtidsmänniskan”). Den här den är ju riktigt kul. Härligt.
Framförallt kan man ju alltid diskutera i det oändliga vad är
utveckling. Man kan ju spåntratta. Vad är utveckling och sådana
saker. Ja, det här [ syftar på bilden ] har jag ju fått utav en av mina
kollegor … jag har haft den här utlånad.
Adam har berättat att eleverna tycker att det är intressant att fundera över vilka
förutsättningar som kommer att förändras och vilka konsekvenser det får för
människor. Undervisningen får, som Adam har uttryckt det, ”nästan ett inslag
av science fiction”.
Adam: De brukar få välja någonting som de får jobba med.
Framtiden är ett ämne som de brukar välja. Vi tittar på vad som
har hänt hittills och ställer frågor som ”Varför försvinner vi snart?
Hur kommer det att gå med universum i framtiden?” Vi pratar om
att solen kommer att slockna. Vad kommer [ att hända med oss? ]
om det är så att människan också ska försvinna, vad är troligt att
det blir vår nådastöt? Vad kommer att orsaka att vi försvinner?
Det är inte så jättelångt bort från science fiction. Då får eleverna
fundera över sådana saker.
Gemensamt i det Fanny och Adam har beskrivit är att de behandlar temat
framtiden när de belyser temaområdet Evolutionens mekanismer.
Evolutionens epistemologi och vetenskapshistoria
Mycket av det som lärarna har beskrivit om undervisningen i kursen Biologi A
handlar om att eleverna har gjort olika moment. David har berättat om att
eleverna har fått uppgifter som har till syfte att de ska förstå ett biologiskt
arbetssätt.

37

En bild av framtidsmänniskan finns i Biologi 2, sid 31. Där anges ingen källa till bilden. Texten
lyder: ”Så här föreställer sig en amerikansk tecknare att framtidsmäniskan kanske kommer att se ut.
Det är dock inte troligt att människan kommer att förändras på det här sättet. Långt dessförinnan
kommer hon att ha försvunnit från jordens yta”. Norlin, Å., Roth, K. & Ohlsson, B. (1979-). Biologi:
högstadiet. Stockholm: Esselte studium.
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David: I början av kursen brukar jag låta eleverna bygga en
modell, ett biologiskt arbetssätt. Det kan vara ganska enkla
experiment. Eleverna får formulera en fråga och samla fakta.
Träna att observera någonting och tolka dem utifrån
naturvetenskaplig världsbild. Det naturvetenskapliga arbetssättet,
argumentation och vad man menar med ett naturvetenskapligt
bevis.
Exemplet från intervjun med David illustrerar temat naturvetenskap och arbetssätt.
Undervisningsinnehållet har ett historiskt ursprung och en del av lärarna
har sagt att de använder historiska perspektiv i undervisningen. Greta har lyft
fram att ett sätt att få elever att förstå är att använda sig av de utgångspunkter
som tidiga forskare hade.
Greta: Om vi håller oss till den nivå som de första forskarna
gjorde, så förstår eleverna. Jag tror att om man får de klassiska
experimenten förklarade för sig, då ser man det framför sig och då
kan man använda det. Allt har börjat någonstans. Det är de mer
praktiska och enkla.
Även David har berättat att han är anhängare av att studera biologi ur
vetenskapshistoriska perspektiv. Han har poängterat att nya rön förändrar
människors resonemang. Genom att lyfta fram exempel kan det bli tydligt för
eleverna att människor endast kan göra tolkningar utifrån vad man vet i den
tiden. David har berättat att han sätter naturvetenskap i ett historiskt perspektiv
och har samtalat med eleverna om att människans förutsättningar för att se på
naturen förändras. Människor har tänkt annorlunda om naturen tidigare. David
beskrev hur han har försökt att få elever att förstå att vi idag har tillgång till
andra kunskaper än vad man hade under Darwins tid.
David: Genom att prata om Darwin och diskutera, vad visste han
egentligen om genetik och sådant där? Ingenting! Och [det ] tänker
inte eleverna på heller. Ja, det är svårt att föreställa sig … vad
visste han egentligen om de här sakerna? Jag menar ”Ja, men
Mendel var samtidigt.” Nej, men det var ingen
som
läste
Mendel förrän på 1900-talet. [ skratt ]. De tolkade ju också allt
utifrån sina kunskaper, men de [ eleverna ] kan i många avseenden
mycket, mycket mer än vad Darwin kunde till exempel.
David: Man får lyfta fram exempel för att det ska bli tydligt för
eleverna. Idag är det ingen som hävdar att jorden är universums
eller alltings centrum. Man går tillbaka och tittar på hur man har
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tänkt tidigare i världen. Det är tolkningar utifrån vad man själv kan
se. Det är t.ex. inte en dum tolkning att världen är alltings centrum.
David har även gett exempel på hur han har försökt att hjälpa elever med
tidsperspektiv genom att han har satt tidpunkten för en vetenskaplig upptäckt i
relation till sin egen ålder. Han har hjälpt eleverna att få tidsperspektiv på hur
länge man känt till DNA.
David: [ Man kan ]jämföra sin egen ålder med hur länge man har
känt till DNAs funktion. [ Då ] pratar jag om att när jag föddes så
52, det var ju … 1953 vad det som man avslöjade DNA molekylen
ordentligt och man kan sätta in det i ett historiskt sammanhang så
där. Det var faktiskt när jag föddes i alla fall. Även, jag tror inte att
de betraktar mig som så lastgammal så, att allt det här har hänt
under väldigt kort tid. Det är också viktigt. Man kommer alltid in
på de här genteknikbitarna.
När lärarna har anknutit till temat vetenskapshistoriska händelser eller personer har det
oftast handlat om Charles Darwin, men man har även nämnt Carl von Linne´
och Gregor Mendel.
Gustav: Darwin måste ju med i det här och Linne´ är ju med i det
hela och [ när ] man kommer in på genetik så man nämner ju
Mendel också. Alltid.
Ibland har lärarna berättat att eleverna har bekantat sig med Charles Darwin
genom att de har skrivit om honom. Ett sådant exempel är att Bertils elever
som har skrivit en liten biografi om Darwin. Kalle har argumenterat mer i sina
beskrivningar av varför han tar upp vetenskapshistoriska personer. Han har
belyst att det är viktigt att man tar upp upphovsmännen till evolutionsteorin
och han har satt diskussionen i ett sammanhang som även talar om
förutsättningar i den historiska tid händelsen har skett.
Kalle: Det här var ju starten på evolutionen. Vi har ju haft
traditionella uppgifter innan, om förutsättningar och grunder då
även om jag tycker att det är ganska mycket historik med de tidiga
gubbarna så att de kommer fram till Darwin och daterar honom i
ett sammanhang.

Intervjuare: Ja, mm. Så du jobbar ganska mycket med naturvetenskaplig
historia?
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Kalle: Ja, där tycker jag att det är väsentligt, annars kan man ju tro
att Darwin bara satt i sin kammare och så pang, så kom han på det
och så.

Intervjuare: Ja
Kalle: Så gick det ju inte till

Intervjuare: Nej
Kalle: Utan där tycker jag att man kan försöka ta in honom bland
alla andra, de som så att säga låg i tiden, där hans storhet låg i att
han kokade ihop alltihopa och fick så bra ordning på det.[…] Hela
boken38 är en stor argumentation från första ända till sista
sidan. Han var ju väldigt tveksam för han visste ju liksom då
vilket bråk det skulle bli. Så var det ju så att det
var en annan
som heter Wallace som hade skrivit sin uppsats och skickat den
till honom för att han skulle titta på den. Han insåg att idéerna låg
ikring, och ändå att han kunde inte sitta och fila på det här längre.
Det fick komma ut med det. Och då kom den ut 187639.
I intervjuerna med Greta, David, Gustav, Fanny och Kalle har det varit tydligt
att lärarna beskriver temat vetenskapshistoriska händelser och personer.
Ett fåtal av lärarna har diskuterat att de har utgått från elevernas
missuppfattningar om evolution, eller sådant som har beskrivits i forskningen
som vanliga missförstånd (misconceptions). Här ges exempel på när lärarna
beskriver missuppfattningar och hur lärarna försöker att hantera dessa. Läraren
Kalle har sagt det var sent i hans lärarverksamhet som han har uppmärksammat
att elever kan resonera på ett lamarckistiskt4041 sätt.

38

Dvs. här refererar Kalle till , “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favored Races in the Struggle for Life”
39

Darwin utgav "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" den 24 november 1859.
1871 publicerades den svenska översättningen; ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval, eller
De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron” förf. anm.
40

De lärare som diskuterar teleologiska resonemang använder termen Lamarchism i betydelsen
nedärvning av förvärvade egenskaper.
Lamarckism, evolutionslära baserad på en förvanskad bild av Lamarcks idéer, främst skild från
darwinismen genom att vara lagbunden och genom att förvärvade egenskaper antas vara ärftliga.
I efterhand har Lamarck förknippats främst med misstagen i sina och Darwins läror, medan hans
evolutionsteori ses som en del av darwinismen.lamarckism. http://www.ne.se/kort/lamarckism,
Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-30.
41
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Kalle: Det finns några elever som har ett slags lamarckistisk sätt
att tänka. Det har jag kommit underfund med senare under min tid
som lärare. Det tar ett tag för eleverna att tränga in i hur
evolutionen fungerar.
Med det menade Kalle att eleverna har missuppfattat på vilket sätt förändringar
inom en population uppstår.
Kalle: Jag ger dem några exempel. Ja, och så brukar jag säga att
man ska inte bara skratta om de här tidiga gubbarna. De jobbade
under sådana förutsättningar. Lamarck hade gärna några andra, de
trodde att det fanns en utveckling, att det inte var facit. Sedan var
det naturligtvis svårt att komma på mekanismen.

Intervjuare: Ja
Kalle: Ja, så jag brukar just ta de exempel som står i böcker. T.ex.
om hundar. Stå där i generation efter generation och skära av öron.
Så får man ta något sådant där drastiskt exempel om att om man
blir överkörd av tåget och förlorar benen, så får man inte benlösa
barn i alla fall. Var måste förändringen sitta? Mycket ska det till för
en mutation i fötterna för att det ska bli någonting. Ja, då brukar
det.. då kommer de fram till så att det måste påverka blivande
könscellerna annars så blir det ingen.

Intervjuare: Mm
Kalle: Det där har de väldiga dimmiga uppfattningar om och
varför skulle de inte ha det? Nej de har inte jobbat med det. Det
är väl bara att man inte har rätt … Man har pratat om det allmänt.

Intervjuare: Lägger du till något om immunologi?
Kalle: Ja, där kan man det bättre, där kan man säga ungefär så här,
det finns de som fortfarande inte tror på evolutionen, men hur ska
de förklara resistenta bakterier?
Ett traditionellt sätt att beskriva lamarckism har varit att beskriva det som att
om en art behöver förändras, så förändras egenskapen genom att varje
generation förändrar sig och att de förvärvade egenskaperna kan ärvas. Denna
förklaringsmodell sätts i motsats genom Darwins förklaring med mekanismen
naturligt urval, där förutsätts variation, sedan sker selektionen genom att de
individer med bäst fitness representeras med högst frekvens i kommande
populationer. I den förklaring som anges nedan har Kalle försökt att dels
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beskriva att en förvärvad egenskap inte ärvs och dels att för att egenskaper ska
gå i arv krävs det att förändringen sker i könsceller.
Till skillnad från Kalle som har beskrivit att han har kommit på att elever
kan ge exempel på lamarckistiska missuppfattningar, har Martin beskrivit att
han kände till den formen av vanliga missförstånd när han var nyutbildad som
lärare, men att trots att han har varit uppmärksam på fenomenet, inte har
upplevt att detta har varit något stort problem bland eleverna. Däremot har
Martin hävdat att elever har svårigheter med att förstå naturligt urval som en
lång kontinuerlig process, och förändring av egenskaper som en approximation
av variationen inom en population.
Martin: När jag kom ut som lärare förväntade jag mig att eleverna
skulle ha lamarckistiska missuppfattningar, men så var det inte.
Den stora missuppfattningen är att man tänker sig att artbildning
sker med hjälp av några få mutationer, inte att det sker gradvis,
med väldigt många små steg. När elever t.ex. ska förklara
rödbenans anpassningar ser de det som ett litet antal förändringar,
inte som en kontinuerlig förskjutning av medellängden på benen.
Martin har pekat på att många av de naturprogram som visas på TV ger
intrycket att naturen är förutsägbar.
Martin: I naturprogrammen där presenteras naturen fortfarande
som förutsägbar. Man får inte veta alla de här oegentligheterna
som uppkommer när organismer försöker maximera sin egen
fitness.
Den formen av missförstånd som Martin beskriver kan betraktas som ett
teleologisk missförstånd. Ett sådan resonemang bygger på att man säger att
någon organism utvecklar egenskaper ”för att de behövs”. Martins kritik om att
naturen presenteras som ”förutsägbar” har tolkats som att han riktar kritiken
mot att TV-program ofta presenterar det vanliga missförståndet som är ett
teleologiskt resonemang. En viktig konsekvens av att förstå evolution och
mekanismen naturligt urval är att evolutionen inte har något mål. För Martin
har det varit ett viktigt mål att eleverna ska kunna undvika teleologiska
resonmang.42
42

Nationalencyklopedin: Teleologi [-gi:´] (av grek. te´los 'fullbordan', 'mål', 'slut' och -logi),
tankeriktning enligt vilken naturskeenden och naturföreteelser, inte bara handlingar, kan och bör
förklaras genom svar på frågan vilket ändamål de tjänar. Ändamålsenligheten i naturen kan
betraktas som ett tecken på eller ett teleologiskt "bevis" för existensen av en gud - eller flera gudar som skapat, ordnat och styr universum. http://www.ne.se/lang/teleologi, Nationalencyklopedin,
hämtad 2011-12-29.
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Martin: Ja, en viktig insikt som jag tycker att man ska ha med sig,
det är just veta att evolutionen inte har något mål
Martin har sagt att eleverna har fått använda en artikel av Torbjörn Fagerström
som heter ”Fyra missuppfattningar om den moderna utvecklingsläran”. 43
Niklas har beskrivit att en vanlig missuppfattning om evolution är att
processen nu är färdig och att människan är en slutprodukt. Han har använt
uttrycket ”människan, skapelsens krona” för att exemplifierar detta synsätt. En
annat sådan språkligt förankrad missuppfattning som Niklas resonerat om är
talesättet att evolution bara är en teori. Niklas har berättat om att han förklarat
för eleverna att i vardagligt språk används begreppet teori som en löst hållen
idé, medan en teori inom naturvetenskap har en lång bakgrund där den har
provats. Evolutionsteorin är en teori som har provats vetenskapligt.
Niklas: Någon sa om evolutionsteorin att ”It is just a theory”. Det
är inte så bara.
Ytterligare ett exempel på en språkligt förankrad missuppfattning som lärare har
beskrivit finns det kring begreppet ”starkast överlever” eller ”survival of the
fittest”. Gustav har beskrivit hur han har återkommit flera gånger i
undervisningen för att diskutera betydelsen av fitness och att ifrågasätta det
starkt rotade uttrycket. Gustav har använt sig av att eleverna tidigare har arbetat
med evolutionsmekanismer. När sedan eleverna har studerat populationsbiologi
har Gustav återknutit och påmint eleverna om vad evolution är.
Gustav: Det där försöker jag ta bort. Många tror att den starkaste
är den som är starkast, störst fysiskt, styrka men att förklara att det
är inte alls det, det handlar om, utan den som kan anpassa bäst för
tillfället. Det tror jag går in till slut, men där är det nog bland det
svåraste att bli kvitt, just det där med den starkaste. Det märker
man när man kommer in på populationsbiologin, det blir ju
något annat. Då är det också det där att man går tillbaks; då blir
det också det där med den starkaste … att man går tillbaks. ”Hur
var det nu vi sa nu? Pratar vi evolution?”
Även Kalle har försökt att diskutera uttrycket kampen för tillvaron, ett utryck
som är följeslagare till begreppet ”starkast överlever”. Han har då påpekat att
det är viktigt att skilja på evolutionsteori och socialdarwinism. Även Kalle har
beskrivit att det är viktigt att komma tillbaka och förklara
evolutionsmekanismer och att diskutera vad evolution är och vad det inte är.
43

Artikeln är publicerad I Forskning och Framsteg 1988 (1:20-26).
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Kalle: Och sedan försöka komma bort från de här vulgärvarieteten
med
kamp för tillvaron, sånt där som leder fram till
socialdarwinism, som jag säger, jag poängterar flera gånger att det
är inte samma sak.
I de kommentarer som lärarna har gjort om vanliga missförstånd och
missuppfattningar om evolution handlar det om att lärarna behandlar
temaområdet Evolutionens epistemologi och vetenskapshistoria. Missuppfattningarna
har ursprung i förståelsen av de argument som används inom kunskapsområdet
och historiken i den kritik som riktats mot evolutionsteorin. Från intervjuerna
där temana naturvetenskap och arbetssätt, vetenskapshistoriska händelser och personer
samt vanliga missförstånd har kommit upp är det synligt att lärarna har behandlat
epistemologiska frågeställningar, dvs. lärarna har som syfte att förklara biologins
karaktär i sammanhanget evolutionsundervisning.
Nyttan av kunskaper om evolution
Niklas har reflekterat över att det är viktigt att elever förstår hur resistens
uppkommer och att den insikten har betydelse för förståelse av följderna av
praktisk tillämpning. Ett sådant exempel är att antibiotika i djurfoder kan ge
upphov till resistens. Niklas har förklarat att de mikrober som inte är känsliga
för antibiotika får större möjligheter att föröka sig och ge upphov till resistenta
stammar när antibiotika används i onödan.
Niklas: Att använda antibiotika i foder eller där det inte är direkt
livsnödvändigt innebär att då utsätts bakterier för antibiotika som
ett hot mot tillvaron, så utvecklas resistens.
I detta citat från intervjun med Niklas har det blivit synligt att han har
diskuterar temaområdet Nyttan av kunskaper om evolution. Det tema som han
behandlar i detta exempel är resistens.

Undervisningsinnehållet som resultat

Analys av temaområden och vad som blir synligt i lärarnas beskrivningar
Syften med undervisningsinnehållet
De olika teman som har beskrivits representerar olika temaområden av
evolution. Uppdelningen i temaområden är ett försök att tolka syften och det
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sammanhang lärarna presenterar evolutionsundervisningen i. Det varierar hur
många olika teman, samt hur många olika temaområden de 21 erfarna lärarna
beskriver. Resultaten redovisas i tabell 9.
Lärarna Bodil, Dagmar, Greta och Ivar har beskrivit temaområdet
Evolutionens historia och resultat utan att betona temaområdet Evolutionens
mekanismer. Endast Eva har betonat temaområdet Evolutionens epistemologi och
vetenskapshistoria, mer än de andra temaområdena. Helge har inte nämnt något
tema som handlar om hur man vet, dvs. Evolutionens epistemologi eller
vetenskapshistoria. Adam, Bodil, Cecilia och Ivar har inte beskrivit något tema
som handlar om Nyttan av kunskaper om evolution. De temaområden lärarna
främst betonar är Evolutionens historia och resultat samt Evolutionens mekanismer.
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Evolutionens historia
och resultat

Nyttan av kunskaper
om evolution

Antal temaområden
som berörs

Evolutionens epistemologi
och vetenskapshistoria

Antal teman som
beskrivs

Evolutionens mekanismer

Tabell 9 Siffrorna beskriver hur många teman som definierats utifrån lärarnas
beskrivningar, samt hur olika teman fördelas på olika temaområden

Helge

6

2

3

0

1

3

Ivar

5

4

0

1

0

4

Greta

5

3

0

1

1

3

Bodil

7

5

0

2

0

2

Ludvig

8

3

2

2

1

4

Bertil

8

1

4

2

1

4

Dagmar

9

6

1

1

1

4

Helen

10

4

3

2

1

4

Cecilia

11

6

4

1

0

3

Adam

11

6

3

2

0

3

Johan

11

3

4

2

2

4

David

12

4

4

2

2

4

Eva

14

4

3

5

2

4

Cesar

14

5

6

2

1

4

Anna

15

7

5

2

1

4

Erik

14

5

5

3

1

4

Kalle

16

6

5

4

1

4

Fanny

18

8

5

3

2

4

Martin

23

7

9

4

3

4

Niklas

22

7

6

6

3

4

Gustav

25

10

7

6

2

4

Summa

264

106

79

53

26

40%

30%

20%

10%

5

3,8

2,5

1,2

Andel teman inom
temaområdet i procent

Genomsnittligt antal
beskrivningar

108

3,7

Samma tema kan beskrivas på olika sätt
Här följer en jämförelse mellan två lärares utsagor om hur de har arbetat med
undervisning om livets tidiga utveckling. Texten i transkripten illustrerar på
vilket sätt lärarna har resonerat om förutsättningar för hur livet kan ha uppstått,
genom att beskriva ett försök Stanley Miller genomförde på 50-talet. Han visade
där att i en gasblandning av vatten, metan, ammoniak och vätgas kunde
aminosyror bildas44. Så här har Fanny beskrivit en del av sin undervisning i
kursen:
Fanny: Sen kommer det här med Livets ursprung. Jag måste säga
att det är väl det jag tycker är svårast. Det är ju gissningar, det
måste man hela tiden göra klart för sig, att det är rita gissa spring.
Ibland känns det som … därför brukar jag göra just de här med
livets utveckling. Jag brukar göra en liten lucktext där det blir lite
”skojsigt”, det här har varit ganska tungt … det här, man kan sitta
här och summera och så spåna. Det blir lite som att lösa korsord.
Sen så … den här boken … (visar i läroboken45 ). Den här texten
den är lite mer genomarbetad. Här finns det … orden finns ju här.
Så att man kan plocka lite lätt facit då … Peinerud, den är lite
roligare med just den här apparaten och hur man t.ex. har testat.
Men nu gör jag så att … de får sitta och fixa det här, eller så får de
sitta på en lektion, så får man spåna ihop. Vad skulle kunna vara
rimligt? … Vet man det ena … ja, då kanske … en gas, jaha … just
det, vilken gjorde liv möjlig. Ja, då ska jag väl inte ta … orden
emellan ska kunna ge lite … Det kanske inte är det optimala, men
det har varit sånt som jag tycker jag personligen tycker inte att
detta är så viktigt. Det är bara sådant där spånande vi … jag tycker
att det är intressant att de tänker till … det är någonting som har
hänt, hur kan det ha gått till. Ibland tar jag upp det här med sju
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Stanley Miller var amerikansk kemist och genomförde 1953 ett berömt experiment där han visade
att metan, ammoniak, väte och vatten kunde bilda aminosyror. Aminosyror är byggstenarna i
proteiner och alltså några av livets byggstenar. Stanley Miller ville undersöka hur livets byggstenar
en gång skulle kunna ha uppstått på jorden. Kunde aminosyror bildas utan att det fanns liv först?
Miller utgick från de ämnen som fanns i atmosfären för ungefär fyra miljarder år sedan, alltså strax
efter att jorden bildats. I en glasbehållare hade han en blandning av gaserna metan, ammoniak, väte
och vattenånga. För att få dessa ämnen att reagera med varandra utsatte han blandningen för starka
elektriska urladdningar som skulle efterlikna blixtar. Efter kylning blev resultatet av experimentet
verkligen några olika aminosyror. Därmed hade Miller visat att det inte behövs liv för att några av
livets byggstenar ska bildas. Stanley Millers experiment har gått att upprepa gång på gång. Miller
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dagar och kristendomsläran och jämför och diskuterar. Det beror
lite på vad man har för grupp av elever.
Då Fanny har beskrivit momentet, har hon börjat med att beskriva att hon
tycker att det är ett svårt avsnitt och att resonemanget bygger på gissningar.
Hon har då sagt att eleverna arbetar med att ”något har hänt” och att de har fått
möjlighet att fundera över hur det kan ha gått till, genom att de fått lösa en
uppgift. Eleverna har fått hitta viktiga ord och information om ”den här
apparaten” och ”hur man testat” och att ”en gas, gjorde liv möjligt” utifrån en
lucktext och med hjälp av läroboken. Fanny har beskrivit att hon använder en
lucktext och att just denna typ av arbetsuppgift är enlig Fanny ett sätt att
erbjuda eleverna trevlig sysselsättning, speciellt eftersom hon menar att temat
livets tidiga utveckling inte är ”så viktigt”. Senare i intervjun har Fanny också
kommenterat att hon i detta sammanhang ibland har diskuterat
kristendomslära.
Även Kalle har beskrivit att han tar upp resonemang om hur livet kan
uppstå genom att beskriva Millers försök. Det är troligtvis samma försök som
Fanny refererar till ovan. Så här har Kalle berättat när han samtidigt pekar på en
lång pappersremsa, där eleverna har konstruerat och illustrerat en tidslinje över
organismers utveckling:
Kalle: Ja, jag börjar ju med universums storhet. Jag menar, dels
kommer det en del in, men jag vill ha det först. Jag tar det från
början. Så tar jag det där med G. Millers försök och sådana
resonemang om hur livet kan uppstå. Och sen det där med den
eukaryota cellens uppkomst … Sen går det lite fort här. Det
förutsätter lite grann att de här olika tidsåldrarna och när
djurgrupper kommer och går …
När Kalle har knutit ett namn på en forskare (Miller) till försöket, framstår
försöket som definierat. Kalle har pekat på att försöket fungerar som
utgångspunkt för att resonera om hur liv kan uppstå, medan Fanny snarare har
öppnat för att eleverna kan spåna kring att något har hänt. Fanny har beskrivit
att hennes syfte med den uppgift hon berättat om var att eleverna skulle få en
aning om hur livets tidiga utveckling kan ha gått till. Kalles motiv för att tala om
försöket var att förklara en logisk bakgrund till en process som illustreras i en
tidslinje. Kalle har fortsatt denna förklaring med att han diskuterat eukaryota
cellers uppkomst, dvs. Kalle har använt försöket som utgångspunkt när han har
förklarat förutsättningar för tidiga cellers uppkomst. I den beskrivning som
Fanny gjort, har hon i direkt anslutning till att diskutera försöket associerat till
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kristendom, sju dagar och jämförelser mellan evolution och skapelselära. Att
Fanny också har gjort inpass om att det är det hon ”tycker är svårast”,
”gissningar”, ”inte så viktigt” och liknar ”rita, gissa, spring” antyder att denna
del av undervisningen har varit perifer, medan Kalle har tillskrivit ett
vetenskapligt försök förklaringspotential och har använt försöket som en del i
en argumentation.
En annan jämförelse mellan hur olika lärare presenterar samma tema är hur
lärarna presenterar grunden för systematisk indelning av organismer. I det
innehåll lärarna har beskrivit är systematik framträdande, men de har poängterat
att eleverna inte har behövt kunna så många arter. Lärarna har samstämmigt
deklarerat att det viktiga har varit att eleverna förstått hur man har gjort
systematiserade indelningar av organismer. Lärarna har sagt att man utgår från
modern indelning inom systematik46. Så här har Martin sagt:
Martin: Mina elever kan skrämmande få arter antagligen. Och jag
… De kan alltså de tre stora grupperna, eurobakterierna [sic],,
arkebakterier och eukaryoter … och resten handlar egentligen om
bevekelsegrunder och som hur man kan tänka för att klassificera
systematisera och att man gör det utifrån evolutionär … det har
alltså det ledmotivet.
Medan andra har gjort indelningar efter femrikesteorin. Så här har Fanny sagt:
Fanny: … När de sen ska göra de här fem rikena.
I Martins resonemang ligger problematisering av indelningsgrunder, men han
har använt en för biologer mer ”modern” indelningsgrund, medan Fanny har
beskrivit en annan utgångspunkt genom att hon har använt femrikesteorin, så
som den har beskrivits och uttryckts i läroböcker under 1990-talet. När Fanny
har talar om indelningen så har hon talat om ”de här fem rikena”, som det
sedan länge vedertagna sättet att göra systematiska indelningar. Skillnaden
mellan dessa två lärare är alltså att Fanny använder den indelningsgrund som
läroboken presenterar, medan Martin i sitt resonemang vill inbjuda eleverna till
att känna till att man inom det akademiska biologiämnet diskuterar andra
indelningsgrunder och att det har kommit nya rön, som ännu inte presenterats i
läroboken.
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Efter upptäckten av organismgruppen arkebakter 1977 (Weimarck) indelar man organismvärlden i
tre grupper, Bacteria, Archaea och Eucarya.
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Selektiva traditioner i undervisningsinnehållet
Gemensamt innehåll och variationer
Från lärarnas innehållsbeskrivningar av materialet har en kategorisering gjorts.
Den kombination av teman som lärarna har beskrivit är i vissa fall likartad och
en sådan likartad beskrivning av innehållet bildar en innehållskategori.
Kategorierna är en hypotetisk konstruktion, där lärares beskrivningar har
grupperats efter ungefär liknande sammansättningar av innehållet. Sedan har
grupperingarna av teman undersökts mer nära, för att utröna på vilket sätt
beskrivningar liknar, respektive skiljer sig åt. Det har inneburit att de första
preliminära grupperna har justerats vad avser sammansättningen inom
kategorin. Enstaka uppgifter saknas hos någon lärare, men i övrigt har
beskrivningarna varit lika, så grupperingarna i kategorin har fått bestå.
Kategoriernas gränser beskrivs utifrån vad som är lika inom kategorin och
vad som skiljer den från övriga kategorier. De fyra kategorierna motsvarar det
innehåll lärarna har beskrivit när de har resonerat kring hur de har planerat sin
evolutionsundervisning. Kriterierna som lett till uppdelningen i respektive
kategori handlar om vad lärarna har tagit upp och där ses
undervisningsinnehållet som en enhet av ämnesinnehåll. Lärarna har även
presenterat budskap om innehållet genom kombinationen av olika teman och
de temaområden som har betonats. Även dessa budskap om innehållet har
utgjort grund för kategoriindelning. Dessa kategorier av val utgör selektiva
traditioner inom den naturvetenskapliga diskursen i kursen Biologi A.
I frågeformuläret har samtliga lärare tagit upp ett antal teman. De teman
som är gemensamma för alla lärarna är: naturligt urval, anpassning, genetisk variation,
bevis på evolutionen, mångfald/ diversitet, artbildning, nedärvning av förändringar,
beteendeekologi, artförändring över tid, samt släktskap. Dessa åtta rubriker har också
hög prioritet i lärarnas rangordning av teman enligt frågeformuläret. I
frågeformuläret har det framgått att en del teman har varit relativt högt
prioriterade av en del lärare, medan andra lärare inte alls har haft med vissa
teman. Dessa teman är konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar, vanliga
missförstånd, naturvetenskap och arbetssätt, människans evolution, vetenskapshistoriska
händelser eller personer, medicinska aspekter för att känna till evolution, könsskillnader
samt stamträd.
En viktig skillnad mellan frågeformuläret och intervjuerna är att i
frågeformuläret belyses om temat är med överhuvudtaget i hela kursen Biologi
A, medan i intervjuerna har samtalet koncentrerats kring det som lärarna
beskrivit som väsentligt i biologikursen och med speciellt fokus på evolution. I
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dessa beskrivningar kan lärarna ha gjort detaljerade beskrivningar av en del av
innehållet, men det utesluter inte att annat innehåll också finns med i
undervisningen. Intervjuerna får därför ses som möjliga källor till fördjupad
förståelse av olika teman. Resultaten från frågeformuläret får ses som att de
fångar information som gäller det övergripande sammanhanget, på ett sätt som
inte intervjuerna har kunnat göra.
De teman som alla lärare har med i frågeformuläret benämns här som
gemensamt innehåll (core content). De teman som endast vissa lärare tagits
upp, beskrivs som tilläggsinnehåll (additional content). I analyser av
intervjuerna har ytterligare (preliminära) teman skapats. Det är evolution pågår,
faktorer som bidrar till selektion, fitness, framtid, embryologi, livets uppkomst, fossil,
geologiska begrepp (som kontinentaldrift), mekanismer, mutationer, resistens, samevolution,
selektion, slump, tidsperspektiv, universums och jordens uppkomst samt yrken med
anknytning till evolution. Av dessa teman har alla lärare med temat tidsperspektiv.
Tidspspektiv ingår i denna beskrivning också som undervisningens gemensamma
innehåll.

Resultat för analys av undervisningsinnehållet
Förutom att redovisa att lärarna har resonerat om innehåll som kategoriserats i
teman och att de då belyser olika temaområden redovisas
undervisningsinnehållet här som selektiva traditioner. I dessa beskrivningar
redovisas även resultat från analys av detaljrikedom i beskrivningarna. De
selektiva traditionerna har blivit synliga genom kategorisering av lärarnas
beskrivningar av val av innehåll. I dessa beskrivningar används uppdelningen i
gemensamt innehåll och tilläggsinnehåll, som de har definierats tidigare i detta
kapitel. Här följer först en beskrivning av de selektiva traditionerna, sedan en
kort beskrivning av vad som skiljer innehållet åt i de olika selektiva
traditionerna. I redovisningen av detta resultat finns även resultat av analys av
detaljrikedom.

Fyra selektiva traditioner beskriver olika val av innehåll
De fyra selektiva traditionerna kännetecknas av de beskrivningar lärarna har
gjort av undervisningsinnehållet och de är en sammanfattning av lärarnas
förhållningssätt till undervisningsinnehållet, dvs. både till ämnesinnehåll och
vad ämnesinnehållet avser att förmedla. Undervisningsinnehållet som beskrivs
inom de olika selektiva traditionerna benämns här utifrån den huvudsakliga
inriktningen. De selektiva traditioner som beskrivs här har inriktning mot
naturvetenskap, skolbiologi, fältekologi samt inriktning mot ifrågasättande och debatt.
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Inriktning mot naturvetenskap
Lärarna med inriktning mot naturvetenskap har beskrivit naturligt urval som en
mekanism för evolutionära förändringar. De har delat upp olika teman inom
temaområdet Evolutionens mekanismer och behandlar temana variation, selektion,
slump och tidsperspektiv. Någon lärare har kontrasterat termen naturligt urval med
riktad selektion med hänvisning till husdjurs- och växtförädling. Lärarna har
använt termen naturligt urval i sina beskrivningar. Lärarna har gett konkreta
exempel på anpassningar, som parasitism och samevolution. Lärarna har
poängterat att evolution pågår.
Gustav: Just att förstå att evolution är inte slut, det tror jag inte att
många tänker sig, utan att det är något som fortfarande pågår. Det
tycker jag är en viktig bit att få in.
Eva: Ja om man ska titta på något exempel idag så brukar jag nämna
mikroorganismerna som förändrar sig väldigt snabbt.
I innehållet har lärarna beskrivit inomartsvariation, variation inom populationer
och på vilket sätt variationen har betydelse för förändringar av egenskaper.
Lärarna har beskrivit bevis för evolutionen, till exempel genom att de beskrivit
uppkomst av resistens, gemensamt ursprung för alla organismer
(monofyletiskt47 ursprung), genom att beskriva vad fossil är, hur lagerföljder
uppstått, vilka dateringsmetoder som används och vilken precision de har, samt
förklarat kontinentaldrift. Lärarna har gett exempel på mångfald/diversitet
genom att de har beskrivit artsammansättning i olika miljöer. Lärarna har
problematiserat artbegreppet. Kalle har beskrivit dagens biologidefinition av
artbegreppet, som han anser är svårare än korsningsbarriärsdefinitionen.
Definitionen av art som korsningsbarriär är en definition som Kalle menar att
eleverna har med sig från grundskolan. En mer komplicerad definition passar
för dem som forskar i systematik.
Kalle: Det är ja, artbegreppet är alltså något som vi diskuterar en
del. De tror… De har ju någon sorts grundskole- … med sig om
att de ska se olika ut och de ska kunna para sig med varandra, men
dagens biologi har ju svårare … Ja det finns ju egentligen ingen bra
definition.
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monofyle´tisk, om en organismgrupp vars alla arter härstammar från en och samma anfader .
http://www.ne.se/lang/monofyletisk, Nationalencyklopedin, hämtad 2010-12-06.
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Intervjuare: Nej, det finns ju de som inte vill ha något artbegrepp.
Kalle: Nej, faktiskt. Fast då tror jag att när man står och pratar
sådant där med vanliga människor, då tror jag att man ska ha det
annars blir det inte bra.

Intervjuare: Ja, då blir det väldigt …
Kalle: Det får bli för dem som är forskare i systematik
Lärarna har beskrivit att de förklarar nedärvning och hur mutationer kan
uppstå. Lärarna har även förklarat att för att förändringar ska påverka
egenskaper i en population måste förändringar ske i könsceller. Lärarna har gett
konkreta exempel på att de tar in evolutionär beteendeekologi i undervisningen.
Gustav har berättat att hans elever har gjort observationer och att det har lett
till att eleverna har behandlat frågeställningar om konkurrens mellan arter, om
flytt- och stannfåglar.
Gustav: Där försöker vi bl. a titta på beteende. Vi har
fågelmatning, det är en stor sak, vi så att det får de kolla på, mesar
framför allt, hackspett och vi har några ekorrar som är där också.
Verkligen sitta där och kolla. Hur gör de för att få hål på ett
solrosfrö eller vilka är de som plockar på marken, vilka plockar i
själva stugan. Vilka går på talg, ja … lite sådant där. Ja, hur olika
arter konkurrerar de med varandra, slåss de med varandra eller ja,
alltihopa från början. Då brukar eleverna tycka ”Hur länge ska vi
sitta här då?” Jag säger: ”Sitt åtminstone en halvtimme, kan man
säga då”. ”Oh, vad långt.” Men sen får vi nästan gå dit och slita
dem därifrån för de blir så fascinerade, för de sitter så pass nära då
och har de här fåglarna som flyger in i gömslet och är runt dem
där. Så hela det här skapar ett intresse för mera, för det här och
”Varför flyttar inte de där då?” De ser andra fåglarna under andra
tider av året när vi har holkar. Du vet, man får få in hela biten och
försöker förstå varför vissa har utvecklats till stannfåglar och
varför har andra utvecklats till flyttfåglar.
När man har hållit på med artbildning, anpassningar och beteende kan man
enligt det lärarna har sagt också komma in på könsskillnader och då har
eleverna fått möta frågeställningar kring beteenden.
Gustav: Det hänger ihop. Håller man på med artbildning och
anpassningar och beteenden, då kommer man in på könsskillnader.
”Varför är vissa hannar stora och tråliga?” eller ”Varför dör inte de
här små sjöelefanthannarna ut, när det är den dominanta som
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styr?” ”Varför finns det fortfarande vita brushannar kvar, de får ju
bara vara i utkanten?”
Lärarnas beskrivning av undervisningens innehåll har även innehållit sådant
som kan rubriceras som Artförändring över tid.
Martin: Ibland så introducerar det här med evolution genom
naturligt urval genom att få dem att fundera över varför har
rödbenan fått sina långa röda ben. [ Jag har ] tagit fram
den och så säger jag: ”Tänk er att dess förfäder hade korta ben,
och så var det en annan fågel”. Så får de skriva lite, bara tankar om
hur det kan ha tänkas ha gått till … Det jobbar jag ganska mycket
med. Få dem att förstå väldigt tydligt att det finns inget sådant som
egenskaper och så art, begreppet art och att påstå att en art har de
här egenskaperna … det är bara en approximation, och bara att det
ligger något i det att varje individ har en uppsättning egenskaper.
Om det inte är en extremt inavlad population, uppvisar [ de ]
variation.
Gustav: Människans historia då också. Då får de göra tidslinjer …
och så får de rikta sig till ungefär när de blev till i djurens historia
… De får diskutera, och så försöker vi enas. Så provar vi lite
utifrån tidslinjen då. ”Stämmer det här?” ”Hur gick det till?”
Lärarna har även sagt att genom att eleverna har diskuterat och förstått att det
handlar om långa tidsrymder, förstår man även att människor som inte funnits
länge inte heller har hunnit förändras evolutionärt.
Niklas: Överhuvudtaget det här med att det tagit fasligt lång tid
från Big bang i alla fall och det är ju tryggt då att om man ser
historiskt i människans … under den historien kan ju våra hjärnor
knappast ha förändrats särskilt. Det är ju sådana där grejor man
inser då.
Systematik är framträdande i det lärarna har beskrivit, men de har inte betonat
artkunskap. Lärarna har sagt att man har utgått från modern systematisk
indelning. Lärarna har beskrivit att man har belyst systematik och att eleverna
här får arbeta med klassificeringsövningar. I innehållet har lärarna tagit upp
tidsbegrepp och geologiska förlopp. I det lärarna har beskrivit av
tilläggsinnehållet återfinns temat konflikter mellan olika världsbilder. Lärarna har
behandlat vanliga missförstånd i undervisningen av innehållet. Lärarna har sagt
att innehållet i undervisningen har syftat till att eleverna skulle få erfarenheter av
naturvetenskapliga arbetssätt och man har även diskuterat hur naturvetare
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arbetar, drar slutsatser och argumenterar. I undervisningsinnehållet har
människans evolution funnits med. Nya och aktuella rön har varit en del av
innehållet. Lärarna har kommenterat att det finns nya rön om fynd av fossil från
människor och nya biokemiska metoder ger ny information om människans
utveckling. Johan har beskrivit att han har behövt läsa in ny information inför
tillfällen när han har undervisat om människans evolution.
Johan: En sak som jag påpekar det är ju liksom människans
evolution och där är det ju så osäkert allting. Jag kan inte det själv
riktigt, vad som gäller och jag måste läsa på varje gång och det
ändrar sig varje gång också.
Även Gustav har påpekat att när det gäller människans evolution kan man ofta
läsa i media om nya rön, fossil och metoder. Gustav har diskuterat
mitokondrie-DNA och hur man genom kartläggningar av nedärvning av mDNA kan förstå släktskap och ursprung.
Gustav: Det var ju bara för någon vecka sedan de hittade någon
ny liten människa.
Gustav Ja, m-DNA … Och just det här nya då, med hur man
kollar mitokondrie-DNA och hur man kan med datorns hjälp kan
få olika flyttmönster och försöka kartlägga hur man kommit fram
till att vi skulle ha härstammat från en och samma kvinna som
levde för tvåhundra tusen år sedan i östra Afrika.
I det innehåll som lärarna har presenterat finns exempel på vetenskapshistoriska
händelser eller personer och beskrivningar av på vilket sätt dessa har fått
betydelse för människors sätt att arbeta och resonera naturvetenskapligt.
David: Då brukar jag börja med den här historiska tillbakablicken
hur biologiämnet har växt fram och människans syn genom
tiderna
Cesar: Jag brukar utgå från de här påståendena som Darwin utgick
ifrån. Jag börjar där alltså med att arter uppvisar stor variation och
tidsfaktorn. Några få överlever av stora barnkullar. När de får klart
för sig det, att det beror på variation, tid och … ja,. då brukar
resten halka in där, faktiskt.
Till det innehåll lärarna har presenterat hör även samhällsaspekter på
evolutionsteorin och medicinska aspekter. Lärarna har beskrivit i innehållet att
de har haft som syfte att eleverna ska förstå hur fylogenetiska träd är
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uppbyggda. I innehållet har vad liv är och hur det kan ha uppstått
problematiseras. De lärare som ingår i den grupp med innehållsbeskrivningar
som beskriver undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap är Cesar,
David, Eva, Gustav, Johan, Kalle, Martin och Niklas. Lärarna som beskriver
denna inriktning har gjort detaljerade beskrivningar av innehållet när det gäller
det gemensamma innehållet. De har i hög utsträckning också med
”tilläggsinnehåll” och beskriver flera temaområden i innehållet, även detta
innehåll beskrivs detaljerat. Dessutom har dessa lärarna gjort ett flertal
kopplingar mellan olika teman i innehållet.
Inriktning mot skolbiologi
I det innehåll lärarna med inriktning mot skolbiologi har beskrivit finns temana
naturligt urval och mekanismer för förändring med. I innehållet har temat naturligt
urval eventuellt kontrasterats mot husdjursförädling, dvs. sådan riktad selektion
som människor har styrt. I innehållet har lärarna även beskrivit att det finns
anpassningar hos organismer, till exempel genom att eleverna har fått studera
näbb- och fotform hos uppstoppade fåglar, diskuterat födoval och släktskap
eller genom att de har diskuterat näbbform hos ”Darwins finkar”. I det innehåll
lärarna har beskrivit diskuterades inte variation av egenskaper inom arter. I det
lärarna har berättat om innehållet har det framgått att lärarna har diskuterat
bevis på evolution. Eventuellt har de även tagit upp mångfald och diversitet,
samt hur artsammansättning har uppstått.
Cecilia: Ja, ja, just sen, hur … vad var orsaken till att det blev den
här biologiska mångfalden?
Lärarna har knutit begrepp som kontinentaldrift till förklaringar av arters
utbredning. I lärarnas beskrivningar har det framgått att de använder ”Darwins
finkar” som exempel när de har beskrivit anpassningar och inomartsvariationer. Artbegreppet har inte problematiserats. Eventuellt har lärarna
använt ett fast artbegrepp som korsningsbarriärer.
Här ges ett exempel på hur Fanny har resonerat kring artbegrepp. Fanny
har då beskrivit att eleverna behöver förstå begreppet hybrid och hon ger ett
sådant konkret exempel med korsningen mellan arterna åsna och häst. Fanny
har då diskuterat att det inte är meningen att korsningar ska kunna ske och att
det finns sådant som är ”nyttigt” och ”mindre nyttigt”. I Fannys resonemang
syns en tydlig deterministisk anspelning.
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Fanny: Ja, artbegreppet, ja. Sen då, mekanismer då som fungerar
när vi har en artbildning. Vi ger exempel på lite hybrider, vad som
är typiskt och vi diskuterar, det är sådant som är intressant. Rena
hokus pokus innan man förstod. Det var konstigt att … varför har
man det här med mulåsna och mula och sådan här saker. Vad
vinner man vid olika typer av artkorsningar? Det är en diskussion
som är: ”Vad kan vara nyttigt och vad kan vara mindre nyttigt?” Så
kommer vi in på korsningsbarriärer, för att det inte är tanken att
man ska kunna korsa hur som helst … naturen är ju skapt för att
inte det ska inträffa egentligen. Där brukar de ju ha böcker … där
brukar vi sätta upp de här hindren som motverkar parning och så
där och så får de komma med idéer … Då får de en stund att
diskutera.
I lärarnas beskrivning av innehållet har det framgått att man har förklarat
nedärvning och hur mutationer uppstår. I innehållet har lärarna nämnt etologi
och artförändring över tid, samt att det funnits olika organismer på jorden. En
del av dessa organismer har dött ut och andra har släktingar bland nu levande
organismer. Systematik är en viktig del av det innehåll som lärarna har beskrivit.
Man har beskrivit att man gjort indelningar efter femrikesteorin. Eleverna har
haft till uppgift att kunna dela in organismer efter karaktäristiska huvuddrag hos
olika organismgrupper. I innehållet har tidsbegrepp och geologiska förlopp
behandlats. Konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar har inte behandlas i
det innehåll som lärarna beskrivit. Lärarna har gett exempel på att eleverna har
fått uppgifter som syftar till att ge erfarenheter av att arbeta med
naturvetenskapliga metoder. Samtidigt har lärarna knutit dessa uppgifter till att
eleverna ska kunna värdera resultat, argumentera och kommunicera kring
naturvetenskapliga sätt att arbeta. Eventuellt har människans evolution funnits
med i undervisningsinnehållet. Lärarna har beskrivit att de har behandlat en del
vetenskapshistoriska inslag. Lärarna har gett exempel på en vetenskapshistorisk
person, de har nämnt Charles Darwin.
Fanny: Det kan vara Darwin, det kan vi inte bara undgå. När det
gäller evolution … det säger man till då, ”det här det måste ni
kunna”, för han är så central i allt man behandlar och så.
När det gäller innehåll som belyser samhälls- eller medicinska aspekter, så har
lärarna gett få exempel, men i detta utdrag ur en intervju har Helen resonerat
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om samband mellan evolution, genetik och barn som föds som blue baby48 så
här:
Helen: Mm. Alltså jag [ vill ] både att de ska ha viss grundkunskap,
för att sen i sekvenser i Biologi B ska de förstå varför vissa barn,
till exempel föds som blue babys. I B-kursen återkommer vi ofta
till det perspektivet. Väldigt ofta. Där har vi en otrolig glädje av
det. För sen om man tar genetiken, så har de evolutionsperspektivet med sig och förståelse, liksom. Samspelet mellan de båda.
Lärarna som beskriver innehåll med inriktning mot skolbiologi har beskrivit att de
använder stamträd, utvecklingsträd eller fylogenetiska träd för att eleverna ska
förstå utvecklingen. De har fungerat som illustrationer, men man har inte
arbetat med att diskutera hur stamträden har konstruerats. I följande citat har
Dagmar beskrivit en lärobok och vad som är bra med den. Det är bland annat
att boken innehåller det som hon benämner utvecklingsträd.
Dagmar: Det finns ju en liten del i den här boken som är
användbart. Det är de här utvecklingsträden och embryologin lite
grann bara … Ja, den [ läroboken ] har ju väldigt fina … både
historik och bilder och utvecklingsträd när det gäller olika
djurgrupper och då tycker jag att det blir lite lättare … Ja, det var
systematiken. Så där fanns alla djurgrupperna.
Ofta har lärarna enbart gett exempel från djur eller växter när de beskriver
systematik. Eventuellt har lärarna beskrivit vad liv är och att det har
uppkommit. Cecilia har beskrivit en del av det innehållet genom att berätta att
hon försöker att erbjuda eleverna en röd tråd genom att hon kopplat ihop
DNA, prokaryota celler, eukaryota celler och hur livet uppstod.
Cecilia: Eller, liksom det första … Ja, hur kom livet? DNAt och
de prokaryota cellerna och sen eukaryota celler. Jag försöker hitta
en röd tråd igenom det.
Lärare som ingår i den grupp som gör innehållsbeskrivningar med inriktning mot
skolbiologi är Anna, Bertil, Cecilia, Dagmar, Erik, Fanny, Greta och Helen.
Lärarna har gjort beskrivningar av innehållet när det gäller det gemensamma
innehållet. De har i någon utsträckning också med ”tilläggsinnehåll” där de
beskriver naturvetenskapliga arbetssätt, samhällsvetenskapliga och medicinska
aspekter av evolutionsinnehållet och i någon utsträckning har de även resonerat
48

Nationalencyklopedin: blue baby (engelska, ”blått spädbarn”), spädbarn med medfött allvarligt
hjärtfel som leder till cyanos, dvs. blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor, beroende på dålig
syrsättning i blodet. http://www.ne.se/lang/blue-baby, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-29.
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om vanliga missförstånd. Innehållet karaktäriseras av genetik, beskrivningar av
tidsbegrepp och systematik. Innehållet präglas av att man har riktat in sig på
temaområdet Evolutionens historia och resultat. Lärarna har gett få exempel på
innehåll som förklarar inom temaområdet Evolutionens mekanismer, Evolutionens
epistemologi och vetenskapshistoria och Nyttan av kunskaper om evolution. Valet att kalla
denna inriktning av innehållsbeskrivningar inriktning mot skolbiologi grundar sig
på att de lärare som gör dessa beskrivningar betonar traditioner inom skolans
biologiämne, vilket kommer att framgå mer tydligt i kommande kapitel.
Inriktning mot fältekologi
I innehållet som har beskrivits med inriktning mot fältekologi har lärarna inte tagit
upp temana naturligt urval eller mekanismer vid intervjuerna. Lärarna har inte inte
heller diskuterat exempel på anpassningar eller variation. Biologisk
mångfald/diversitet har inte problematiseras utifrån att den har uppstått, eller
hur den har uppstått. Däremot har lärarna beskrivit att ett viktigt mål är att
behålla biologisk mångfald. Bodil har beskrivit att mångfald är något man
kämpar för.
Bodil: Man kämpar för att behålla mångfalden, man kämpar för
att få sambanden i ett kretslopp om man slänger grejor eller man
förorenar och att även de här små djuren som finns här i den här
lilla dammen att de också har en cirkel eller cykel som är värt att
… jag tror att vi är ganska bra på det.
I lärarnas beskrivningar av innehållet har det framgått att diversitet innebär att
det finns olika arter och raser, men att beroende på hur människor betraktar
artbegreppet kan definitionen av arter förändras.
Adam: Det alltså, jag kan i fågelvärlden det är väl där som det är
mest uppenbart, åtminstone får mig, eftersom det finns en massa
raser som helt plötsligt då. I vissa länder betraktas de som arter
och vissa är inte än. De kan bli sen. Det där ska man förklara, då.
Diversitet och mångfald har inte knutits till frågor om anpassningar eller
variationer inom populationer. Även om man har förklarat indelningen i olika
arter och raser, så har man inte problematiserat artbegreppet. Eventuellt har
lärarna utgått från korsningsbarriärer om man ska förklara artbegreppet. I detta
citat framgår det att Adam inte lyfter fram artbegreppet i direkt samband med,
däremot så har han använt begreppet rasbarriär. Adam har gett exempel på att
evolution snarare ”kommer in” i samband med att man studerar djurgruppers
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liv, än att han har definierat vad som är viktigt att förstå i samband med
evolutionsundervisningen.
Adam: Och då kommer väl det viktigaste med evolution in när de
lär sig om t. ex. djur, ja, djurgruppers liv är det ju även om inte
artbegreppet, det tycker jag väl i och för sig att det är viktigt. Hur
saker och ting har utvecklats, men det kanske inte kommer in
under evolutionen, utan det som kommer in är väl andra delar. Det
som är det viktiga skulle jag tro … ja, rasbarriärer då. Ja, det kör
jag.
I det innehåll lärarna har beskrivit har de tagit upp att de förklarar nedärvning,
genetik och eventuellt hur mutationer kan uppstå.
Adam: Men om det handlar om är hur gener utvecklas, då får det
ju större … alltså till och med molekylärgenetiken, med mutationer
och hur det funkar.
Helge har beskrivit att genetik finns med i innehållet, men att det man gjort i
genetik har varierat och att eleverna har gjort egna fördjupningar.
Helge: Ja, man kan säga så här då när vi kör genetik. Det är lite
olika upplagt. Ibland är det, då sen blir det kanske någon del i det
blocket då, när man fördjupar sig själv.
Lärarna har beskrivit att etologi har ingått i innehållet. Här har Bodils
utgångspunkt varit artens bästa när hon har beskrivit att undervisningen handlat
om studier av beteenden ”för att skapa artens bestånd”.
Bodil: Det ligger direkt efter det här med ekologin. Så det och
etologi hur man uppför sig inom en population för att skapa artens
bestånd. Det har vi haft rätt genom [ ohörbart ] ekologi,
populationer och beteenden.
Artförändring över tid har funnits med i det innehåll som lärarna resonerat om,
men lärarna har uttryckt det diffust. Jag tolkar detta citat från den beskrivning
Helge gjort i intervjun som att han menat att från organismer med få celler kan
det bildas organismer med fler celler.
Helge: Men sen kommer ju en del att cellerna ligger ju, de hur de
bygger ju upp sig lite grann.
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Lärarna har beskrivit att eleverna ska kunna ordna djur och växter systematiskt.
Ivar har kommenterat att man kan ordna ”upp till människan”. Jag har tolkat
detta som att människan sätts i särställning i Ivars resonemang.
Ivar: Ja, det roligaste är nog ändå lab och utveckling. Det finns en
del material, man tar ju in djur och växter som de ska ordna upp
och upp till människan.
Lärarna har beskrivit att de har med tidsbegrepp och geologiska förlopp i
undervisningsinnehållet. I det innehåll lärarna har beskrivit har man eventuellt
tagit upp temat konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar. Lärarna har inte
tagit upp vanliga missförstånd. Undervisningen har varit upplagd med syftet att
eleverna skulle få erfarenhet av att vara ute mycket. Man har eventuellt haft
människans evolution med i undervisningsinnehållet. I beskrivningar av
innehållet har lärarna inte gett exempel på vetenskapshistoriska händelser eller
personer. Lärarna har inte heller tagit upp samhälls- eller medicinska aspekter av
evolution. Lärarna har i viss utsträckning beskrivit användning av fylogentiska
träd vagt.49
Gruppen av lärare som gjort innehållsbeskrivningar med inriktning mot
fältekologi är Adam, Bodil, Helge och Ivar. Lärarna i denna kategori har gjort
beskrivningar av innehållet när det gäller det gemensamma innehållet, men de
har gett få och vaga beskrivningar av mekanismer, naturligt urval och de har i
mycket liten utsträckning diskuterat variationer eller anpassningar. De har gett
få eller inga beskrivningar av ”tilläggsinnehåll”. Det innebär att de inte har
beskrivit naturvetenskapliga arbetssätt, samhällsvetenskapliga och medicinska
aspekter
av
evolutionsinnehållet
eller
vanliga
missförstånd.
I
innehållsbeskrivningarna har lärarna varit vaga. Lärarna har antytt att eleverna
skall själva förstå hur det är. I undervisningsinnehållet har hänsynstaganden till
att det finns konflikter eller olika tolkningar mellan världsbilder skymtat, men i
lärarnas beskrivningar av undervisningsinnehållet under intervjuerna har inte
dessa konflikter diskuterats.
Inriktning mot ifrågasättande och debatt
Den enda läraren som har beskriver undervisningsinnehåll med inriktning mot
ifrågasättande och debatt är Ludvig. I det beskrivna innehållet finns inte temat
naturligt urval, men han har beskrivit att mekanismer leder till förändringar. I
detta citat har Ludvig sagt att ”den starke överlever” är ett vanligt ”klassiskt”
49

I kapitel 6 (sid x) citeras Helge där han resonerar om att eleverna själva ska förstå fylogenetiska
träd.
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missförstånd. Ludvig har poängterat miljöns betydelse och att det finns faktorer
som kan förändra biologin.
Ludvig: Det skulle väl vara det här med mekanismerna.
Ludvig: Vad det är som gör att … att vi fått det vi har, att det inte
är bara det här klassiska som man fortfarande [ kan få höra ] även
[av] vuxna [ att ]den starke överlever. Miljön den förändras ju och
vad som kan leda till förändringar inom biologin.
Ludvig: Den nya utvecklingen. Att det förgrenar sig.
Ludvig har inte gett några exempel på att han visat på anpassningar och han har
inte berättat om huruvida han tar upp genetisk variation med eleverna. Ludvig
har betonat i intervjun att det inte finns några bevis för evolution och att det
därför är svårt att undervisa om evolution. Ludvig har argumenterat för att
innehållet borde vara mer inriktat på att eleverna ska kunna ifrågasätta evolution
och argumentationen för naturvetenskap. I Ludvigs beskrivning av innehållet
har han inte diskuterat mångfald/diversitet. Artbegreppet har han inte heller
diskuterat. Däremot har Ludvig beskrivit att han har förklarat nedärvning,
genetik och eventuellt hur mutationer uppstår.
Ludvig: Genetiken är ju nödvändig innan. Genetiken ligger innan
så [ att eleverna förstår ] vad det är som måste förändras i aminosyrasammansättningen [ för ] att få nya protein [ att ] bildas. En ny
egenskap eller … de bitarna. Att förstå vad det är som formar
individen.
Ludvig har inte diskuterat etologi under intervjun. Däremot berättar Ludvig att
artförändring över tid finns med i innehållet. Ludvig har beskrivit att vissa
organismer/grupper har genomgått utveckling och man kan tala om
utvecklingslinjer. Ludvig har gett exempel på att man kan diskutera att likheter
mellan olika organismer tyder på liknande ursprung och har gett exempel på att
man kan studera fingerben och utveckling av hovar.
Ludvig: Vi träffar ju på lite om utvecklingslinjer innan. Man ger ju
några exempel på hur det har utvecklats och de här homologa
utvecklingsbitarna och så där. Skelettet en fågelvinge, en
fingerbenet och alltihopa och vad hovar utvecklas från och så
vidare.
Ludvig har också beskrivit att han knyter ihop olika organisationsnivåer, som
t.ex. från atomer till organsystem.
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Ludvig: Och då kör vi från vi börjar från det minsta till … med
atomens byggnad till organsystem. I stort sett. Då får man
molekylen och ett större sammanhang, en utveckling så att säga.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Atomer, molekyler.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Större sammanhang. Man startar i den nivån.
Ludvig har också beskrivit att eleverna ska kunna lite om systematik så att de
förstår vad evolution handlar om.
Ludvig: Ja. Så att systematiken i allra grövsta dragen, det är ju
liksom hund och katt ungefär, lite, så att graden av
systematikkunskaper är ju någonting tillräckligt för att förstå vad
det är vi talar om.
Ludvig har inte diskuterat geologiska förlopp. Ludvig har tagit upp konflikter
mellan olika världsbilder/tolkningar. Innehållet har varit inriktat på att eleverna
ska ges möjligheter att utveckla hur de ser på evolutionen. Ludvig har sagt att
han är medveten om att det är kontroversiellt att ifrågasätta den
naturvetenskapliga världsbilden, men att han själv har en annan, mer ödmjuk
inställning. Ludvig har vidare sagt att han vill att eleverna ska kunna uttrycka sig
kritiskt granskande och det är en del av betygskriterierna.
Ludvig: Som målen i kriterierna det är … där har vi alltså de
högsta betygskriterierna, vad står det då? Kritiskt granska och
alltihopa.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Så många gånger som jag själv har haft och varit med och
nästan, inte förtryckt, men sett till så att det inte finns någon
möjlighet egentligen för att få chansen att uttrycka sig kritiskt
granskande.

Intervjuare: Mm
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Ludvig: Det här ifrågasättandet. Första frågan om ”vad är det här
till?” Det är kanske löjligt då. Som man då faktisk erbjuda att här
är det ett kritiskt granskande, det man gör i skolan.

Intervjuare: Jag tänkte, ska vi försöka titta lite mera på det här? Vad ska
vi ha evolutionsundervisningen till? Vad skulle du vilja att de ska använda
den tiden till?

Ludvig: Det är det jag menar, att jag inte är ett hundra procent
naturvetare. Kan man då genom de resonemangen se att här finns
det alltså olika världsbilder och olika tankar runt världen, så kan
man ge en annan vinkel, en ny diskussion i hur man ser på
tillvaron och förståelsen för hur andra kan tänka.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Och det tycker jag är himla väsentligt, vad vi än har …
Det är bara det att det … att jag tror inte … att det tillåts. Av olika
skäl. Det finns inte tidsutrymme heller. Med … pressade kurser
och allt det man ska hinna med och alltihop. Då kanske man inte
ger den öppenhet och resonemang

Intervjuare: Mm
Ludvig har sagt att eleverna drivs i riktning mot naturvetenskapligt
förhållningssätt, men han menar att de borde bli uppmuntrade att kritiskt
granska och ifrågasätta. Ludvig har uttryckt att han vill att eleverna ska ha
erfarenheter av att argumentera och att kunna uttrycka sig.

Intervjuare: Vad naturvetarna ska ha sin biologi till?
Ludvig: Ja, det har jag tänkt [ att ] genom [ att ] de har tre [ år ]
… jag tror att naturvetarna … jag kan tänka mig att det är ett mer
ett verktyg, ett instrument på något sätt att fortsätta med riktning
mot ett naturvetenskapligt förhållningssätt och tänkande.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Det kanske innebär mer en ökad … tanken att ta till sig
kunskaper … och risken finns ju då om man börjar med det att det
blir oreflekterat. Att man … Jag tror att jag är kanske mer
förknippat då med i alla fall i den yrkesmässiga med … tänkande
också för mig så är det där något, vi ska återknyta, om det som
finns att vi kan prata om det, det måste vara … få chansen att
prata om … att kunna uttrycka det.
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Ludvig har gett exempel på ett vanligt missförstånd som behandlas i innehållet.
Enligt honom bör naturvetenskapliga arbetssätt bytas ut mot att låta eleverna
mer kritiskt granska och ifrågasätta. Han har beskrivit att eleverna har gjort en
arbetsuppgift om fylogenetiska träd och den har varit utgångspunkt för
diskussioner om evolution. Han har inte diskuterat människans evolution i det
undervisningsinnehåll han beskrivit. Ludvig har inte heller gett exempel på
vetenskapshistoriska
händelser
eller
personer
eller
diskuterar
samhällsvetenskapliga eller medicinska aspekter.
Den selektiva traditionen där innehållet beskrivs som att ha inriktning mot
ifrågasättande och debatt beskrivs av endast en lärare, Ludvig. Det innehåll som
han har beskrivit skiljer sig så mycket i sin karaktär att en kategori skapades
kring det innehåll som som beskrivits av denna lärare. Till skillnad från de flesta
lärare i intervjuerna har Ludvig inte undervisat i kursen Biologi A under det
läsår som intervjun har genomförts. Ofta har Ludvig refererat till den kurs på
samhällsvetenskapliga programmet som heter Naturkunskap B, där
evolutionstemat också är en del i innehållet. Ludvig har berättat att han nu är
klassföreståndare i en klass på NV-programmet och han hoppas på att det är
han som kommer att få ha kursen Biologi A med dem, trots att det finns flera
andra mer meriterade biologilärare på skolan. Ludvig har tidigare undervisat i
kursen Biologi A.
Beskrivningen av det gemensamma innehållet omfattar få av de delar som
tas upp i de övriga traditionerna. Ett tema som behandlas är bevis på evolutionen,
vilket är ett tema som Ludvig ifrågasätter. I innehållet finns det beskrivningar av
”tilläggsinnehåll” om naturvetenskapliga arbetssätt, vanliga missförstånd, medan
vetenskapshistoriska händelser och personer och samhällsvetenskapliga och medicinska
aspekter av evolutionsinnehållet inte finns med. I undervisningsinnehållet har
konflikter eller tolkningar mellan olika världsbilder diskuterats. Ett viktigt syfte med
innehållet är att eleverna får möjlighet att vara kritiska och granska budskap och
innehåll.

Jämförelse mellan de olika selektiva traditionerna
I tabell 10 och 11 beskrivs kortfattat det undervisningsinnehåll som lärarna har
beskrivit att de tar upp.
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Tabell 10 Kortfattad beskrivning av gemensamt innehåll i de selektiva
traditionerna. Definitionen av gemensamt innehåll är baserat på
frågeformulär och intervjuer
Gemensamt innehåll

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
naturvetenskap

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
skolbiologi

n=8

n=8

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
fältekologi
n=4

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
ifrågasättande
och debatt
n=1

Naturligt urval,
Mekanismer,
Fitness, Selektion, Slump

Betonas

Behandlas

Behandlas i
liten
utsträckning

Behandlas i
liten
utsträckning

Anpassning

Betonas

Behandlas

Behandlas inte
i intervjun

Behandlas inte

Genetisk variation

Betonas

Bevis på evolution

Betonas

Behandlas inte
i intervjun
Behandlas

Behandlas inte
i intervjun
Behandlas i
liten
utsträckning

Behandlas inte
i intervjun
Kritiseras

Mångfald, diversitet

Betonas

Behandlas

Betonas

Behandlas inte

Artbildning

Betonas

Behandlas

Behandlas

Behandlas inte

Nedärvning av
förändringar

Betonas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Beteendeekologi

Betonas

Behandlas

Behandlas

Behandlas inte
i intervjun

Artförändring över tid
Evolution pågår

Betonas

Betonas

Behandlas

Behandlas

Släktskap

Betonas

Behandlas

Behandlas

Behandlas i
liten
utsträckning

Tidsperspektiv

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas i
liten
utsträckning

Betoning och behandlingen av det gemensamma innehållet skiljer sig mellan
traditionerna. Den selektiva traditionen med undervisningsinnehåll med
inriktning mot naturvetenskap, skiljer sig från de andra selektiva traditionerna
genom att lärarna som har beskrivit detta innehåll tydligt har delat upp vad
eleverna behöver förstå om naturligt urval, såsom variation inom populationen,
egenskap, selektion, nedärvning, generationer, tidsperspektiv osv., vilket inte lärarna
som beskriver de andra selektiva traditionerna har gjort. Lärarna har beskrivit
hur ekologi anknyter till evolution, har gett konkreta exempel på anpassningar

128

och på bevis för evolution. Lärarna som har beskrivit den selektiva traditionen
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap har gett konkreta
beskrivningar av beteendeekologi med evolutionära frågeställningar.
Lärarnas beskrivningar av selektiva traditionen inriktning mot fältekologi
skiljer sig från beskrivningarna av innehållsinriktningarna mot naturvetenskap och
skolbiologi genom att de lärarna inte har beskrivit mekanismer eller naturligt
urval, inte har gett exempel på anpassningar, och inte har diskuterat variation.
Av de beskrivningar lärarna har gjort framgår det att de menar att bevis för
evolutionen är en trosfråga och att läraren inte ska ta ställning. Till skillnad från
det som har beskrivits i de selektiva traditionerna inriktning mot naturvetenskap
och inriktning mot skolbiologi, behandlar lärarna som beskriver den selektiva
traditionen inriktning mot fältekologi temat mångfald och diversitet genom att
man betonar budskapet att bevara mångfalden. Däremot har lärarna inte
problematiserat hur mångfald och diversitet har uppstått eller vad diversitet
innebär utifrån exempel på anpassningar. Lärarna har talat om att systematisera
i betydelsen av att ordna upp djur och växter ”upp till människan”. Detta
uttalande har tolkats som att det pekar på att det ger budskap om att människan
intar en särställning och slutprodukt för evolutionen.
Den selektiva traditionen med innehåll med inriktning mot ifrågasättande och
debatt skiljer sig tydligt från övriga selektiva traditioner genom att
evolutionsinnehållet är tydligt ifrågasatt och att läraren har lyft fram betydelsen
av argumentation och kritiskt förhållningssätt.
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Tabell 11 Kortfattad beskrivning av tilläggsinnehåll i de selektiva traditionerna.
Definitionen av gemensamt innehåll är baserat på frågeformulär och
intervjuer
Tilläggsinnehåll

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
naturvetenskap

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
skolbiologi

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
skolbiologi

n=8

n=8

n=4

Undervisningsinnehåll med
inriktning mot
ifrågasättande
och debatt
n=1

Konflikter mellan olika
världsbilder/
tolkningar

Behandlas

Behandlas i
viss
utsträckning
i intervjun

Behandlas
inte

Betonas

Vanliga missförstånd

Behandlas

Behandlas inte
i intervjun

Behandlas inte
i intervjun

Behandlas

Naturvetenskap och
arbetssätt

Betonas

Behandlas

Behandlas i
viss
utsträckning

Kritiseras

Människans evolution

Betonas

Behandlas i
viss
utsträckning

Behandlas i
viss
utsträckning

Behandlas inte
i intervjun

Vetenskapshistoriska
händelser eller
personer

Behandlas

Behandlas i
viss
utsträckning

Behandlas inte
i intervjun

Behandlas inte
i intervjun

Samhällsvetenskapliga
/medicinska aspekter
för att känna till
evolution
framtid, yrken med
anknytning till evolution

Behandlas

Behandlas i
viss
utsträckning

Behandlas inte

Behandlas inte

Könsskillnader

Behandlas

Beskrivs inte
i intervjun

Beskrivs inte
i intervjun

Beskrivs inte
i intervjun

Stamträd

Betonas

Behandlas

Behandlas i
viss utsträckning

Behandlas

Universums och
jordens uppkomst

Behandlas

Behandlas

Behandlas inte

Behandlas inte

Livets uppkomst

Behandlas

Behandlas

Behandlas inte

Behandlas inte

Vad liv är

Betonas

Behandlas i
viss
utsträckning

Behandlas inte

Behandlas inte

Även behandlingen av tilläggsinnehållet skiljer sig mellan traditionerna. Lärarna
som har beskrivit den selektiva traditionen med innehåll med inriktning mot
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naturvetenskap, har behandlar olika världsbilder i innehållet. Vanliga missförstånd
har behandlats för att belysa evolutionsteori och lärarna har beskriv att
undervisningen har haft syften att ge eleverna erfarenhet av naturvetenskapliga
arbetssätt och möjligheter att förstå hur naturvetare arbetar och argumenterar.
Lärarna har poängterat naturvetenskapliga arbetssätt. Människans evolution
har funnits med i innehållet. Lärarna har gett exempel på att de tar upp nya och
aktuella rön, samt att det gett exempel på vetenskapshistoriska händelser eller
personer. Lärarna har även gett beskrivningar av på vilket sätt förståelsen av
evolutionsteorin betydelse i samhället och för naturvetenskapligt arbete och
samhälls- och medicinska aspekter har funnits med i det innehåll lärarna har
beskrivit. Lärarna har gett konkreta exempel på att de knyter könsskillnader till
evolutionsundervisningen. Lärarna har beskrivit hur stamträd (fylogenetiska
träd) är uppbyggda.
De lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi
har i jämförelse med de lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot naturvetenskap gjort betydligt mindre detaljerade beskrivningar av
de teman som de beskrivit.
Till skillnad från lärarna som beskriver de selektiva traditionerna med
innehåll med inriktning mot naturvetenskap eller mot skolbiologi har lärarna som
beskrivit den selektiva traditionen innehåll med inriktning mot fältekologi inga
exempel på att man diskuterar konflikter mellan olika världsbilder eller
tolkningar. Däremot har man talat om att eftersom det finns olika åsikter,
naturvetenskapliga och religiösa, så har man försökt att vara lite ödmjuka.
Lärarna har beskrivit att undervisningen har haft som syfte att ge eleverna
erfarenheter av praktiskt arbete, och att det ska i huvudsak ske utomhus.

Sammanfattning
I detta kapitel har innehållet i evolutionsundervisningen definierats utifrån
teman. Vissa teman utgör ett för alla lärare gemensamt innehåll, medan andra
teman endast tas upp av en del lärare. Innehållet har analyserats som
undervisningsinnehåll och har då beskrivits utifrån lärarnas prioritering av olika
temaområden som Evolutionens historia och resultat, Evolutionens mekanismer,
Evolutionens epistemologi och vetenskapshistoria och Nyttan av kunskaper om evolution.
Undervisningsinnehållet har också beskrivits utifrån kombinationerna av teman
i temaområden och detaljrikedomen i lärarnas beskrivningar i fyra selektiva
traditioner av val av undervisningsinnehåll. Viktiga resultat i detta kapitel är:
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-

I kapitlet har lärarnas beskrivning av undervisningsinnehållet
och hur de brukar göra sammanfattats i en ”tjock beskrivning”
(Gertz, 1973).

- Inom den evolutionsundervisning som lärarna beskriver finns
teman som vissa lärare inte alls behandlar eller ofta prioriterar
lågt.
- Lärarna behandlar olika temaområden i olika stor omfattning. I
vissa fall har lärarna inte behandlat, alternativt prioriterat lågt
temaområden som behandlar Evolutionens epistemologi och
vetenskapshistoria och Nyttan av kunskaper om evolution.
-

Undervisningsinnehållet för evolution kan utifrån lärarnas
beskrivningar sammanfattas i fyra selektiva traditioner som
skiljer sig åt genom lärarnas olika betoning av teman och
temaområden.

Svaren i frågeformulären och resultaten i intervjuerna belyser
undervisningsinnehållet på olika sätt. De ger information om samma sak när det
gäller en översiktlig beskrivning av undervisningsinnehållet. Intervjuerna har
dock gett detaljerade djupa beskrivningar av ett begränsat antal teman.
Frågeformuläret, tillsammans med intervjuresultaten, har gett en samlad bild av
vilket undervisningsinnehåll som lärarna beskriver att de presenterar i kursen
Biologi A.
I det innehåll som lärarna har beskrivit och som redovisats med många citat
i en ”tjock beskrivning” (Gertz, 1973), finns en gemensam kärna av teman.
Trots att dessa beskrivs med olika detaljrikedom finns ett gemensamt innehåll,
som här definieras som evolutionsinnehållet i kursen Biologi A. I lärarnas
beskrivningar av innehållet har inte alla inkluderat temana människans evolution,
diskussioner om kontroverser kring evolution, vanliga missförstånd och evolution i
förhållande till samhället.
I det undervisningsinnehåll som lärarna har beskrivit, har de flesta lärarna
betonat temaområdet Evolutionens historia och resultat. Det görs genom att man
har beskrivit livets historia genom systematikundervisning och genom att belysa
att arter kan förändras över tid. Lärarna har arbetat genom att visa
tidsperspektiv och jämföra olika organismgrupper.
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Undervisningen om evolution karaktäriseras också av att lärarna har
beskrivit temaområdet Evolutionens mekanismer. Inom detta område har vissa
lärare lyft fram dessa teman: naturligt urval, nedärvning av förändringar, genetisk
variation, mutationer, selektion och anpassningar. Temaområdet Evolutionens
mekanismer har betonats mer än temaområdet Evolutionens historia och resultat.
Temaområden som handlar om hur människan har resonerat kring
utvecklingen och skaffat sig kunskaper om den, Evolutionens epistemologi och
vetenskapshistoria, samt temaområdet Nyttan av kunskaper om evolution har lärarna
också betonat i olika hög grad. Lärarnas resonemang har skiljt sig åt i flera
avseenden. Teman som konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar, vanliga
missförstånd, naturvetenskap och arbetssätt, människans evolution, vetenskapshistoriska
händelser eller personer, samhällsvetenskapliga/medicinska aspekter för att känna till
evolution, könsskillnader och stamträd är speciellt intressanta. De är de teman som
några av lärarna har beskrivit att de inte alls har haft med i kursen, medan andra
lärare säger att de har prioriterat dessa teman i undervisningen.
Innehållet har förutom att det beskrivits utifrån teman och temaområden
även kategoriserats som fyra selektiva traditioner inom evolutionsundervisningen. De olika selektiva traditionerna har definierats utifrån hur
lärarna behandlar olika teman, kombinationer av teman, detaljrikedom och olika
temaområden. I resultaten har flera teman beskrivits inom alla de selektiva
traditionerna och i det avseendet kan beskrivningarna inom de olika selektiva
traditionerna sägas överlappa. Ett sådant tema är artförändring över tid. Lärarna
har gett många exempel på att detta tema är en del av undervisningsinnehållet
och de exempel som ges inom de olika selektiva traditionerna liknar varandra.
Undervisningsinnehållet med inriktning mot naturvetenskap skiljer sig från de
andra selektiva traditionerna genom att alla teman beskrivs med högre
detaljrikedom och att ”tilläggsinnehåll” behandlas i högre utsträckning.
I flera fall liknar innehållet med inriktning mot skolbiologi inriktning mot
naturvetenskap, men inriktningen mot naturvetenskap är betydligt mer detaljerad
och ger många konkreta exempel på anpassningar, mekanismer för evolution och
förklaringar på hur frågeställningar har behandlats inom naturvetenskaplig
forskning (naturvetenskap och arbetssätt). Innehållet med inriktning mot skolbiologi
och inriktning mot fältekologi betonar i första hand temaområdet Evolutionens
historia och resultat.
Det innehåll som beskriver den selektiva traditionen ekologi och naturvård
skiljer sig från övriga selektiva traditioner genom att de teman som här
benämns ”tilläggsinnehåll”, i stort sett saknas i det innehåll lärarna har beskrivit
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under intervjuerna och att tilläggsinnehåll även har prioriterats lågt i
frågeformuläret.
De lärare vars undervisningsinnehåll har inriktning mot naturvetenskap har
också explicit beskrivit att de har behandlat mekanismer och de har beskrivit
många exempel på anpassningar. Lärarna har gett exempel på hur biologisk
forskning har undersökt evolutionära frågeställningar genom exempel på hur
datering och släktskaps- analyser har gått till. De har också gett exempel på att
evolution är en pågående process och lärarna har gett exempel på aktuella
tillämpningar inom medicin.
Lärare som har beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
fältekologi har beskrivit sin evolutionsundervisning betydligt mindre detaljerat än
lärare som beskriver undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap,
eller mot skolbiologi. Dessa lärare har också beskrivit att undervisningsinnehållet i
stort sett enbart handlar om temaområdena Evolutionens historia och resultat och
till viss del inom temaområdet Evolutionens mekanismer. Frågeställningar kring
världsbildsfrågor saknas i undervisningsinnehållet.
Den lärare som har beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
ifrågasättande och debatt har argumenterat för att elever bör uppmuntras att
ifrågasätta än mer och vara kritiska till all information som behandlas i
undervisningen. Han har speciellt kritiserat bevis på evolution och argumentation
utifrån naturvetenskapliga perspektiv i evolutionsundervisningen.
Genom dessa fyra olika förhållningssätt har skilda budskap om evolution
identifierats. I två av de selektiva traditioner som har kategoriserats i denna
studie har lärarna diskuterat kontroverser mellan evolutionsteori och tro. Det är
speciellt intressant att ställa sig frågan vilka skäl som ligger bakom att
världsbildsfrågorna inkluderas i innehållet av en grupp lärare, medan andra
lärare exkluderar dem. Bland amerikanska lärare har det förts en debatt om
huruvida man kan undervisa biologi utan evolution, samt ”rättvisan” i att
undervisa om både evolution och kreationism, eller intelligent design (Apple,
2008; Berkman, Pacheco & Plutzer, 2008; 2008; Ruse, 2005; Scott, 2004; Skoog
& Bilica, 2002; Winslow, 2008; Wise, 2005). Ett tema som karaktäriserar
undervisning där man jämställer evolution och kreationism, innebär att man
helt undviker att undervisa om människans evolution (Skoog & Bilica, 2002).
Enligt resultaten i detta kapitel har enbart lärare i den selektiva traditionen
som beskriver undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap
poängterat under intervjuerna att de tar upp människans evolution. I
frågeformuläret har 16 av lärarna markerat att de tar upp människans evolution
under kursen Biologi A, medan två lärare markerar att de inte alls tar upp
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människans evolution i kursens innehåll. Resultaten både från intervjuerna och
frågeformuläret visar att lärarna prioriterar just detta tema olika. En förklaring
skulle kunna finnas i lärarnas personliga utgångspunkt att hantera
världsbildsfrågor. Andra förklaringar skulle kunna vara att människans
evolution inte behandlas så omfattande i de läromedel läraren använder,
alternativt att det som en av lärarna (Johan) antyder under intervju, att temat
kräver att lärare följer med i de senaste forskningsrönen.
Ett annat tema där lärarnas beskrivningar av innehåll varierar är hur de
prioriterar och betonar naturvetenskapliga arbetssätt. I USA har undervisning om
”Nature of Science” (Lederman, 1992, 1999, 2007), lyfts fram för att göra
skillnader mellan tro och vetande tydliga. I sådan undervisning betonas
Evolutionens epistemologi och vetenskapshistoria. Bland de intervjuade lärarna har de
med undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap, speciellt beskrivit
naturvetenskap och arbetssätt (NOS) som ett sätt att få elever att förstå
skillnader mellan vetenskap och tro. Övriga lärare har beskrivit att de låter
elever prova olika metoder i biologiundervisningen. Där har syftet snarare varit
att eleverna ska få erfarenhet av olika metoder och inte för att specifikt förstå
skillnader mellan naturvetenskap och tro. Det senare förhållningssättet i lärares
beskrivningar karaktäriserar undervisningsinnehållet med inriktning mot
skolbiologi och inriktning mot fältekologi.
Resultaten i detta kapitel ger upphov till ett antal frågor. En av dessa frågor
är hur kan de beskrivna selektiva traditionerna ha uppstått? En annan fråga är:
Hur kan det komma sig att de selektiva traditionerna skiljer sig åt beträffande
teman som rör livsåskådning? Dessutom blir denna fråga aktuell: Vilken
betydelse har lärares och elevers livsåskådning för val av innehåll?
Genom att identifiera de olika selektiva traditionerna uppstår möjligheter
att undersöka olika skäl för lärarnas val av innehåll. I nästa kapitel diskuteras
sammanhanget för evolutionsundervisningen och relationer mellan selektiva
traditioner i undervisningsinnehållet och sammanhanget.
Längre fram
undersöks relationer mellan innehållet i de olika selektiva traditionerna i relation
till förutsättningar för undervisningen. I detta kapitel har Konsekvensdomänen
KD 50 identifierats i form av det undervisningsinnehåll lärarna har presenterat.

50

50

Konsekvensdomänen (KD) /Domain of Consequences i IMTPG-modellen
Hollingsworth , 2002)

(Clarke &
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6 Sammanhang för evolutionsundervisningen

Ivar: ”- De ska ha mycket kunskaper, men de ska ha känsla för naturen och det ska vara
roligt”

I detta kapitel beskrivs sammanhanget för evolutionsundervisningen. Det görs
genom att undersöka lärarnas resonemang om kursen Biologi A, dess karaktär,
struktur och innehåll. För sammanhanget är det dessutom viktigt att undersöka
vad undervisningen i hela biologikursen syftar till. Resultat från den
frågeställningen redovisas här som biologikursens övergripande syften.
Dessutom behandlas frågan om lärarna eftersträvar att beskriva
evolutionsperspektiv. Lärarnas beskrivningar av biologiämnets sammanhang,
karaktär, struktur samt innehåll, samt övergripande syften jämförs med lärarnas
beskrivningar av undervisningsinnehåll. Avslutningsvis presenteras en
sammanfattning och diskussion av de resultat som beskriver
evolutionsundervisningens sammanhang och vilken betydelse kursens sammanhang har i kursen har för evolutionsinnehållet.
Intervjuerna med lärarna har genomförts som tematiserade samtal, där de
intervjuade kom att behandla olika områden inom kursen Biologi A olika
mycket, beroende på vad de olika lärarna valde att beskriva. I intervjuerna har
även ett antal direkta frågor ställts. Dessa behandlade när kursen Biologi A ges,
kursens karaktär utifrån tre specificerade kriterier, samt vad lärarna förväntar sig
att eleverna ska kunna efter kursen. De direkta frågorna ligger till grund för
resultaten som redovisas i detta kapitel. Resultaten har även kompletterats med
resultat från analyser av helheter av resonemanget och dessa analysresultat
diskuteras i samband med resultatredovisningen.
Sammanhanget för undervisningen är betydelsefull för att se hur innehållet
eventuellt påverkas och stöds av andra kurser, hur vilket innehåll i hela kursen
prioriteras och om evolutionsinnehållet presenteras som ett enskilt område,
alternativ utgör ett perspektiv inom hela biologikursen. Genom att studera hur
lärare beskriver kursen i allmänhet, ges inblick i vilken betydelse sammanhanget
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får för hur evolutionsinnehållet presenteras i kursen Biologi A. Sammanhanget
för undervisningen kommer att diskuteras i relation till de selektiva traditioner
som presenterats i kapitel 5.

Biologiämnet och kursen Biologi A
Biologiämnet är ett karaktärsämne inom gymnasiets naturvetenskapliga
program (NV). Det innebär att elever på den naturvetenskapliga
inriktningningen läser kursen Biologi A och därefter kommer de eventuellt att
läsa kursen Biologi B. Kursen Biologi A kan också läsas som tillval av elever på
andra gymnasieprogram än NV. På skolorna kan man lokalt bestämma när
gymnasieprogrammets olika kurser ska schemaläggas. I tabell 12 redovisas när
kursen ges vid olika skolor. En av lärarna, David, påpekar att det är en fördel att
man på hans skola har kursen från vårterminen i årskurs ett och sedan fortsätter
på höstterminen i årskurs två. Det ger honom och eleverna möjlighet att vara
mer förberedda för exkursioner tidig höst. De allra flesta lärare introducerar
dock kursen på hösten med utomhusverksamhet.
Tabell 12 Årskurs när kursen Biologi A ges
Antal
Årskurs ett

4

Årskurs ett och två

3

Årskurs två

10

Årskurs två eller tre (varierar)

1

Uppgifter saknas

3

Summa

21

Biologikursens relation till andra kurser och ämnen
Alla lärarna säger att de förutom i biologi undervisar i andra ämnen som kemi,
naturkunskap eller geografi. Lärarna berättar att det är möjligt att samarbeta
med dessa ämnen. Samarbete kommer oftast till stånd endast om lärarna själva
undervisar samma elever i dessa kurser. Den kurs som lärarna oftast relaterar till
är kursen Naturkunskap A (Nk A). I några fall har lärarna sagt att man har
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kursen Biologi A (Bi A) integrerad med kursen Nk A, eller att man har gjort
fördelningar av innehållsmoment mellan de olika kurserna. I tabell 13 nedan
redovisas när Nk A ges i förhållande till Bi A. Enligt Adam behandlar man på
hans skola ekologi i naturkunskapskursen. Eva och Helen, två lärare som
undervisar både i kurserna Bi A och Nk A, berättar att de synkroniserar
innehållet i de båda kurserna. Det har fått betydelse för
evolutionsundervisningen, de har då behandlat universums uppkomst,
dateringsmetoder, samt kontinentaldrift i naturkunskapskursen, så att innehållet
har varit aktuellt för eleverna i biologikursen.
Tabell 13 När kursen Naturkunskap A ges i förhållande till kursen Biologi A
Antal
Före Biologi A

10

Integrerat med Biologi A

3

Samtidigt som Biologi A

4

Efter Biologi A

1

Uppgifter saknas

3

Summa

21

Samarbete med lärare i andra kurser
Några av lärarna ger exempel på att de samarbetar med lärare i andra kurser än
de ovan nämnda. Ett sådant exempel är att man samarbetar med kursen
Engelska A. Lärarna arbetar då med att eleverna ska lära sig vissa termer på
engelska för att förbereda, genomföra och dokumentera en exkursion. De
ämnen och kurser man nämner som möjliga att samarbeta i är Nk A, kemi
(kurserna Kemi A och Kemi B), fysik, projektarbete, geografi, religion,
samhällskunskap, engelska, svenska samt biologikurser som Mikrobiologi och
Biologi B. Två lärare nämner att man ibland samarbetar med lärare i
religionsämnet när det gäller evolutionsundervisning och en lärare menar att
man planerar för samarbete, medan två lärare säger att de uppmanar eleverna
att diskutera frågeställningar som kommer upp i biologiundervisningen med
lärare i religionsämnet. Lärarna beskriver samarbete med andra
naturvetenskapliga ämnen i området naturvetenskapens arbetssätt (NOS).
Några av lärarna nämner elevernas projektarbeten och två av lärarna ger
exempel på sådana projektarbeten som behandlar evolution. I båda dessa
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exempel är elevernas utgångspunkt att ställa sig kritiska till evolutionsteorin. En
översikt över de kurser som lärarna nämner som möjliga att samarbeta med
presenteras i tabell 14.
Biologiämnet relateras i hög utsträckning till kursen Nk A. Lärarna som
beskriver undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap och
inriktning mot skolbiologi anknyter kursen BiA till övriga biologikurser och
kursen Nk A och när de ger exempel på evolutionsundervisning.
Förutom från dessa kurser ger lärarna exempel på att ämnet geografi kan
bidrar till innehållet i evolutionsundervisningen. Lärare som beskriver
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap, skolbiologi eller mot
fältekologi nämner evolutionsområdets relationer med religionsämnet och
filosofi, men lärarna ger få exempel på direkt samarbete mellan kurserna i Bi A,
religion och filosofi.
Endast lärare som beskriver undervisningsinnehåll med inriktning mot
naturvetenskap eller skolbiologi betonar naturvetenskapernas arbetssätt (NOS),
berättar i hög utsträckning om relationer och samarbete med övriga
naturvetenskapliga ämnen som Nk A, kemi och fysik.
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Inriktning mot
skolbiologi

Cecilia

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
ifrågasättande
och debatt
Summa

Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar

Evo
Evo

Evo

NOS

Evo

x
x
x
x

Evo

Evo

x

Evo

Evo

NOS

NOS
NOS

Evo

x
x
x

x

Evo

Evo

x
x

x

Svenska

Religion

Geografi

Projektarbete

Fysik
Evo

Evo

x
NOS

x

x
x

Evo

x

x

x

Evo

Evo

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
Evo

NOS

x
x

Evo
Evo

Engelska

x
x
x
x

Samhällskunskap

x

Kemi B

Evo

Kemi

x
x

Mikrobiologi

Biologoi B

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil

Naturkunskap A

Inriktning mot
naturvetenskap

Lärare

Selektiva
traditioner

Tabell 14 Biologikursen i relationer till andra kurser och ämnen. Resultat från
intervjuer med 21 lärare fördelade på individuella lärare, grupperade
efter selektiva traditioner (se kapitel 5). I tabellen betyder
markeringarna att lärarna ger exempel på att relationen direkt berör
evolutionsinnehållet (Evo), naturvetenskapliga arbetssätt (NOS) eller
enbart nämner som att kurser i ämnet relaterar till kursen Biologi A
(x).

x
x
x

Ludvig

NOS

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

Evo

x
Evo

x

Evo

x

x

Evo

x

x

Ja (x)
Evo

19

15

5

8

NOS

3

2

19

8

7

5

6

5

2

1

2

2

2

2

2

4

4

2

Lärarna gör även kopplingar mellan evolution och andra kurser i biologi, samt
andra ämnen och kurser på gymnasiet. En kurs som ges inom biologiämnet är
mikrobiologi. Niklas gör kopplingar mellan mikrobiolog, ekologi och evolution.
I mikrobiologikursen uppmärksammas konkurrensen mellan olika mikroorganismer och olika organismers nischer betydelse. Niklas menar att det är
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viktigt att man kan studera evolutionära processer inom olika områden av
biologin.
Niklas: För genom att man kört mikrobiologi då kommer vi in på
sådant där som att bakterier har ju olika ekonomiska nischer då
och även det här med evolutionen processen mellan
mikroorganismer … Man kan inte köra in sig på bara en sektor i
biologin.
De flesta kopplingar lärarna gör mellan evolution och innehållet är i till Nk A
och kemi, samt till andra kurser i biologiämnet som Biologi B, Mikrobiologi och
Projektarbeten. Två lärare beskriver att elever som ifrågasätter evolutionsteorin
också är de som väljer att arbeta med evolution i sina projektarbeten.

Biologiämnets struktur och karaktär
Utgångspunkten i denna avhandling är att det finns utrymme för lärare att tolka
kursplanemål och att lärares val av innehåll varierar. De val som lärare gör kan
tänkas bestämmas av lärarnas egna förutsättningar (utbildning, erfarenhet,
motivation osv.) och hur läraren väljer att tolka att undervisningen bör bedrivas
utifrån förutsättningar för undervisningen. Det kan vara elevernas
förutsättningar, skolans traditioner. Enligt Grossman och Stodolsky (1994) kan
lärares kontroll över ämnesinnehållet relateras till hur lärarna uppfattar
skolämnets karaktär. Grossman och Stodolsky (ibid.) menar att när man
undervisar ett ämne som uppfattas som definierat, sekventiellt och hierarkisk
innebär det att lärare själva upplever att de har få möjligheter att inverka på
valet av innehåll. Då kan undervisningen i högre utsträckning bedrivas
tillsammans med kollegor. I de semistrukturerade intervjuerna ställdes följande
frågor till lärarna:
-Om de upplever att skolämnet biologi är definierat och
-Om det finns konsensus bland biologilärare om vad man ska
undervisa om.
-Om det finns teman inom kursen som behöver komma i en
speciell ordningsföljd, med andra ord; om ämnet är beroende av
speciella sekvenser och om ämnet är hierarkiskt strukturerat.
Dessutom diskuterades i vilken utsträckning skolämnet påverkas av
förändringar (nya forskningsrön, samhällsförändringar, andra inriktningar av
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intressen), det vill säga om lärarna uppfattade skolämnet som dynamiskt eller
statiskt.

Resultat om ämnets struktur
Konsensus?
Många av lärarna anser att innehållet i biologikursen ser ungefär lika ut och att
man undervisar lika.
Bodil: På vår skola undervisar vi väldigt lika. Vi undervisar
parallellt och har samma exkursioner. Vi går igenom planering och
har samma prov, men vi lägger in vissa frågor som den andra inte
har gått igenom.
Gustav: Den är ganska definierad, vad man ska läsa, vilka moment
som ska ingå i kursmålen. Vi sitter ju lite då och då med de andra
biologilärarna i ämneskonferenser och där känner vi igen allt det
som de går igenom med sina elever.
Eva tänker sig att biologilärare har liknande sätt att tolka kursplanen.
Eva: Alla lärare har samma kursplan, så man har väl ungefär
samma innehåll
Och så resonerar även David; kursplanerna tolkas lika av biologilärare.
David: Nej, momenten är ju ganska så klara när man tittar på
kursplanen vad det ska handla om i kursen Biologi A. Så även om
det är lite omskrivet i kursmålen och så, vilken biologilärare som
helst vet vad det står för någonting. Organismernas ursprung och
utveckling. Och olika teorier om livets uppkomst och livets
mångfald.
De lärare som svarat att det inte finns konsensus mellan biologilärare om vad
som ska ingå, menar att centrala nationella prov definierar ämnesinnehållet för
en del ämnen, men eftersom det inte funnits sådana prov för Bi A har inte
heller konsensus eller definition av innehållet gjorts.
Adam: Val av innehåll har varit mer fritt eftersom vi aldrig haft
centrala prov. Lärare har mer gjort efter sina egna huvuden.
Lärarna säger också själva att de är medvetna om att man kan ha likartad syn på
vilka moment som ska vara med, men att man har olika fokus, man gör ändå
inte lika.
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Helen: Vi biologilärare säger att vi håller på med genetiken men
det är inte självklart att vi gör precis samma saker.
Genom att man diskuterar innehållet till exempel genom att bearbeta den lokala
kursplanen, kan samsyn och skillnader bli synliga för lärarna. Kursplanen ger
möjligheter till många tolkningar, men det är lärarens egna intressen som
präglar undervisningen. I jämförelse med kollegorna konstateras att man i alla
fall gör likartade saker.
Helen: Våra intressen präglar undervisningen. Vi har ganska
likartad syn, man kan konstatera att man kan inte ägna sig åt allt,
men jag tycker att vi gör likartade saker .
Bland de lärare som menar att det inte finns konsensus mellan lärare, påpekar
att det ändå finns en likartad syn eller att man försöker att arbeta med lokala
kursmål på ett sådant sätt att man får en likartad syn på vad som är viktigt. Erik,
som berättat att han är ensam biologilärare på skolan och inte har möjligheter
att utbyta erfarenheter med andra biologilärare, menar att han inte kan känna till
vad andra lärare gör.
Erik: Jag tror att det finns skillnader mellan olika lärare, även om
det är lite farligt att uttala sig när man inte vet riktigt.
Att det ges få tillfällen att utbyta erfarenheter mellan lärare på olika skolor
berättar även Helen.
Helen: Jag har endast möjlighet att regelbundet utbyta
erfarenheter med kollegor på den skola jag arbetar. På grund av
brist på ekonomiska resurser finns det inte möjligheter att åka på
kurser och föreläsningar utanför skolan.
Dagmar refererar dock till hur viktig en kurs (om nationella provbanken i
biologi) var för henne och hur hon vet hur andra biologilärare resonerar.
Dagmar: När jag var på kurs i Umeå träffade jag kollegor från
många andra orter. Vi prioriterade alla på samma sätt.
Lärarna anser att det finns en samsyn om vad som är ämnesinnehållet. Man
menar att det framgår av kursplanerna. Kursplanen anges som en viktig
informationskälla till vad som ska ingå i kursen. Några lärare, som diskuterar
innehållet med kollegor, konstaterar att även om man inte har samma innehåll,
så har man i stort sett samma syn på vilket ämnesinnehåll som ska ingå i kursen
Biologi A. De lärare som inte har tillfällen att träffa lärare från andra skolor, vet
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inte heller vad andra biologilärare definierar som ämnesinnehåll. Någon enstaka
lärare kommenterar att om det fanns nationella prov i ämnet skulle det påverka
innehållet så att det blev mer definierat.
Förändringar i ämnet och i kursen
Inom det akademiska ämnet biologi sker mycket forskning vilket innebär ett
ständigt flöde av nya rön. Lärarna säger att de genom sin goda kompetens, har
en bra kärna eller grund för att förstå nya rön. Nya forskningsrön gör det
utmanande att vara lärare och man vill ta in ny kunskap i undervisningen.
Bodil: Lärarens egen kompetens är en bra kärna eller grund, men
det har kommit till mycket i biologin
Eva: Det är svårt att vara lärare eftersom det händer så mycket.
När det kommer nya rön tar jag upp det i min undervisning.
Exempel på sådan biologisk forskning som lärarna tar upp är forskning inom
genetik, genteknik och ekologi. En del av lärarna betonar att genteknik och
molekylärbiologi har haft betydelse för systematik och för förståelse av
evolution. Johan beskriver att en stor förändring i förståelsen av DNAs
funktion betyder förändrat sätt att indela organismer.
Johan: Hela systematiken håller på att förändras när man känner
till proteinsekvenser, DNA.
Förändringar i vad som ska ingå i undervisningen kan orsakas av nya kursplaner
eller av förändrade förväntningar. Johan noterar att man kan se förändringar i
läromedel.
Johan: Om man tittar i gamla biologiböcker så ser man att ämnet
har förändrat sig genom [vad som] fanns i böckerna för tio, tolv år
sedan.
Ett skäl till att ämnet har förändrats är att kursplaner förändras. Den förändring
som många pekar på är att genetik, biokemi och bioteknik nu utgör en del av
undervisningsinnehållet.
Greta: Biokemin har stor roll nu. När jag läste var det inte på
samma vis.
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Gustav menar att i det akademiska ämnet biologi händer det mycket, medan
skolans undervisningsinnehåll inte har förändrat sig så mycket. Undantag är
genetik och evolution.
Gustav: Biologiämnets föränderlighet? I biologin? ... Det händer
ju så mycket nytt hela tiden, men själva fokus har inte flyttat sig så
mycket. När det gäller genetiken och evolutionen händer det nya
saker.
Bodil: Egentligen är det bara genetiken som har förändrats. […].
Den stora förändringen är att det har blivit mer fokus på genetiken
och gentekniken.
I kursen Biologi A är den stora förändringen att genetik och bioteknik har
tillkommit, medan kursen i övrigt har samma grund. Evolution har också
betonats i nya kursplaner och så här resonerar Bertil om det:
Bertil: Det har ju blivit väldigt slagsida till evolution.
En annan sak som har förändrats är att miljöfrågor har flyttats från
biologikursen.
Cesar: Förr jobbade jag mer med miljöfrågor i naturkunskap och
biologi, nu behandlar man de frågorna i kursen Miljökunskap. Nu
är det mera klassisk biologi, miljö får komma in på
miljökunskapskursen.
Enligt Johan är naturvetenskap inte statisk till sin natur och det blir synlig när
läromedel inte är uppdaterade.
Johan: Det är en pedagogisk finess att visa att naturvetenskap inte
är statisk. Det förändras. Läroböckerna förändras också så
småningom.
Det finns också lärare som förklarar att det inte sker så mycket förändringar i
biologiämnet Man talar om att det finns en grund som består och rubrikerna för
innehållet är desamma. Trots att det tillkommer nya forskningsrön påverkas
inte skolämnet så fort. Erik, Eva och Martin är alla eniga om att även om det
sker förändringar inom det akademiska ämnet, förändras inte skolämnet
nämnvärt.
Erik: Rubrikmässigt är det likartat. Men genetiken har flyttats.
Eva: Det finns en bas i biologikursen och den förändras inte
mycket.
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Martin: Det går inte så jättefort att påverka skolämnet,
forskningen påverkar inte så snabbt.
Förändringar kan också förklaras utifrån eleverna. Adam och Eva menar att
elevernas intresse förändrats. Adam jämför elevers intresse för att lära sig olika
djur och växtarter och Eva menar att eleverna inte är intresserade av att
fokusera på skolarbetet.
Adam: Intresset för arter har förändrat sig.
Eva: Nja. Det känns som att, det gäller ju inte alla förstås, men det
är det här med att lägga ned arbete det är inte lika … Det tycker
jag inte att de är lika bra på längre. Det är annat som drar.
Greta beskriver att kursen i biologi får samma struktur varje år.
Greta: Vi kör igång med ekologi på hösten sen har vi genetik och
ganska mycket om DNA och molekylärgenetik och sen så kör [ vi ]
evolution och sen slutar vi alltid med etologi.
Medan Greta har berättat om att kursen ofta ser likadan ut, säger andra att de
ofta gör olika planeringar. Enligt Adam är hans planering olika från år till år.
Adam: Det varierar oerhört mycket vad jag gör. Jag gör inte
samma saker varje år.
Ivar resonerar om att undervisningen var mer teoretisk tidigare; nu försöker han
att få undervisningen att innehålla mer upplevelser utomhus.
Ivar: Gymnasiet förr var mer kritkemi, det är det inte längre.
Erik och Martin relaterar förändringar i undervisningen till sina erfarenheter av
undervisningen.
Erik: Innehålls- och rubrikmässigt är biologiämnet lika, men jag
som lärare har förändrats i mitt sätt att tänka, på så sätt har
innehållet förändrats.
Martin: Biologiämnet är också dynamiskt beroende på att man
ändrar sig på grund av erfarenheter från undervisningen.
Martin påpekar att undervisningsinnehållet förändras på grund av att han
försöker hänga med och ta del av nya rön i undervisningen.
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Martin: Jag gör inte samma sak varje år i undervisningen. Det är
inte så mycket samma faktainformation, men jag försöker vara bra
uppdaterad.
Förändringar i undervisningen kan även förklaras av förändrade möjligheter till
samarbete på grund av annan organisation av gymnasiet. Efter
gymnasiereformen 1994 är gymnasiet kursbaserat. Lärarna kommenterar att det
har inneburit förändrade möjligheter att samarbeta med andra ämnen.
Eva: Det är lite svårt. Vi gjorde mycket mer sådant innan det här
kursgymnasiet kom, faktiskt. För nu helt plötsligt ligger plötsligt
kurserna i olika årskurser så det går nästan inte att få samman
saker. Man måste sätta betyg på en kurs när man är klar med den.
Då kan man inte vänta och se, det går inte att dra in filosofin som
man ska ha om två år. Det går inte.
Bland svaren framgår att lärarna refererar till olika förändringar det handlar om
förändringar genom nya rön inom det akademiska ämnet biologi, förändringar i
kursplaner och andra förutsättningar för undervisningen. Lärarna säger sig vara
intresserade av att följa forskning i akademin och att även uppmärksamma sina
elever på nya rön, men i stort beskriver lärarna att man inte ser några
förändringar i innehållet mer än i samband med kursplaneförändringar. Några
av lärarna beskriver förändringar hos elever, förväntningar i
undervisningskulturen och att de själva förändras som lärare utifrån tidigare
erfarenheter. Andra förändringar är att förutsättningar för samarbete med
kollegor har förändrats i samband med omorganisationen till det kursutformade
gymnasiet.
Förändringar i kursens struktur
Bland lärarna menar de flesta att det inte är nödvändigt att undervisa några
speciella sekvenser före andra. Några få argument finns till att vissa moment
bör komma en viss ordning. De fyra lärare som menar att det är viktigt att
momenten kommer i en viss ordning, påpekar speciellt att genetiken bör
komma innan man börjar med den explicita evolutionsundervisningen.
Fanny: Det faller sig naturligt. Efter genetiken kommer ju
evolutionen. Det blir som en röd tråd.
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Två lärare kastar om den ordningsföljden och läser evolution före genetik. De
menar att det är ett bra sätt att knyta ihop undervisningen, genom att först
förklara hur evolution går till.
I flera lärares planering förblir strukturen lika år från år av praktiska skäl. Så
här beskriver Greta att hon och hennes kollegor gör när eleverna är med och
planerar för innehållet i kursen Biologi A:
Greta: Vi gör ungefär likadant alla tre. Vi går igenom och sen så
får de ha en ide´ om vilka delar de vill satsa mer tid på och vilka vi
ska ha lite mindre tid på. Det är ett helt år, så bestämmer vi. Det
blir samma fördelning nästan jämt, vi tar lite mindre ekologi eller
genetik och etologi, det verkar vara en modell som står sig.
En lärare, Fanny, beskriver hur sekventiell ordning har uppstått i
undervisningen. Eleverna får en detaljerad studiehandledning där det framgår
vad de förväntas lära sig och vad de ska göra under varje moment. I
studiehandledningen finns läsanvisningar och avgränsningar. Innehållet i
undervisningen förändras och förbättras kontinuerligt utifrån de erfarenheter
läraren och eleverna gör. Ordningen har utarbetats under en följd av år och
revideras med hjälp av elevers utvärderingar. Denna procedur innebär att Fanny
har lagt ned ett mycket stort arbete på att beskriva planeringen skriftligt och det
finns inte tid eller motivation att omarbeta strukturen.
Lärarna berättar ofta att man har en lärobok, men det är inte självklart att
man följer dess upplägg. I många fall får eleverna information om vilka sidor de
ska läsa. Inom en del områden väljer lärare att använda olika läroböcker. I vissa
fall har eleverna tillgång till olika läromedel som de själva kan välja mellan. I
flera fall beskriver också lärarna att de kompletterar läroböcker med att ge
eleverna kopior av artiklar. Det kan både vara sådant som alla elever ska läsa,
alternativt att lärarna strävar efter att ge eleverna inspiration att läsa ytterligare
fördjupningar. Exempel på tidskrifter som biologilärarna använder är Forskning
och Framsteg, Illustrerad Vetenskap, Svensk Botanisk Tidskrift och Vår
Fågelvärld.
Trots att lärarna i stort beskriver att innehållet i sig inte kräver att det
presenteras i någon speciell ordning är det ända många lärare som beskriver att
undervisningen brukar ha ett liknande upplägg varje år. Lärarnas starkaste
argument för att planera för en speciell ordning mellan sekvenser är att man är
tvungen att ta hänsyn till årstiderna, för att passa in olika typer av fältarbeten.
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Biologiämnets karaktär
Ett karaktärsdrag för biologi är enligt lärarnas beskrivningar att den kan
benämnas med olika färger, vit och grön. Kursen Biologi A, betecknas som
grön. Det är termer som lärare använder inte bara för att beskriva innehållets
karaktär utan även för att beskriva sig själva och (yrkes-)verksamhet inom
biologi.
Dagmar: Jag vill täcka in allt. Eftersom jag har en grön bakgrund,
så vill inte jag missa att de kan förstå vad de ser ute och de ska
kunna liksom ja, begripa det de ser ute. De ska förstå vad det finns
under vegetationstäcket och hela den här biten. Jag menar, jag är ju
skogligt utbildad. Jag är biolog och jag har jobbat jättelänge i fält.
Jag vill inte att de missar den här biten att … ja, förstå hur man
jobbar i fält.
Många av lärarna poängterar att det är en grön kurs och med det avses att
undervisningen behandlar växter och djur på makroskopisk nivå, där
utomhusverksamhet, fältstudier och exkursioner betonas. Lärare i som beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi betonar också i hög
utsträckning att de gör långa exkursioner, ofta till olika miljöer och ibland
innebär det långa resor och man är ute flera dygn.
Lärarna vill göra mycket av ekologistudierna utomhus. Sexton av lärarna
beskriver utomhusverksamhet som viktiga inslag i undervisningen, medan en
lärare beskriver planeringen för kursen noga, men nämner inte fältarbete eller
exkursioner någon gång under intervjun. En lärare beskriver det som självklart
att kursen baseras på fältarbete. En annan lärare beskriver att all
ekologiundervisning sker i kursen Naturkunskap A och eleverna har läst det
före kursen Biologi A. Därför utesluts det momentet i kursen Biologi A.
Greta beskriver planeringen i stora drag för kursen Biologi A. På hennes
skola läser eleverna Biologi A i årskurs två. Kursen Naturkunskap A har
eleverna läst under årskurs ett.
Greta: Vi kör igång med ekologi på hösten. Sen har vi genetik och
ganska mycket om DNA och molekylärgenetik. Sen så kör [vi]
evolution. Sen slutar vi alltid med etologi därför att då får de göra
ett arbete om ett djur på [en djurpark51]. Där har vi ett samarbete.”
Gretas beskrivning passar som en typbeskrivning av hur de flesta av de
intervjuade lärarna beskriver sin planering. Biologikurs A beskrivs av de flesta
51

Av hänsyn till att djurparkens namn skulle kunna röja i vilken kommun Greta arbetar ersätts
namnet med det mer allmänna [en djurpark].
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lärarna som att den innehåller ekologi, systematik, genetik, evolution och etologi, en
organisation och taxonomi som liknar den som används inom det akademiska
ämnet biologi.
Biologilärarnas beskrivningar handlar till stor del om vad de gör i kursen. I
undervisningen förväntas elevernas upplevelser bidra till att beskriva
biologiämnets karaktär för eleverna. Lärarna visar även eleverna hur det går till
att studera och vad som förväntas av eleverna. I Gretas kurs beskriver hon att
eleverna kommer att göra ”ett arbete” och att det är knutet till samarbete med
en djurpark, som hon har ett samarbete med sedan flera år. Flera av lärarna
beskriver att elevernas fältarbete vid utomhusundervisning resulterar i skriftliga
rapporter, där eleverna får instruktioner om hur rapporten ska struktureras och
resultaten presenteras. Ofta har eleverna också uppgifter att redovisa sina
resultat muntligt. I några fall beskriver lärarna att eleverna också får i uppgift att
”granska”/”opponera” på kamraters rapporter på ett sätt som ska likna
arbetssätt vid universitet och högskolor.

Sammanfattning av ämnets struktur och karaktär
I intervjuerna har lärarna svarat på frågor om de upplever att alla biologilärare
är överens om vad som ska ingå i kursen Biologi A, om det finns ett definierat
innehåll, om ämnet är statiskt eller dynamiskt, samt om ämnet är uppbyggt av
sekvenser, som behöver komma i en speciell hierarkisk ordning (tabell 15). I
stort menar lärarna att de uppfattar att det finns ett definierat innehåll. De
upplever att det sker få förändringar inom ämnet och att dessa förändringar
handlar om att man i begränsad omfattning försöker ta in nya forskningsrön
och att det skett förändringar i kursplanen. Lärarna har också sagt att de till viss
del förändras själva med ökande undervisningserfarenhet. Några lärare menar
att elevernas intresse har förändrats. Lärarna beskriver att kursen utgörs av en
icke förändrad grund eller stomme. De ger inga speciella skäl till att något
moment ska komma tidigare än något annat i undervisningen. Biologikursen
kräver inte en hierarkisk uppbyggnad, med eventuellt undantag av i vilken
ordning genetik och evolution bör undervisas. Lärarna säger att de ofta har
samma struktur i planeringen. Den motiveras vanligen av att man ska kunna
genomföra utomhusundervisning.
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Tabell 15 Ämnets struktur, utifrån frågeställningen om ämnets innehåll är
definierat, dynamiskt och hierarkiskt. Resultat från intervjuer med 21
lärare fördelade på individuella lärare, grupperade efter selektiva
traditioner (se kapitel 5)

Selektiva
traditioner

Lärare

Inriktning mot
naturvetenskap

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar
Ludvig

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
Ifrågasättande
och debatt
Antal Ja
Antal Nej

Definierat innehåll

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Förändringar i
ämnet och kursen,
dynamiskt innehåll
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja

Hierarkisk
uppbyggnad av
kursen

Nej

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Nej
Ja

Ja

Nej
Nej

Ja

Nej

8
4

10
1

Ja
Nej

Ja

1
5

Som framgår av tabell 15 finns det inte tydliga samband mellan selektiva
traditioner och hur lärarna svarar på frågeställningarna om ämnets struktur.
Lärare i den selektiva traditionen med inriktning mot skolbiologi har i högre
utsträckning än andra svarat att det sker förändringar i ämnet och kursen. Vad
biologikursen ska innehålla verkar lärarna ha olika åsikter om. Det kan jämföras
med Grossman och Stodolskys (1994) resonemang om att lärare som inte
upplever att ämnet är styrt av att behöva struktureras hierarkiskt eller av att det
är statiskt, har större möjligheter att själva påverka urval av innehåll och
undervisningens inriktning.
Däremot finns det samband mellan selektiva traditioner och i vilken
utsträckning lärare betonar fältundervisning och behovet av att genomföra
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längre exkursioner och studieresor inom kursen Biologi A. Se tabell 16. Lärarna
i den selektiva traditionen med inriktning mot fältekologi har betonat att de anser
att fältundervisning, längre exkursioner och studieresor är viktiga inom kursen
Biologi A. I stort sett alla lärare har gett exempel på fältundervisning och
exkursioner och sådana inslag i kursen ses som viktiga i beskrivningen av
ämnets karaktär.
Tabell 16 Resultat över i vilken utsträckning lärarna ger exempel på
fältundervisning och betonar längre exkursioner och studieresor.
Resultat från intervjuer med 21 lärare fördelade på individuella
lärare, grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5)
Selektiva
traditioner

Lärare

Inriktning mot
naturvetenskap

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
Ifrågasättande
och debatt
Antal Ja

Ger exempel på
fältundervisning, exkursioner
Ja
Ja
Ja
Ja

Betonar fältundervisning,
längre exkursioner och
studieresor
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

17

8

Ludvig
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Biologikursens övergripande syften
Beroende på vad lärare uppfattar som syften med kursen kan innehåll
prioriteras olika. Biologikursens övergripandes syften undersöks för att
synliggöra viken betydelse evolutionsinnehållet ges inom kursen.
Alla lärare har beskrivit ämnesinnehåll, som undervisning om eller i ekologi,
evolution, systematik, etologi, genetik osv. Förutom att beskriva innehållet,
anger lärarna skäl, argument om kursens syfte, till varför eleverna ska ha dessa
kunskaper och färdigheter, när de är färdiga med kursen Biologi A.

Analys av argument om biologikursens syfte
Analysen har gjorts dels utifrån den direkta frågan ”Vad vill du att eleverna ska
lära sig av kursen?” men även utifrån lärares övriga utsagor, när de beskrivit
undervisningen och motiverat den. Här ges exempel på analysen av lärarnas
beskrivningar av kursen och tolkningen av vad lärarna försöker att
åstadkomma. I exemplet är innehåll och lärarnas skäl understrukna och
numrerade. I kommentarerna till analysen finns hänvisningar till respektive
markering genom att numreringen anges inom parentes. I detta utdrag ur ett
transkript berättar Helge om planeringen av kursen.
Helge: Det som dominerar är (1) ekologin. För det har vi först på
hösten och sen på våren. Så kanske vi lägger till lite på slutet, så vi
kan vi vara ute. (2) Det är så att de får upp en känsla för biologin.
(3) Det är det som är viktigt. (4) Så att man tycker att biologi är
roligt. Kunskapen, ja de ska ha mycket kunskaper, men de ska (5)
ha känsla för naturen och det ska vara roligt. Det är så tacksamt.
I Helges beskrivningar är det tydligt att ekologi karaktäriserar undervisningen
(1) och att den ska bilda kursens sammanhang. Dessutom poängterar han att
det är viktigt att eleverna ska vara ute för att de ska tycka att ämnet är roligt och
för att ge dem känsla för naturen. (2, 3, 4, 5).

Intervjuare: De kurser som du hade förra året. Hur blev det att du och
eleverna la upp det då?

Helge: Det blev så här, att vi gjorde så att de fick välja en egen
biotop. De fick göra det själv, men de fick förslag från mig.

Intervjuare: Vad vilka mål hade du med det? Vad skulle de uppnå?
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Helge: Det viktigaste var att förstå, (6) att förstå helheten. (7) Att
sätt in det i ett större sammanhang sen.

Intervjuare: Mm
Helge: (8) Så slår vi ihop allting då på slutet, till ett stort sammanhang.
Vidare i denna intervju beskriver Helge att eleverna ska sätta in det (7) i ett
större sammanhang senare (7, 8).
Helge: Ja, det kan vara lite sådant där … om de skulle komma på
någon uppgift så där. Det kunde vara någonting om vatten och så
om (8) helheten då. Det är väl det man är ute efter att de ska skaka
ihop, göra lite olika så här … Då får man med en del från
ekologiavsnittet också.
I transkriptet från intervjun framgår på flera ställen att Helge lyfter fram
helheten och sammanhangen (6, 7, 8).
I en annan del av samma intervju beskriver Helge hur han resonerar om ett
skriftligt prov och betygssättning vid ett enskilt prov och vad det innebär i
förhållande till det slutgiltiga betyget för kursen. Eleverna kan få det högre
betyget först senare när de ser helheten (9).
Helge: Det är ju det här att de ska ju se sammanhangen, men
(ohörbart)de får aldrig mer än VG, det är mer om hur de ligger till
då. De ska se (9) helheten sen.
Från intervjun finns det också ett avsnitt som handlar om att Helge har en
kollega som är nyanställd på skolan. NN gör ett projekt med elever inom
limnologi. Vi har i intervjun talat om att NN just nu har den enda gruppen som
läser Biologi A detta läsår. Tidigare år har det oftast varit två kurser Biologi A
parallellt på skolan.

Intervjuare: NN har sin limnologiska specialitet. Men vad är din
specialitet?

Helge: Det är mest Biologi B för mig. Det är det som är. Sen är
det ju mycket ekologi också.

Intervjuare: Betyder det att du kommer att ta det mesta av den här Biologi

B:n eller att framförallt NN kommer att dominera mer på Biologi Akurserna?
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Helge: Han har nog den biten.

Intervjuare: Det blir nog så.
Helge: Men det är tråkigt för det är [så ] att man vill visa (10)
sammanhanget med Biologi A och man vet vad man gått igenom
och så tar man det på Biologi B lite grann.
Min tolkning är att för Helge innebär det att en annan kollega, som också är
intresserad och kunnig inom ekologi, på ett sätt konkurrerar med Helge om att
undervisa på kursen Biologi A. Helge har nu ställt in sig på att vid de tillfällen
det endast ges en kurs i Biologi A, så är det kollegan som får ha den. Han själv
får ha kursen Biologi B. Med den konstruktionen missar Helge möjligheten att
visa sammanhanget (10), som är möjligt genom att man vet vad man gått
igenom tillsammans med eleverna. Direkt efter ovanstående del av intervjun,
kommer ett avsnitt som behandlar relationen med ytterligare en kurs,
Naturkunskap A (Nk A). Där undersöks vidare om det finns något att säga om
”sammanhang,” genom syften för NV- programmet, snarare än enbart i kursen
Biologi A.
Intervjuare: Betyder det att ni har Naturkunskap A också med samma
elever?
Helge: Ja, oftast är det så.

Intervjuare: När ligger den i förhållande till Biologi A kursen?
Helge: Ja, de läser alltid naturkunskap före. För att prova på lite
naturvetenskap, så lägger vi Naturkunskap A då.
Helges svar tolkar jag som att han inte direkt lägger en liknande
”sammanhangsaspekt” som han gjort mellan kurserna Bi A och Bi B på kursen
i naturkunskap. Helge menar också att ett viktigt syfte med kursen Nk A är, att
låta eleverna prova på lite naturvetenskap. Denna beskrivning av hur tolkning
och analyser av transkripten från en intervju med Helge har gått till,
exemplifierar övergripande syften som Eleverna ska tycka att det är kul, intressant,
de ska få känsla för de och Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom ekologi.
Dessutom har jag illustrerat hur jag har undersökt hur övergripande syften
rörande sammanhang utsträcker sig till kurserna Biologi B och Naturkunskap
A. Övriga kurser undersöks eftersom de kan ses som en del av sammanhanget
för undervisningen. Syften för andra kurser ligger dock utanför fokus för denna
avhandling. En sammantagen tolkning, som görs utifrån exemplet från Helges
uttalanden om kursen är att han menar att eleverna ska ha känsla för naturen,
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eleverna ska se helheter, sammanhang och att det sammanhanget utgörs av att eleverna
förstår ekologi.
Vid analysen av ytterligare transkript finner jag att det finns flera exempel
på att lärarna beskriver att ett övergripande syfte är att det ska handla om känsla
och om att eleverna ska tycka att det är roligt och intressant. Ivar återkommer
flera gånger under intervjun till att det ska vara roligt. Eleverna ska upptäcka att
det är ett roligt ämne. Så här argumenterar Ivar:
Ivar: Biologi A, det tycker jag är att alla ska se att det här är ett
(roligt ämne … det är ju så (11) brett.
Ivar: Man hinner aldrig i ekologin liksom gå in i detalj, mer än på
någon enstaka art, kanske ta och lyfta upp den där. Man hinner ju
inte så mycket … Det är nog det främsta tycker jag. Kan man få
dem att (12) tycka att Biologi A är roligt, då fortsätter de och
känner att Biologi B är också bra.
Ivar: Så man börjar med ekologi och håller på med den 6 -7
veckor och man är ute mycket det tycker ju de här att det är roligt
när (13) de får vara ute i den här åldern. Men rätt vad det är så
bryter man och kommer med ett nytt kapitel och så nytt … så
Biologi A, det är tycker jag är (14) introduktion i biologi och det
gäller att visa att det är ju roliga bitar.
Ivar: Som att biologin ska vara roligt och det ska vara (15) vaskar
och det ska vara ut och in och ut och in med håvar.
Ivar: Det hänger ju ihop i alltså biologin. Du frågade om Biologi
A. Det måste vara roligt och hur blir det roligt. Ja, det ska vara bra
salar. Men här är det snart för trångt. Ska vi ge oss ut, så är det (16)
transport, det måste ju lösas på något sätt, så det kan du skriva; ge
”småstads52” gymnasium en halv miljon, så vi kan ut och ha kul.
Ivar beskriver varför det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt, (12) och
vad som gör att biologikursen kan vara rolig för eleverna (13,15,16). Både Helge
och Ivar är lärare som beskrivit den selektiva traditionen med inriktning mot
fältekologi. Av Ivars beskrivning framgår att kursen Biologi A är brett
orienterande och en introduktion (11,14) där elever förhoppningsvis lockas att
fortsätta med biologi och att också tycka om kursen Biologi B. Ivar använder
orden kul och roligt (12, 16) när han beskriver det han hoppas att
undervisningen
ska
innebära
för eleverna.
Ivar
lyfter fram
undervisningsmoment som ska genomföras utomhus, växelvis (15) genom att
52

Kommunens namn anges inte för att säkerställa lärares anonymitet
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eleverna ska kunna göra praktiska uppgifter som att kunna ta in organismer och
studera dem. Detta är skäl till att man behöver tillgång till vaskar, rinnande
vatten samt insamlingsutrustning som håvar. Att finansiera exkursioner är en
sådan uppgift som Ivar engagerar sig i och under intervjun uppmanar han mig
att skriva om att det är viktigt att skolan får sådana resurser att man kan
genomföra resor.
Fler lärare talar om kul experiment, kul med biologin, att det är viktigt att
skapa intresse och att kunskap i biologi kan ge känslor av fascination.
Martin: Medan i biologin där tycker jag att i alla fall att vi har
lyckats med att liksom ha kul med bara biologi.
Bertil: Går man som jag sa … och om jag tar olika perspektiv på
… Det finns många perspektiv. Dels det här med evolution,
samtidigt tycker jag det är viktigt att skapa ett intresse.
Erik: Det hänger ihop med kunskap alltså en kombination, det är
känsla, fascination och kunskap.
Adam framförde i sammanhanget att det ska finnas en bra lärobok, som
avspeglar det som är vikigt i kursen.
Adam: Den ska vara lättläst, upplagd så att den väcker ett intresse,
vilket är svårt med en bok. Sen ska det inte vara så mycket detaljer.
Man måste bygga upp intresset för detaljerna först. Man ska först
få förståelsen och sprida glädje.
Alla ovanstående citat har som tema att biologi är roligt, intressant, ger känsla.
Det tolkar jag som att det är ett övergripande syfte att eleverna ska gilla, ha kul och
vara intresserade.
Martin svarar så här på frågan om hur han motiverar kursen Biologi A för
eleverna:
Martin: Hur jag motiverade den, för eleverna? Jag tror att jag när
jag börjar kursen så tror jag … jag motiverar inte på det sättet, jag
försöker inte, i alla fall inte det sista året så har jag inte försökt att
börja med att göra en överblick över kursen, jag kastar mig rätt in i
den, och av den enkla anledningen att jag, jag tycker att det är
ganska tråkigt att komma till en lektion och så första lektionen så
ska läraren prata om ämnet, så jag har tänkt att jag, vi slänger oss in
i något, så att de ska få en känsla av vad det är.
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Martin beskriver att han inte börjar med någon överblick över kursen (i en
annan del av intervjun beskriver han att han gjort det tidigare och att andra
lärare gör så), men att läraren och eleverna får slänga sig in i något, så att de ska
få en känsla av vad det är. Lärare beskriver att de använder olika sätt för att
uppnå sina syften, men här handlar det om att eleverna ska känna vad det är
vara i biologikursen. Ett annat sådant exempel är också hur David beskriver
möjligheterna i kursen Biologi A.
David: Ja, man behöver ju bara gå ut i skogen och eleverna vet
inte en enda grön sak som de ser omkring dig och plötsligt kan det
avvika och säg att det finns ett roligare träd där och på marken
växer en massa olika saker. ”Titta, den här mossan, det är massa
olika sorters mossa”. Många blir ju fascinerade av bara en sån sak.
Jag menar, det är också att man öppnar upp ögonen för någonting.
Alltså man måste visa på det för att … Det är många sådana dörrar
man har chansen att öppna i biologin tycker jag.
Det övergripande syftet har formulerats som: Eleverna ska tycka att det är kul,
intressant, de ska få känsla för det.

Resultat om biologikursens övergripande syften
Förutom att eleverna ska gilla, ha kul, vara intresserade och se sammanhang,
anger lärarna ytterligare övergripande syften med kursen Biologi A. I lärarnas
resonemang framträdde 16 övergripande syften. Dessa sammanförs i fem olika
grupper, utifrån vad de handlade om. En grupp av övergripande syften handlar
om upplevelsen och erfarenheten av biologikursen i sig. Jag har kallat denna för
(1) Att förstå skolämnets karaktär och de andra grupperna handlar om (2)
Naturvetenskap som verksamhet i samhället, (3) För fortsatta studier, (4) Världsbilder:
Skillnader mellan tro och naturvetenskapligt vetande och (5) Elevens livskvalitet och
självkännedom. Här presenteras alla de övergripande syften lärarna har beskrivit
med kursen.
Att förstå skolämnets karaktär
Undervisning är orienterande om vad biologiämnet kan innehålla

Många av lärarna beskrev att de arbetade med att introducera eleverna i ämnet.
Det handlar om att lärarna försöker sätta in eleverna i biologiämnets karaktär.
Biologikursen beskrivs som en bred, varierande och orienterande kurs där
eleverna känner igen sig från tidigare undervisning. Eleverna har förväntningar
på att det är ett för eleverna näraliggande ämne, där naturundervisning är en del
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av livet. Lärarna säger att eleverna upplever att biologi är enklare än andra
naturvetenskapliga ämnen för eleverna. Det är tydligt att de försöker skapa
situationer så att eleverna ska få ”en känsla” för biologi och natur framför allt
genom att vara ute och få förstahandsupplevelser. Några av lärarnas syften med
biologiämnet är att beskriva det som att eleverna ska få biologiska perspektiv på
tillvaron, studera livets förutsättningar och förstå vad biologi handlar om
genom att presentera Biologi A. Det innebär att ett syfte för lärarna är att
orientera eleverna om vilka olika områden som räknas till biologi och vad just
kursen Biologi A är.
Helen: Ja, jag försöker förklara skillnader mellan kurs A och kurs
B. Det vill de gärna veta och jag brukar berätta att den här kallas
ibland den gröna biologin och den andra för vita biologin i stora
drag.
Eleverna ska tycka att det är kul, intressant, de ska få känsla för det

Lärarna beskriver att de är angelägna om att eleverna ska känna att biologi är
kul, roligt, intressant, något att ha känslor för.
Gustav: Eleverna ska vara ute mycket så att de får en känsla för
biologi och naturen.
Att vara ute beskrivs av lärarna både som att göra kortare utfärder på
skolgården, i närmiljön och dagsutflykter, flerdagarsvandringar med
övernattning utomhus eller längre resor, för att besöka miljöer som skog, fjäll
och kust. I en del fall beskriver lärarna att syftet för utfärderna kombineras med
inslag av friluftsteknik och motiveras med elevernas behov av att röra på sig.
Nio lärare beskriver att de lägger stora ansträngningar på att genomföra sådan
längre studieresor. Det innebär att lärarna får ändra i scheman, ordna med
ekonomi och transporter osv. Så här motiverar Ivar att han lägger mycket tid på
att kunna vara ute med eleverna.
Ivar: Den här åldern. De är väl sjutton. Sexton, sjutton, de har så
stort rörelsebehov. Jag ser när de får komma ut, det blir en helt
annan rörelse än när de sitter inne och det är så där fyrkantigt.

Intervjuare: Mm, disciplinerat alltså?
Ivar: Ja. Låter det för obegåvat om jag säger … vad är det
viktigaste i biologi? … Så säger jag att det viktigaste är att man går
ut.
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Ivar har en devis som han förstärker sin argumentation för att vara ute mycket
med.
Ivar: Naturligt är bäst.
Att vara ute kan uppfattas av eleverna som annan verksamhet än just
biologiundervisning.
Ivar: Så det där … För många var det nog bara som en
gymnastiklektion, det var brant uppför och [eleverna tvingades ] knata
omkring. För många kanske att de uppfattade lite av biologin i det
hela.
Det är många av lärarna som berättat om att eleverna är intresserade och att de
gärna vill vara ute och arbeta praktiskt.
Gustav: Eleverna har valt det här programmet så har de ju ett
naturintresse. Eller intresse av att vara ute i alla fall.
Bodil: Det är en entusiasm där också över att få vara ute … Ja, för
att Biologi A kursen är ju mycket fältinriktad, tycker jag. Och vi
som är biologilärare här är ja … Framförallt gamla fältbiologer. Vi
har mycket fältundervisning. Vi försöker lägga upp hela kursen så
praktiskt som möjligt.
Dagmar kommer tillbaka flera gånger till att hon gärna vill att eleverna ska vara
ute mycket i kursen.
Dagmar: Egentligen så går vi ju ut så fort det går.
Dagmar: Man är ute mycket.
Dagmar: Annars hade vi en del ute. Men jag skulle vilja vara mer
ute.
De lärare som har tillgång till naturområden nära skolan, berättar också att de
använder den resursen flitigt.
Eva: Vi har ju väldigt väl förspänt här när det gäller biologin. Det
är hundra meter ifrån sjön och nära till skogen. Vi har ju väldigt
mycket. Vi ägnar rätt mycket tid på höstarna nere vid sjön och
tittar på djur och växter och plankton och så där … Då gör det
hela tiden, när … Ja djuren, det är året om, även i naturkunskapen.

161

Att vara ute ger möjlighet att ”koppla ihop” och att få känsla för att man ska
vara rädd om organismer. Det finns sammanhang i naturen.
Dagmar: Uteaktivitet också och koppla ihop det med att vara i
verkligheten så att det inte bara blir att man står inne och gör
dissektioner och det blir bara teoretiskt utan att man även kommer
ut. Det är viktigt för mig.
Martin: När man är ute får man känslan av att vara rädd om …
Och då förstår man att saker och ting är kopplade till varandra,
man får upp ögonen för organismer.
Helge: Det är viktigt att det finns ett stort samband, så är det
väldigt viktigt att man har varit ute i natur och att man får känslan
att var rädd om och samtidigt förstå att saker och ting är kopplade
till varandra. Det viktigaste var att förstå då, att förstå helheten.
Att sätt in det i ett större sammanhang sen då. Så slår vi ihop
allting då på slutet, till ett stort sammanhang.
Eleverna kan få upp ögonen för olika organismer vid naturmöten.
David: Man kan som lärare öppna ögonen för någonting.
Eleverna kan bli fascinerade av olika sorters mossa av att bara vara
ute i skogen.
Helge: Eleverna ska vara ute mycket så att de får en känsla för
biologi och naturen.
Många av lärarna beskriver någon form av extramural verksamhet. Sex av
lärarna har etablerade extramurala samarbeten bland annat med etologer på
djurparker, personal på museer, naturrum och kommunala förvaltningar. Det är
verksamheter som man har planerat för gemensamt och som är återkommande
inslag i undervisningen. Olika studiebesök ingår som en viktig del i
undervisningen. Eleverna ska förstå biologiämnets traditioner och skolämnet
biologis identitet. Det innebär att lärarna försöker att se till att eleverna kommer
i kontakt med en lång rad aktiviteter och metoder, som använts i traditionell
skolbiologi, som att vara ute, göra exkursioner, använda kikare, genomföra
fältarbete,
göra
inventeringar,
examinera
organismer,
använda
bestämningslitteratur, göra laborationer, mikroskopera, titta i preparerlupp,
handlupp, dissekera, undersöka uppstoppade djur, jämföra kranier och skelett
och studera preparerade organismer från naturaliesamlingar. Nästan alla lärarna
beskriver att de orienterar eleverna i skolämnets tradition och identitet.
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Sammanhang

Tolv av de tjugoen lärarna har formulerat att de vill att undervisningen ska bidra
till att eleverna ska sätta in det de gör i kursen i ett stort sammanhang, de ska få
helhetsperspektiv.
Fanny: Jag prioriterar någon sorts helhet.
Helen: Jag älskar ju sådana där frågor där det finns ett
sammanhang … att inte sätta så mycket uppmärksamhet på
spindelns antal ben och så där … utan att det är att förstå
sammanhanget som fågeln som man tar … för att ha siffror och
sådant där det är … det kan man slå upp sen, men jag kommer
aldrig … om det inte är något väldigt viktigt förstås … att bara
plugga in. Men annars är det ju inte det som är det viktiga i
undervisningen. Det är att förstå sammanhangen.
Helge: Det är väl det man är ute efter att de ska skaka ihop, göra
lite olika så här … Ja, att man får klart för sig det.
Även om lärarna resonerar om att kursen ska bilda sammanhang, beskrivs olika
utgångspunkter för detta. Resultaten av analyser av transkripten visar att de
sammanhang lärarna beskriver kan handla om evolution eller ekologi, alternativt
förståelse för ekologi i kombination med miljö- och naturvårdsfrågor.
Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom evolutionsperspektiv

I detta exempel från Cesars resonemang betonas att ett evolutionsperspektiv är
viktigt för att knyta ihop biologikursen.
Cesar: Ja, alltså det är ju all förståelse för biologiska sammanhang.
Man måste ju ha någonting att hänga upp det på. Alla resonemang,
det blir som om det blir en helhet när man har det anlägger [det]
evolutionära perspektivet. Annars blir det bara lösryckta småbitar.
Det här knyter ihop.
Genom att anlägga ett evolutionärt perspektiv, får eleverna förståelse för
biologiska sammanhang. Så resonerar även Gustav, Bertil och Martin.
Gustav: Evolutionen ska gå som en röd tråd igenom både A och
B-kursen. Eleverna [ ska ] lära [ sig ] att se saker.
Bertil: Ja, Biologi A det är egentligen en lång evolutionsresa. Som
jag tycker att det är mycket det biologin går ut på. Det är ändå inte
en evolutionskurs så att man tittar på det i minsta detalj så, och då
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kommer man till djur och växtriket. Det är liksom om hur det har
blivit som det har blivit.
Martin: För min egen del så motiverar jag ju kursen väldigt
mycket med det som ju också är fokus sen … och det är att det är
ett evolutionärt perspektiv. Man skulle kunna tänka sig att det är
många olika perspektiv, men jag känner att jag, för mig är …
evolutionsteorin ska inte bli ett kapitel, det är vad jag vill i alla fall.
I vilken utsträckning lärarna strävar efter att skapa ett evolutionärt perspektiv i
kursen diskuteras vidare senare i detta kapitel.
Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom ekologi

Ett annat sätt att förstå helhet i biologikursen utgår från ekologi. Vi har tidigare
läst utdrag från transkript av intervjun med Helge där han menar att:
Helge: Det är ekologin som är helheten.
I intervjuerna med både Helge och Ivar poängterar de sammanhang, men alla
exempel de ger beskriver ekologi utan att de gör kopplingar till evolution. Här
är utgångspunkten för sammanhang i kursen alltså ekologi, skilt från evolution.
Ivar: För jag tycker att ekologin är nästan det som bär allting, så
natur och omgivning, man kan ha hösten, vinterekologi,
vårekologi. Nästan där jag tycker att … på en Biologi A kurs, men
jag lägger mer vilja och ansats på närmiljö och exkursioner,
utflykter, utan det är liksom göra något av det som finns.
Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom att eleverna ska förstå
människans relation och samspel med omgivningarna, miljö och naturvård

Några av lärarna har ytterligare ambitioner om vilka samband man vill belysa.
Det kan handla om natur och kulturarv, det landskap som vi har runt om oss
och att eleverna ska se kopplingar till landskapets förvandlingar, t ex att det
växer igen och att det beror på att det finns färre betande djur nu än tidigare.
Helge: Man ska få en känsla och förstå liksom lite … till att de ska
se kopplingen här till betande djur och det här.

Intervjuare: Natur- och kulturarv då?
Helge: Ja, ja något åt det hållet, att det hänger ihop.
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I citatet nedan ger Cesar uttryck för att biologi ger förståelse för
sammanhangen och att det handlar om människans relation till omgivningen. I
intervjun fortsätter sedan Cesar att berätta om att det är viktigt att eleverna
förstår att de lever i ett kulturlandskap.
Cesar: Naturvård, så att man förstår när man läser biologi, då kan
man gå in på detta; vad betyder olika saker för landskapet? I
hagmarker t ex. vad [ kommer ] marker ifrån? Vad har vi för
landskap runt kring oss?
Bland det som lärarna resonerar om handlar det om att få perspektiv på
människans roll i naturen och att ge elever insikt i miljö och miljöproblem. Det
handlar om människans relation till omgivningen, lärarna ger exempel på att de
i undervisningen betonar människans verksamhet i förhållande till naturen och
människan som kulturvarelse i samband med och anläggande av fäbodbruk, äng
och hage. Detta tolkar jag som att eleverna ska kunna förstå människans
samspel med omgivningen och miljön, och att den kunskapen bildar en helhet.
Sammanfattning om sammanhang och helhet

Olika sammanhang och känsla för helhet kan alltså uppnås genom minst tre
olika sätt. Det är genom att undervisningen handlar om:
 Ekologi
 Evolutionära perspektiv
 Människans relation till omgivningen (miljön) och hur
viktig omgivningen är för oss
Sju av de tolv lärarna som har beskrivit syften som handlade om helhet och
sammanhang, har beskrivit att ekologi ska utgöra bas för förståelse av
sammanhanget. Nio lärare har beskrivit att helhet, eller sammanhang uppnås
utifrån evolutionära perspektiv. Sex lärare har beskrivit människans relation till
omgivningen, som ett övergripande syfte, för att ge sammanhang. Åtta lärare
har beskrivit flera övergripande mål, som att eleverna skulle kunna se
sammanhang och få helhetsperspektiv genom att utgå från två eller tre av
områdena (tabell 17).
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Tabell 17 Fördelning av de övergripande syften som handlar om sammanhang.
Siffrorna i tabellen visar hur många lärare som har angett respektive
övergripande syfte för kursen Biologi A
Undervisningen ska ge helhet, sammanhang
genom:

Antal

Evolutionsperspektiv

4

Evolutionsperspektiv och ekologi

2

Evolutionsperspektiv och genom att
eleverna ska förstå människans relation och
samspel med omgivningarna, miljö och naturvård

1

Evolutionsperspektiv, ekologi och genom att
eleverna ska förstå människans relation och
samspel med omgivningarna, miljö och naturvård

2

Ekologi och genom att
eleverna ska förstå människans relation och
samspel med omgivningarna, miljö och naturvård

3

Summa

12

Eleverna ska förstå hur biologiämnet har vuxit fram och hur ämnet har uppfattats
historiskt

I några fall diskuterar lärarna att de vill att eleverna ska förstå hur det
akademiska ämnet biologi vuxit fram och hur biologi har uppfattats. Att
skolämnet biologi och/eller det akademiska ämnet har en historik, och är ett
kulturarv där människan har försökt att systematisera den levande omvärlden,
är något som en del av lärarna beskriver.
Kalle: Nej jag brukar göra så här. Jag presenterar arbetsområdena
och sen så säger jag: ”Titta här att biologin kan i viss mån upplevas
som lite töntigt så där, lite dammigt och fjärran med
fjärilssamlande men att det är det INTE”. ”Och så tar jag då DNA
som exempel och sen också att biologin kan upplevas som
kontroversiell, att jag inte drar mig för att vara kontroversiell. Som
Darwin då, exemplen där är ju likadant där är ju evolutionen och
kön och könsroller så att det är väl ungefär så … Så att de inte tror
att det bara är Linne´ som sitter och … Även om han var bra …
Så ungefär så brukar jag göra … Med lite ännu mera utvikningar.
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Kalle: Jo, så brukar jag ta upp en låda ur källaren också. Där vi har
lite innehåll som är ett gammalt kuriosakabinett från 1700-talet.
Hur har biologin varit? Så är det inte idag.

Intervjuare: Vad har du i lådan då?
Kalle: Där finns det en uppstoppad … ett foster av gris till
exempel och sen är det en lös pingvinvinge som de får gissa på vad
det kan vara … och det brukar vara någon som knäcker det och så
är det lite tropiska fjärilar så är det några herbarieblad då, till
exempel … en valtand. Så brukar jag avsluta med Sveriges
vanligaste fågel, det är alltid någon som kan … lövsångare
Några av lärarna lyfter fram att de förklarar hur biologiämnet har växt fram och
att människans syn genom tiderna har förändrats. Man gör också anknytningar
till att det finns nya och aktuella biologiska frågeställningar.
Dagmar: ”Nu måste jag ta upp ett ämne som är aktuellt” och så
tog jag upp pandemi helt plötsligt … På något vis så är det ju
superviktigt där att man liksom visar på att man ska hänga med i
det som händer utanför skolan och så knyter man an. För annars
blir det bara läroboken som ligger i ett paket för sig och
verkligheten är långt bort.
Naturvetenskap som verksamhet i samhället
För att kunna delta i demokratiska beslut och förstå och värdera kritik av
naturvetenskaplig verksamhet

En del av lärarna har beskrivit att eleverna ska förstå betydelsen av
naturvetenskap i samhället. Lärarna har beskrivit det som att eleverna i
framtiden ska ha förståelse för naturvetenskap och så att de kan delta i
demokratiska beslut. Eleverna ska också kunna förstå och värdera kritik och
kunna ta ställning till etiska dilemman i samband med naturvetenskaplig
verksamhet. Bertil menar att det finns viktiga uppgifter för ämnet biologi i att
göra elever uppmärksamma på naturvetenskapens roll och att det har betydelse
i framtiden.
Bertil: Biologi det är ju väldigt viktigt för att skapa medvetenhet
och för framtiden.
Ett ytterligare resonemang som lyfts fram är att eleverna ska förstå att
människan, med genteknik, kan påverka naturen annorlunda än vad som varit
möjligt tidigare. Johan ger exempel från biologisk forskning inom ekologi,
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genförändring, samhällsdebatten om GMO och medicinska tillämpningar som
att diagnosticera sjukdomar hos foster. Att förstå vad den biologiska och
medicinska forskningen behandlar ger eleverna kunskaper som Johan kallar för
kunskaper om livsvetenskap.
Johan: En väldigt viktig grej för våra är att de får med sig redskap
att tolka och förstå allt som händer i biologisk forskning alltså. Det
är ekologin och så där. Och det är molekylärgenetiskt. Det är hela
debatten om GMO och fosterdiagnostik. Har de inte det så är
det väldigt lätt att lura dem i livet, så att säga på olika sätt.

Intervjuare: Mm.
Johan: Så jag tycker att det är ett starkt argument … en
förstärkning av vad ska man kalla det för? Medborgarkunskap i livs
… inte livskunskap nu, ett annat ord. En sorts livsvetenskap.
Lärarna pekar på flera olika områden som diskuteras med syfte att eleverna i
framtiden ska kunna ta ställning i frågor som berör naturvetenskaplig
verksamhet. Fanny ger också exempel från debatter om genteknik och hon
menar att eleverna har kommit i kontakt med argument och fått dem
strukturerade kan elever få en beredskap för att förstå diskussioner i samhället.
Fanny poängterar att det viktiga är att eleverna blir medvetna och att de tänker
till.
Fanny: I genetik ingår genteknik förstås och genteknik det är
ingenting man lär sig tycker jag. Man strukturerar så att man har en
förberedelse när man hör sådant här diskuteras ute i samhället. Det
är inget man ska lära sig utantill, det är inte intressant. Ha
beredskap utifrån det du ser. Jag tvingar dem att tänka till, det
finns inte så mycket rätt och fel, utan just att knoppen drar igång,
det brukar jag säga är det viktiga.
Även Helge berättar om att inom området genetik får eleverna ibland diskutera
och att det ger eleverna insikt i den kritik som finns kring genteknik.
Helge: Ja man kan säga så här då när vi kör genetik. Det är lite
olika upplagt, det blir det kanske någon del i det blocket då, när
man fördjupar sig själv. Sen avslutar man med en diskussion.

Intervjuare: De här diskussionerna; är det ofta något som är etiska
dilemman eller …?

Helge: Ja, etiska dilemman oftast, är det för i genteknik, det är rätt
så bra faktiskt.
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Intervjuare: Ja
Helge: Att de har gjort det här. De lär sig kritiken.
Dagmar belyser en helt annan samhällsfråga, nämligen rasism. Hon menar att
det är viktigt att ha insikter i biologi för att bemöta rasistiska kommentarer.
Dagmar: Och det är viktigt att man får in det här . [ … ] De som
har väldigt lite naturvetenskap de tänker underligt, när det gäller då
utveckling att man kan få de här rasistiska kommentarerna och jag
säger (ohörbart): ”Vi kommer alla ursprungligen från Afrika”.
Bertil beskriver att han anknyter både evolutionsdiskussioner och klimatfrågan
till politiska frågor i undervisningen för att eleverna ska kunna förstå och
värdera kritik av naturvetenskap.
Bertil: Ja, jag säger till dem, talar om för det … till exempel att
Georg Bush liksom underblåste de här strömningarna53 […] Det är
inte förhandlingsbart … I alla fall, medelamerikanerna … man ser
det i amerikanska filmer också. I långfilmer. När man alltså då
förbjuder sådana här saker, vilken svag ... vilka mörka värden.[…]
Men även klimatfrågan, just det här …
Dagmar talar här inte specifikt om att ta demokratiska beslut, men hon menar
att eleverna i framtida yrken behöver förstå samband mellan livsbetingelser och
hur människan kan påverka dessa. Det är viktigt att ha förståelse för natur och
miljö.
Dagmar: De behöver också kunna om miljöfrågor mer ingående,
om miljöfrågor och hälsa. [ … ] och de kan jobba med miljöfrågor
och kemikalier om de då går vidare till ingenjörer så där behöver
de ju mer om människokroppen och förstå människokroppen,[…]
natur och miljön.
För att förstå naturvetenskapens roll i samhället

Sex av lärarna har som ett syfte med kursen att beskriva vilken nytta eller på
vilka ställen naturvetenskap kommer in i samhället. David uppmärksammar att
naturvetenskapliga rön även kan påverka människosynen.
David: Elever kan få tillfälle att diskutera hur naturvetenskaplig
kunskap och nya rön påverkar den syn man får på människan. Hur
53

Här refererar Bertil till kritik mot evolutionsteorin från kristna bibeltrogna.
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påverkas samhällssynen om man till exempel upptäcker att
alkoholism och homosexualitet är genetiskt betingade?
Även Erik ger exempel på nya moraliska dilemman och att det är viktigt att
diskutera det med eleverna. Eriks resonemang sker i sammanhanget att han här
anknyter till genteknik.
Erik: Hur beskriver evolutionsläran det som sker idag? Där
människan har för sig saker som vi inte har sett någonting av
tidigare i historien. Hur ska vi foga in det här i planeten? Och det
brukar vi diskutera rätt mycket om.
Niklas talar om allmänbildning och talar om biologikunskaper utifrån att de är
del av ett kulturarv, viktigt som allmänbildning och att biologi är viktigt för
eleverna att kunna för framtiden. Däremot menar Niklas att det finns även
andra frågeställningar som är viktigare att belysa än etiska aspekter i genteknik.
Niklas: Ja det är ju lite det här med kulturarvet att förstå naturen
och sen är det de mer aktuella frågorna och där är det ju nästan
överdrivet att prata om etiska aspekter i genteknik jämfört med en
massa annat tycker jag väl då.
Intervjuare Mm
Niklas: Och sen både i Biologi A och i naturkunskap kommer vi
in i miljöaspekter också. Vi har ju alltså att vi kallar skogsekologi
för Biologi A […] Det är ju viktigt som allmänbildning och för att
kunna för framtiden.
Niklas talar också om en allmänbiologisk känsla som en översiktlig förståelse av
biologi som alla som fortsätter att fördjupa sig inom biologiområdet bör ha.
Niklas: Alla människor som på något vis ska [ arbeta med ]
naturvetenskapliga problem [ bör ] ha allmänbildning i biologi
också tycker jag. Vi måste ha den för att begripa och för att
begripa även fortsätta studier inom biologisektorn också. Det är ju
det som blir så konstigt om molekylärbiologier och läkare inte har
annan allmänbiologisk känsla [ … ]Man kan inte köra in sig på en
sektor i biologin bara.
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För att förstå människans syn på vetenskap historiskt

Några av lärarna menar också att det är viktigt att eleverna förstår hur
naturvetenskap har bidragit till förändrade villkor i samhället. David oroar sig
för att elever inte ser positivt på naturvetare.
David: Man ser annorlunda på naturvetenskap idag än tidigare.
Förr sågs naturvetare som några som några som hittade på bra
saker, man kunde påverka hälsa och ta fram tekniska saker. Nu ser
man på naturvetare som att deras vetande används till väldigt
tveksamma ändamål, det är allt ifrån kärnvapen till att surfa på
webben.
David: Njae, man kan ju gå tillbaka och titta på ...Man lever ju i
nuet och kan titta på hur tänker vi runt naturen idag och vi kan
säga att vi har olika sätt att tänka runt naturen. Vi som lever idag,
men vi vet ju också att människor tidigare har ju tänkt annorlunda
om naturen också. Och jag tycker att det är viktigt att
tänka att det inte finns ett givet sätt att tänka på naturen heller,
utan det är förändringar och kunskap om naturen. [ … ]

Intervjuare: Nej.
David: Och då får man ju också lita på vad naturvetenskaplig
kunskap är, sanningar. Ja, och då får man gå tillbaka och titta på hur
har man tänkt om naturen tidigare i välden. Det där att jorden är
alltings centrum och så där, vilket är en ganska ... tanke egentligen
om man inte har kunskap och om man bara tittar uti-från vad man
själv kan se, det är ju inte dumt tolkning egentligen.

Intervjuare: Nej.
David: Enkel tolkning av det man ser ju. Så det är ju, jag menar;
Tänker man tillbaka så säger man att folk var dumma på den tiden,
utan det var vad man hade för möjligheter. Idag vet vi mycket
mera och då måste vi på något sätt ta till oss den kunskapen också
för att idag finns ju ingen, jag har inte hör någon elev som hävdar
med allvar att jorden är universums, ja alltings centrum. Den
bilden har man accepterat, så då tycker man väl att det är
bevisat då. Då får man lyfta fram sådana exempel och se. Det här
är kanske inte heller så tokigt. Det tar tid innan det får fäste så att
säga.
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Man kan sätta in synen på naturvetare i sammanhang och tillgodose
samhällsengagerade elevers efterfrågan av att studera hur samhälle och
naturvetenskap påverkar och påverkas av varandra.
David: Nej, precis. Så att det har ju gått otroligt fort. Det kan [vi]
också jobba mycket med. Man, ja sätta in det i sitt sammanhang.
Jag tycker också att många elever är ju också väldigt
samhällsmedvetna […] Därför att de har ett samhällsengagemang.
Det tycker jag egentligen är jättebra alltså. För det är ju precis så
det är ju. Idag är det ju jättetydligt att det inte är en integrerad del i
i samhället, naturvetenskapen alltså. Gentekniken är ett utmärkt
exempel på att se hur etik och samhälle och vetenskap om inte
hand i hand och så hur de påverkar varandra, påverkas av
varandra.
För fortsatta studier
Studierna i kursen är grundläggande för fortsatta studier på gymnasiet, speciellt
inför kursen Biologi B

Lärarna relaterar ofta till kursen Biologi B, och att eleverna ska ha kunskaper
och erfarenheter av kursen Biologi A, så att de vill välja Biologi B och att de ska
ha grunder för den.
Studierna är en grund för eftergymnasiala studier i biologi eller andra
naturvetenskapliga ämnen

Naturvetenskapligt program är ett teoretiskt program och det innebär att
studierna är direkt ämnade för fortsatta studier. Några lärare poängterar att
kursens övergripande syfte är att den förbereder för vidare studier.
Studierna är meriterande, de ingår i programmet eller är tillval som ger eleverna NVkompetens

I några fall beskriver lärare att alla elever inte är så intresserade av att läsa
kursen Biologi A, men att eleverna ändå tvingas göra det för att få full
behörighet inom programmet. Andra elever har valt Biologi A, trots att de går
annat program, för att få ”NV- behörighet”.
Världsbilder: Skillnader mellan tro och naturvetenskapligt vetande
Eleverna ska förstå hur vetenskapliga processer och argumentation går till

Övergripande syften som handlar om världsbilder behandlar förståelse av
naturvetenskapliga arbetssätt. Flera av lärarna poängterar att biologiämnet kan
uppfattas som mer kontroversiellt än andra naturvetenskapliga ämnen. Man
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försöker beskriva att biologi, trots att det kan uppfattas som ett
samhällsvetenskapligt ämne, ändå är naturvetenskapligt. Lärarna säger att de vill
få eleverna att förstå vad naturvetenskap är, hur man arbetar och argumenterar.
Skillnader mellan tro och vetande. Vad som menas med världsbild.

Man är också angelägen om att eleverna ska förstå att det är skillnader mellan
det man i vardagstal pratar om som teori, och vad som menas med teorier inom
naturvetenskap. Lärarna menar också att det är viktigt att förklara vad som är
skillnader mellan tro och vetande.
David: Det är ingen kurs om vad man tror, utan det är en kurs
som är vetenskaplig. Eleverna ska förstå att det är tydliga rågångar
mellan vetenskap och tro. Man diskuterar vad vetenskap är och
vilken sorts kunskap som biologikursen baseras på.
Elevens livskvalitet och självkännedom
Betydelse för eleven själv

Så här sa Dagmar när hon beskrev det övergripande syftet att eleverna ska få
mer självkänsla, bättre livskvalitet:
Dagmar: Det ger ju en bättre självkännedom, så att jag märker att
eleverna mår bra utav att de kan mer om biologi, om läran om livet
och hur de själv fungerar och får en bättre uppfattning om genetik
och genteknik i stället för att de är rädda för genmanipulering så
blir de insatta i genteknik och förstår det inte är liksom bara sådant
som man skriver i tidningar att det är farliga saker, utan att det är
sådant som man använder inom medicin för att rädda människoliv.
Så att de får kunskap och kunskap ger trygghet.
Dagmar: Det är ju intressant att få de långa perspektiven och ta
med dem. Så att man ser att eleverna mår bra utav det.
Dagmar: Eleverna mår bra utav att de får en bättre
självkännedom.
Dagmar: Jag frågar hur många som tycker om friluftsliv och
kanoting och annat sådant här spännande friluftsliv som
skidåkning, fjällvandring […] och pekar på hur mycket mer de får
ut av livskvalitet om de kan mer om naturmiljön.
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Biologin innehåller etiska dilemman och Dagmar anser att det är viktigt att
hjälpa eleverna att förstå att övergripande resonemang om etik också hör till
biologiämnet.
Dagmar: Nej, man får liksom hela tiden hjälpa dem till att se de
här övergripande då, resonemangen och det är superviktigt att ha
tid till det. Ibland så känner man att man blir hur trött som helst
för att man ska ha världens största flexibilitet i det här och orka
med att alltid ta de här diskussionerna och då kan man ibland få de
här kommentarerna till att man ska hålla sig till ämnet så att vad är
egentligen ämnet? Man får omigen säga: ” Till biologin så hör
etiken, etologin och hela det här helhetsperspektivet, [så ] att vi ska
inte stå så här smalt.”
Dagmar menar att det finns ett ansvar för att inkludera etiska frågor i biologi.
Det är inte alltid självklart för eleverna att diskutera dessa frågor, men Dagmar
argumenterar för att göra det.
Biologi som en del av livet

Fyra lärare har betonat att ett viktigt syfte med kursen är att se biologi som en
del av livet. Uttalanden som får rubriken biologi som en del av livet kan tyckas höra
hemma i beskrivningen av skolämnet biologis speciella karaktär, men jag har
tolkat det som att lärarna menar att det handlar om elevens egen slutsats om att
biologi är en del av livet. Det är snarare betydelsen för eleven själv det handlar
om, än vad som menas med skolämnet biologi. Dessa övergripande syften
handlar om att ge eleverna självkännedom och bättre livskvalitet. De övergripande
syftena är att eleverna ska få högre självkänsla, insikter i vilka de är och att
uppskatta och värdera sina egna kunskaper.

Sammanfattning av biologikursens övergripande syften
En analys av övergripande syften är värdefull för att visa vad som prioriteras
inom kursen Biologi A. De övergripande syftena lärarna har beskrivit handlar
om vad eleverna ska ha för kunskaper och färdigheter när kursen är klar. Här
redovisas vilka de är, samt hur många av lärarna som har beskrivit dem. De 16
övergripande syftena presenteras under fem sammanfattande rubriker i tabell
18.
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Tabell 18 Övergripande syften för kursen Biologi A fördelade på fem rubriker.
Resultat från intervjuer med 21 lärare. Siffrorna i tabellen visar hur många lärare
som angett det övergripande syftet

Att förstå skolämnets karaktär
A1. Undervisningen är orienterande om vad biologiämnet kan innehålla (14)
A2. Eleverna ska tycka att det är kul, intressant, de ska få känsla för det (12)
A3. Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom evolutionsperspektiv (9)
A4. Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom ekologi (7)
A5. Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom att eleverna ska förstå människans
relation och samspel med omgivningarna, miljö och naturvård (6)
A6. Eleverna ska förstå hur biologiämnet har vuxit fram och hur ämnet har uppfattats historiskt (3)
Naturvetenskap som verksamhet i samhället
B1. För att kunna delta i demokratiska beslut och förstå och värdera kritik av naturvetenskaplig
verksamhet (6)
B2. För att förstå naturvetenskapens roll i samhället (6)
B3. För att förstå människans syn på vetenskap historiskt (3)
För fortsatta studier
C1. Studierna i kursen är grundläggande för fortsatta studier på gymnasiet, speciellt inför
kursen Biologi B (5)
C2. Studierna är en grund för eftergymnasiala studier i biologi eller andra
naturvetenskapliga ämnen (5)
C3. Studierna är meriterande, de ingår i programmet eller är tillval som ger eleverna NV-kompetens (3)
Världsbilder: Skillnad mellan tro och naturvetenskapligt vetande
D1. Eleverna ska förstå hur vetenskapliga processer och argumentation går till (9)
D2. Skillnader mellan tro och vetande. Vad som menas med världsbild. (5)
Elevens livskvalitet och självkännedom
E1. Betydelse för eleven själv (7)
E2. Biologi som en del av livet (4)

Det sammanfattande övergripande syfte lärarna har gett flest argument för är
Att förstå skolämnets karaktär. I tabell 19 visas vilka övergripande syften de
enskilda lärarna har beskrivit.

175

Inriktning
mot
fältekologi
Inriktning
mot
Ifrågasättande
och debatt
Summa
lärare

Ivar

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

E. Elevens livskvalitet och
självkännedom

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

11

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Ludvig

12

x
x

x

x
x
x
x

E2

E1

C. För fortsatta studier
x

D. Världsbilder;
skillnader mellan tro och
naturvetenskap

x

x

D2

x

x

D1

x
x

x

x

C3

x
x

x
x

x
x

C2

x

x

C1

x

B3

x
x

B2

x
x

x

x

B1

A5

x
x
x

A6

A4

Inriktning
mot skolbiologi

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge

A3

Inriktning
mot naturvetenskap

A2

Övergripande syfte

A1

A. Att förstå
skolämnets karaktär

B. Naturvetenskap som
verksamhet i samhället

Tabell 19 Fördelning av övergripande syften fördelade på individuella lärare,
grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5). Siffrorna i
tabellen refererar till markeringar för de övergripande syften som
redovisas i tabell 18. I tabellen har den selektiva traditionen
gråtonats när minst hälften av lärarna har markerats

8

7

6

3

6

6

3

5

5

3

9

x

x

5

7

4

Gemensamt för lärarna är att de har beskrivit är att de menar att kursen Biologi
A ska leda till att eleverna tycker att ämnet biologi är roligt och intressant. Bland
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lärarna i den selektiva traditionen med inriktning mot naturvetenskap har dessa ofta
angett det övergripande syftet att undervisningen ska ge helhet och sammanhang genom
evolutionsperspektiv, samtidigt som de också anger övergripande syften som
belyser världsbilder, Skillnad mellan tro och naturvetenskapligt vetande. Vad som menas
med världsbild.
Lärarna med undervisningsinnehåll som har inriktning mot skolbiologi
beskriver det övergripande syftet Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom
evolutionsperspektiv, samtidigt som de också anger det övergripande syftet som
handlar om elevens livskvalitet och självkännedom, Betydelse för eleven själv.
Lärarna som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi
ger inga övergripande syften som behandlar evolution. Istället betonar de
övergripande syftena: Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom ekologi och
Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom att eleverna ska förstå människans
relation och samspel med omgivningarna, miljö och naturvård.
Den enda läraren som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
ifrågasättande och debatt har endast angett övergripande syften som handlar om
Skillnader mellan tro och vetande. Vad som menas med världsbild, samt att
biologikursen ska leda till Betydelse för eleven själv.

Hur evolutionsundervisningen kommer in i biologikursen
Analys av evolutionsperspektiv
Eftersträvar lärarna att undervisa evolutionsperspektiv?
För att besvara frågan om lärarna beskriver att de eftersträvar
evolutionsperspektiv i kursen, används följande sätt att tolka det lärarna
beskriva om evolutionsperspektiv. Det har bedömts som att lärarna har
eftersträvat att evolutionsinnehållet ska utgöra ett perspektiv i kursen Biologi A
om det i det lärarna beskrivit framgått att läraren har (1) explicita mål att
eleverna ska se evolutionsperspektiv, eller att läraren presenterar (2)
övergripande mål att förstå evolution som samband i kursen (motsvarar det
övergripande syftet: Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom
evolutionsperspektiv) och om lärarna gör kopplingar mellan evolution och olika
områden av innehållet i hela kursen.
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Relationer mellan evolution och andra områden i biologikursen
När lärarna har resonerat om evolutionsinnehållet har de ibland gjort uttalanden
där de betonar att det finns relationer mellan olika områden i biologikursen. De
flesta sådana kopplingar har lärarna gjort mellan genetik och evolution.
David: Det blir som en helhet med ämnet med den moderna
genetiken där man att det går att gör en förändring så att man kan
tänka sig att … ja, det är att man kan se att det sker förändringar
idag, så då kan man misstänka att det skett [tidigare]. Det flesta
brukar acceptera att det är ganska troligt att det har skett tidigare
också, så att säga.
Lärarna har ofta gjort kopplingar mellan evolutionsinnehållet och systematik.
Bodil menar att det som handlar om systematik i kursen även ska betraktas som
en del av evolutionsundervisningen.
Bodil: Det är ju evolutionen på sitt sätt, men det är också
systematik, det ingår i systematiken också.
Lärarna har även kopplat samman evolutionsundervisningen med ekologi och
etologi. Martin och Johan har gett flera exempel på att eleverna har arbetat med
frågeställningar som berör den ”evolutionära ekologin”. Det har inneburit att
eleverna har studerat anpassningar och samverkan mellan olika djur och växter.
Martin: … systemekologiska frågeställningar. Jag brukar bygga det
ganska mycket till att gälla olika typer av ekologiska
frågeställningar, en del evolutionära, ekologiska kanske.
Johan: De vet vad DNA är. De vet vad … intentionen är. Jag fick
den här ekologiska, den evolutionära ekologin. Jag tror att det är
för att väcka intresset för frågeställningar att de ser de fantastiska
anpassningar som finns. Alla möjliga djurgrupper och växter och
hur djur samverkar.
Niklas talar om evolutionära förklaringar till djurs beteenden.
Niklas: Däremot är det ju klart det här med beteendeekologi och
så vidare om man ska ha någon slags evolutionär klang i
bakgrunden till varför djur gör som de gör.
I många av lärarnas beskrivningar framgår det att de försöker att uppnå ett
evolutionärt perspektiv genom att återknyta till evolutionära frågeställningar i
olika delar av kursen Biologi A. Lärarna resonerar om att de försöker att få
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undervisningen om evolution som ett perspektiv i kursen, men att man också
har ett avsnitt där man mer specifikt fokuserar på att belysa olika temaområden
inom evolution, som vad evolution är och om mekanismer för evolution.
De flesta sambanden mellan evolution och andra område som lärarna har
beskrivit är mellan evolution och genetik och systematik. Få lärare beskriver att
de även kopplar samman områden inom ekologi, etologi och fysiologi.
Resultat som redovisar vilka kopplingar individuella lärare har beskrivit i
sina resonemang om evolutionsinnehållet i kursen visas i tabell 20.
Tabell 20 Kopplingar mellan evolution och områden i kursen Biologi A
fördelade på individuella lärare, grupperade efter selektiva traditioner
(se kapitel 5). Parentesen indikerar att lärarens beskrivning ger en
svag indikation till kopplingen

Inriktning mot
ifrågasättande
och debatt

Inriktning
mot
fältekologi

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
naturvetenskap

Selektiva
traditioner

Summa

Lärare
Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar

Ekologi

Systematik

Etologi

Genetik

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
(x)

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
(x)
x
x

x
(x)
x
(x)

(x)

Ludvig

x

6

13

8

16
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Ekologin har olika inriktning i det innehåll som beskrivs inom den selektiva
traditionen med inriktning mot naturvetenskap jämfört med den selektiva
traditionen med inriktning mot fältekologi. Inom den senare selektiva traditionen
är ekologi enbart systemekologisk, medan lärarna i den selektiva traditionen
med inriktning mot naturvetenskap genom att koppla samman evolutionsfrågor
med ekologi även lyfter fram evolutionär ekologi, vilken kan ses som en särskild
gren av ekologin, skild från systemekologi.

Implicit eller explicit undervisning?
Lärarna har beskrivit syften med undervisningen, men dessa är i vissa fall
implicita. I en del av intervjun med Helge uppstår en intressant diskussion där
jag (intervjuare) försöker förstå syftet med undervisningen. I citatet nedan
berättar läraren Helge om en uppgift som handlar om jämförande analyser. I
denna del av transkriptet från intervjun har centrala delar som ligger till grund
för tolkning strukits under och numrerats. Efter citaten från intervjun följer
kommentarer med hänvisningar till respektive markering. Helge har börjat med
att berätta om vilka arbetssätt han har använt och att han har anpassat sig efter
elevernas önskemål. Då har han berättat om att eleverna har arbetat med
grupparbeten och att han har haft muntliga genomgångar.
Helge: Vi tar och tittar på några djurgrupper och ser hur de har
växt fram. Då är det några genomgångar där. Då säger de ”Nej
Helge, nu har vi haft så mycket grupparbete”. ”Nej, nej nu vill vi
inte ha någonting mer, vi vill inte ha några projekt, vi vill att du går
igenom!” Då går jag igenom för dem. De är så invanda på att köra
det här projektet och då får de lite ibland, och titta på (1) den delen
då

Intervjuare: Vilket då?
Helge: (2) det här med evo … hur man kan …

Intervjuare: Jämförande analyser?
Helge: Jämförande analyser och sen så tittar en grupp på hela
stegen och ibland så brukar vi göra rutsystem på det här då där
man för in vilka likheter finns det jämför, det är så olika.

Intervjuare: Och det brukar vara på daggmaskar?
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Helge: Ja det är alla djur … alla blötdjur och rubbet. Så försöker
vi föra in det sen i ett träd också.

Intervjuare: Ja, du introducera ett sådant där (3) fylogenetiskt träd då?
Helge: Ja … nej det gör jag inte. De få inte se något. Det växer
fram. Det ska inte leda till träd, men de ser det (4) så småningom.
(5) Det är målet där, men de får inte reda på.

Intervjuare: De får inte reda på trädet?
Helge: (6) Nej, den slutsatsen tycker jag att de ska dra själva.

Intervjuare: Har du flera sådan här mål som så här idéer som ligger där
som någon sorts …?

Helge: Ja, så har man ju alltid, vet du

Intervjuare: Mm
Helge: Det är alltid någon som når dit, men några når inte dit.

Intervjuare: Nej
Helge: Det är ju det här att de ska ju se sammanhangen, med
(ohörbart) de får aldrig mer än VG, det är mer om vad, hur de
ligger till då. (7) De ska se helheten sen. Det är då ser de sammanhanget från början till slutet, då blir det lite …
Från att Helge beskriver undervisningens arbetsformer säger han att de tittar (1)
på den delen, vilket han förtydligar med att säga: (2) det här med evo…. Vilket
jag tolkar som evolutionsundervisning Undervisningen handlar om att man
studerar likheter och olikheter hos djur. Jag som är intervjuare frågar om det är
ett sätt att introducera (3) fylogenetiska träd, men Helge berättar att det är
sådant som eleverna själva ska (4) förstå så småningom. Han beskriver att i hans
undervisning finns det sådant som eleverna ska förstå på sikt, när de lägger ihop
sina erfarenheter. Detta tolkar jag som att Helge visserligen säger att han har
syftet att eleverna ska förstå evolution, och med detta undervisningsmoment
ska eleverna själva förstå sambandet mellan att studera olika organismer och
släktskap. När Helge säger att (5) Det är målet där, men de får inte reda på. Och
(6) Nej, den slutsatsen tycker jag att de ska dra själva, verkar han mena att
eleverna ska ta ansvar; de ska själva förstå det implicita budskapet. Det Helge
beskriver är att han har syften med undervisningen, men eleverna ska också på
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egen hand kunna sammanfoga olika delar av undervisningen. Hans syfte med
undervisningen är att det finns en helhet för eleverna att upptäcka när han
säger: (7) de ska se helheten sen.
Vid flera tillfällen beskriver lärarna att undervisningens innehåll har med
evolution att göra, men att detta inte explicit lyfts fram i undervisningen. Några
av lärarna definierar inte att förstå evolution som ett explicit syfte för
undervisningen, men försöker ändå att argumentera för att evolution på något
sätt finns med i undervisningen. Ett exempel på en sådan efterkonstruktion
finns i detta citat när Bodil säger att en arbetsuppgift som eleverna gör är ju (8)
evolutionen på sitt sätt.
Bodil: Sen så har vi gjort en lab tidigare, där vi har bara lagt ut från
lansettfisken och så har vi haft sjöstjärnor, ormstjärnor och allt
möjligt. Stationssystem där de då ska följa de olika djuren för att se
hur de har utvecklats efter hand i det här … stationssystemet. Och
sen är det ju (8) evolutionen på sitt sätt, men det är också
systematik, det ingår i systematiken också.
Trots att Bodil hävdar att evolution kommer in i undervisningen är det inte ett
uttalat evolutionärt perspektiv.
Det är tydligt att evolution är en viktig del av kursen Biologi A i det flera av
lärarna berättar om kursen. Både Cesar och Martin menar att evolution är en
viktig del av hela biologikursen.
Cesar: Det är ju så att det ska ju genomsyra hela
biologiundervisningen. Evolutionen är ju bas. Det är ju ändå en av
hörnpelarna om man säger så.
Martin: I resten av kursen, så oavsett om man, alltså jag kan inte
tolka ekologi utifrån någon annan aspekt än … den evolutionära
aspekten. Det är samma sak med etologi. Det är utmärkt att
kombinera det med evolution och systematik.
Martin säger att han ger sina elever grunder, så att de vet att det handlar om
evolution och att hans mål är att evolutionsperspektivet finns med i hela
kursen.
Martin: … men för min egen del så motiverar jag ju kursen väldigt
mycket med det som ju också är fokus sen och det är att det är ett
evolutionärt perspektiv. Man skulle kunna tänka sig att det är
många olika perspektiv, men jag känner att jag, för mig är att
evolutionsteorin inte ska bli ett kapitel, det är vad jag vill i alla fall.
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Även Cesar poängterar att evolutionsperspektivet finns med i hela kursen och
att det är väsentligt att biologikursen hålls ihop med hjälp av evolutionära
resonemang.
Cesar: Hela biologikursen är evolutionärt inriktad. Alla
resonemang, det blir som om det blir en helhet när man har det
anlägger evolutionära perspektivet då. Annars blir det bara lösrykta
småbitar det här. Det knyter ihop …
Kalle uttrycker att hela biologikursen leder fram till att förstå evolution.
Förståelse av evolution är det som kursen Biologi A kulminerar i.
Kalle: Evolution är kul; det lägger jag ut på slutet när de då har
grunden.

Resultat av analysen av evolutionsperspektiv
Resultaten från analysen av om lärarna eftersträvar att skapa ett
evolutionsperspektiv i kursen Biologi presenteras i tabell 21.
I beskrivningarna från Bertil, Cesar, David, Erik, Gustav, Johan, Dagmar,
Kalle, Eva, Martin, Niklas och Helen framgår det att evolution är ett perspektiv
i undervisningen. Det Adam, Bertil, Bodil, Helge, Ivar och Fanny beskriver
framgår det att evolution inte är ett perspektiv i kursen. I beskrivningarna från
Anna, Cecilia, Ludvig och Greta är svårt att avgöra om evolutionsinnehållet
presenteras som evolutionsperspektiv.

Hur förhåller sig lärarnas beskrivningar av sammanhang till
lärarnas beskrivningar av undervisningsinnehåll?
I kapitlet 5 har lärarnas inriktning på undervisningsinnehållet om evolution
beskrivits som fyra selektiva traditioner. I tabell 22 sammanfattas resultaten från
kapitel 6 inom respektive selektiv tradition. Av tabellen framgår att lärare i med
inriktning mot naturvetenskap, skolbiologi, samt ekologi och naturvård har relaterat
biologikursen till övriga naturvetenskapliga kurser, men det är endast lärare med
inriktning mot naturvetenskap som relaterar kursen Biologi A även till fysik. En
förklaring till det är att dessa även lärare betonar det övergripande syftet att
eleverna ska förstå hur vetenskapliga processer och argumentation går till
(NOS).
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Inriktning mot
ifrågasättande
och debatt

Ludvig

3
3
2
4
4
3
4
4
2
1
0
2
1
1
1
2
1
2
1

x
x
x

x
x
x
x

Evolutionsperspektiv

x
x

Explicit undervisning i och
om evolution

Kopplingar med olika
områden inom Biologi A
kursen

Lärare
Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar

Beskriver Undervisningen ska
ge helhet, sammanhang
genom evolutionsperspektiv
som övergripande syftet med
kursen BiA

Inriktning
mot
fältekologi

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
naturvetenskap

Selektiva traditioner

Tabell 21 Evolutionsperspektiv i kursen Biologi A. Resultaten visas utifrån att
evolution undervisas explicit, är ett övergripande mål, samt att läraren gör
kopplingar mellan olika innehåll i kursen Biologi A. Resultat fördelade på
individuella lärare, grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5)

x
x
x
x
x
x
x
x
?
x

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
?
Ja
?
Ja
Ja
Nej
?
Ja
Nej
Nej
Nej

x
x
?
x

0

Nej

1

?

12 Ja
5 Nej
4?
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Inriktning
mot
skolbiologi

Nk
Bi B
Ke A

Inriktning
mot
fältekologi

Nk
Bi B
Ke A

Inriktning
mot ifrågasättande
och debatt

Betonas

A1. Undervisningen är orienterande
om vad biologiämnet kan innehålla
A2. Eleverna ska tycka att det är
kul, intressant, de ska få känsla för
det
A3. Undervisningen ska ge helhet,
sammanhang genom evolutionsperspektiv
C2. Studierna är en grund för
eftergymnasiala studier i biologi
eller
andra
naturvetenskapliga
ämnen
D1. Eleverna ska förstå hur
vetenskapliga
processer
och
argumentation går till
E 1. Betydelse för eleven själv

Ekologi
Systematik
Etologi
Genetik

ja

Systematik
Genetik

ja

A1. Undervisningen är orienterande
om vad biologiämnet kan innehålla
A2. Eleverna ska tycka att det är
kul, intressant, de ska få känsla för
det
A4. Undervisningen ska ge helhet,
sammanhang genom ekologi
A5. Undervisningen ska ge helhet,
sammanhang genom att eleverna
ska förstå människans relation och
samspel med omgivningarna, miljö
och naturvård
D2. Skillnader mellan tro och
vetande. Vad som menas med
världsbild
E1. Betydelse för eleven själv

Systematik

Evolutionsperspektiv
(tabell 21)

Evolution och kopplingar till
andra områden
(tabell 20)

Nk A
Bi B
Ke A
Fy A

Övergripande syften
(Beteckningarna refererar till
underrubrikerna i tabell 18)

Inriktning
mot naturvetenskap

Fältundervisning,
friluftsliv längre exkursioner
och studieresor
(tabell 16)

Selektiva
traditioner

Kurser som relateras till Bi A
(tabell 14)

Tabell 22 Översikt av resultat om sammanhang fördelade på individuella lärare,
grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5)

Genetik

Lärare i den selektiva traditionen med inriktning mot fältekologi betonar
fältundervisning, längre exkursioner och studieresor i högre utsträckning än
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andra lärare, de betonar de övergripande syften som Undervisningen ska ge helhet,
sammanhang genom ekologi och att Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom att
eleverna ska förstå människans relation och samspel med omgivningarna, miljö och
naturvård, medan de inte kopplar ihop ekologi med evolutionsinnehållet.
En av dessa lärare är Ivar, så här resonerar han om skillnader mellan
evolution och den ekologi som behandlas i hans undervisning när jag ställer
frågor om evolutionsundervisningen:

Intervjuare: Jag är ju väldigt intresserad av evolutionsbiologi … och har

funderat ganska mycket på hur evolution ser ut i den här A-kursen. Vad har
du för mål med eleverna när det gäller evolutionsundervisningen? Vad är det
för saker du tar upp? Vad tycker du är viktigt i den?
Ivar: Ja, (1) eftersom jag känner någon, som föräldrar till ungarna
så vet jag ju att de är frireligiösa..

Intervjuare: Mm
Ivar: Det (2) var man tvungen att ta upp det där först. Allt det där
med tro och vetande. (3) Det är en del som blir så arga om man
kommer in och säger att så här är det och så här har det varit.

Intervjuare: Så du brukar berätta då vad som är skillnad mellan … om
kontroverser eller hur man ser [ på det ] olika? Hur förklarar du det där?

Ivar: Ja, det blir något på inspiration [beroende på] vilken grupp jag
har.[ …] Just när det gäller evolutionen om du är intresserad, jag
känner ju själv att det är (4) en så central fråga i biologin att den
kan man ju göra mycket mer utav … men det är ju kanske (5)
intresset hos läraren eller gruppen, för jag tycker att ekologin är
nästan det som bär allting … men jag lägger mer vilja och ansats
på närmiljö och exkursioner.
Av det Ivar säger framgår att han gör en aktiv prioritering av ekologi utan
evolutionsperspektiv.
Kopplingar mellan evolution och livsåskådning finns närvarande i lärarnas
beskrivningar av sammanhang. Den finns både där lärarna i den selektiva
traditionen med inriktning mot naturvetenskap lyfter fram det övergripande syftet
Eleverna ska förstå hur vetenskapliga processer och argumentation går till med anledning
av att de vill belysa skillnader mellan naturvetenskap och tro, och när läraren
med ifrågasättande och debatt betonar det övergripande syftet Skillnader mellan tro
och vetande. Vad som menas med världsbild. Kopplingen finns även i citatet från Ivar,
där han säger att (4) evolution är en central fråga i biologin, men ekologi
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prioriteras. Av citatet framgår att Ivar resonerar utifrån att han känner till att
elever och föräldrar kan vara kritiska mot evolutionsteorin (1, 3) och det,
tillsammans med att Ivar har ett stort intresse för fältstudier (5) tolkar jag som
en prioritering av systemekologi framför att eftersträva evolutionsperspektiv
inom kursen. Även om Ivar här säger att han är tvungen (2) att ta upp ”det där
med tro och vetande”, gör Ivar inga fler beskrivningar under intervjun av det
och det innebär att Tro och vetande är inte beskrivet som ett övergripande
syfte.
De lärare som fokuserar på ekologi och naturvård och betonar
fältundervisning, studieresor motsvarar de lärare som beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi. Lärare som beskriver
undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologii skiljer sig åt från andra
lärare med andra inriktningar genom att de har det övergripande syftet
Undervisningen ska ge helhet, sammanhang genom ekologi och Undervisningen ska ge
helhet, sammanhang genom att eleverna ska förstå människans relation och samspel med
omgivningarna, miljö och naturvård men inte syftet att Undervisningen ska ge helhet,
sammanhang genom evolutionsperspektiv.
Resultaten i kapitel 6 om övergripande syften kompletterar resultaten i
kapitel 5 genom att de förklarar att lärare som beskriver undervisningsinnehåll i
evolution med fältekologi prioriterar ekologi i Biologi som helhet medan lärare
som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap och till
viss del även lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
skolbiologi betonar evolution som en viktig del av kursen Biologi A och att de
eftersträvar evolutionsperspektiv inom kursen. Således skiljer sig
undervisningsinnehållet åt mellan lärarnas beskrivningar av både evolution och
ekologi. Lärare med inriktning mot naturvetenskap beskriver kopplingar mellan
evolution och etologi, vilket också antyder en utvidgad evolutionär syn på
ekologi.
Lärare både inom de selektiva traditionerna med inriktning mot skolbiologi
och ifrågasättande och debatt beskriver det övergripande syftet Betydelse för eleven själv
och sätter därigenom fokus på betydelsen av undervisningen för eleven. Den
stora skillnaden mellan dessa två selektiva traditioner är att lärarna med
inriktning mot skolbiologi eftersträvar evolutionsperspektiv inom kursen, medan
den lärare som beskriver den selektiva traditionen med inriktning mot
ifrågasättande och debatt inriktar biologikursen mot det övergripande syftet
Skillnader mellan tro och vetande. Vad som menas med världsbild.
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Sammanfattande beskrivning av sammanhanget för
evolutionsundervisningen
Detta kapitel har syftet att redogöra för vad lärarna har beskrivit som
sammanhanget för undervisningen i kursen Biologi A och att diskutera vilka
relationer, som kan ses mellan lärarnas beskrivningar av sammanhanget för
undervisningen och undervisningsinnehållet. Med ämnets sammanhang avses
hur lärarna har resonerat om biologikursens relation till andra kurser och
ämnen, dess struktur och karaktär. Dessutom undersöks lärarnas övergripande
syften, vilket motsvarar frågeställningen vad de vill att eleverna ska kunna när
kursen är färdig. Här beskrivs även på vilket sätt evolutionsundervisningen
kommer in i kursen Biologi A. I kapitlet sammanfattas det lärarna beskrivit som
viktigt för eleverna att förstå av sammanhanget som en ”tjock” beskrivning
(Geertz, 1973) av ämnets karaktär. Viktiga resultat i kapitlet är:
 I kapitlet ges rika exempel på lärarnas resonemang om
ämnet och sammanhang, vilket bidrar till en ”tjock
beskrivning” (Geertz, 1973) av sammanhanget för
evolutionsundervisningen.
 Lärares beskrivning av ämnets karaktär tyder på att de
upplever att styrdokumenten och traditionerna för ämnet,
ger dem möjligheter att själva påverka undervisningsinnehållet.
 Resultatet från analysen av hur lärarna beskriver skolämnet
biologi utifrån Grossmans och Stodolskys (1994) kriterier
visar inga samband mellan hur lärarna beskriver att de
uppfattar ämnet och vilka olika selektiva traditioner
undervisningsinnehållet kategoriserat som.
 Lärarna har beskrivit 16 olika övergripande syften.
 Det finns samband mellan det undervisningsinnehåll
lärarna beskriver och
* övergripande syften
* i vilken utsträckning lärarna betonar behovet av
fältundervisning och längre studieresor,
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*kopplingar mellan områden i biologikursen, samt om
lärarna beskriver att evolution utgör ett perspektiv
inom kursen Biologi A.
 Det lärarna beskriver som viktiga sammanhang för
evolutionsundervisningen är elevers upplevelser av ämnet
och världsbildsfrågor.
Av lärarnas beskrivningar av biologiämnets relationer till andra ämnen och
kurser framgår det att de poängterar att biologiämnet är ett naturvetenskapligt
ämne. I första hand oftast relaterar lärarna till ämnena naturkunskap och kemi
när de talar om biologiämnets relationer till andra ämnen. I flera fall har lärarna
berättat att de undervisar i både kursen Biologi A och Naturkunskap A och att
de även i vissa fall fördelar undervisningsinnehållet mellan de olika kurserna.
Resultaten av analysen av vilka kurser lärarna relaterar till, visar att lärare som
beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap och skolbiologi,
även beskriver att samarbeten med andra ämne skapar möjligheter att arbeta
med naturvetenskapernas arbetssätt (NOS). Dessa lärare relaterar även
evolutionsundervisningen till andra naturvetenskapliga ämnen och geografi.
I denna sammanställning framgår det att lärarna relaterar till andra ämnen
än i sammanhanget när de berör livsåskådning. Detta gäller dels genom att
arbeta med naturvetenskapernas arbetssätt, dels genom att direkt adressera
sambandet mellan religion och evolution. Lärarna påpekar också att de elever
som väljer att fördjupa sig i evolution i sina projektarbeten, är de elever som är
kritiska mot evolutionsteorin. Endast två lärare relaterar evolutionsundervisning
till ämnet religion. Dessa är lärare som har beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot skolbiologi respektive fältekologi.
Enligt Grossman och Stodolsky (1994) kan lärares möjligheter att tolka
styrdokument relateras till hur lärare uppfattar skolämnets karaktär. Grossman
och Stodolsky (ibid.) menar att i ämnen som uppfattas som definierade och
uppdelade i sekvenser, upplever lärarna att de har mindre möjlighet att påverka
valet av innehåll. Sådana ämnen karaktäriseras däremot av att undervisningen
kan bedrivas i koordination med kollegor i högre utsträckning är vad som är
vanligt i andra skolämnen.
Lärarna i denna studie har besvarat frågor kring ämnets struktur och
karaktär. Här diskuteras lärarnas möjligheter till egen tolkning av styrdokument
och att göra didaktiska val utifrån resultaten från frågeställningarna kring
ämnets struktur och karaktär. Lärarna beskriver att det finns en bas i
biologiinnehållet som eleverna ska kunna. De förändringar som sker genom
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forskning i det akademiska ämnet biologi har man inte så stora möjligheter att
behandla i undervisningsinnehållet. Lärarna menar att förändringar av innehållet
sker i samband med förändringar i kursplaner. Lärarna påpekar även att
förändringar uppstår på grund av egna och elevernas förändrade
förutsättningar. För planeringen av kursen i Biologi A uppfattar lärarna att de
inte är beroende av att undervisningen i olika områden ska ske i speciella
sekvenser. Olika områden kan tas in i undervisningen oberoende av varandra.
Däremot påverkar årstiden planeringen i kursen och placeringen av olika
områden. Lärarna uppfattar således ämnets struktur som ämnet definierat och
statiskt men att innehållet inte behöver presenteras i hierarkiskt ordnade
sekvenser.
Att det är få skillnader i lärarnas beskrivningar av ämnets struktur innebär
inte att lärarna är samstämmiga ifråga om kursens övergripande mål. En del av
förklaringen till variationen av kursens övergripande mål kan vara att lärare
upplever en relativ frihet att själva påverka vad undervisningen ska innehålla.
Utifrån den definition av ämnets struktur som utgår från frågeställningar
om ämnets konsensus, dynamik och uppbyggnad, borde lärarna uppfattat att de
har relativt stor möjlighet att själva tolka kursplanerna och att de själva kan
påverka vad som ska prägla undervisningen. Utifrån lärarnas beskrivningar av
ämnet biologi kan man se en att ämnet har sådana traditioner, som lärarna
försöker att upprätthålla, men att de även själva har möjligheter att påverka
innehållet. Inte minst syns det i att lärarna tillsammans beskriver så många som
sexton olika övergripande syften för kursen. Enskilda lärare har beskrivit från
två och upp till tolv övergripandes syften. En förklaring till att lärarna beskriver
så olika övergripande syften kan vara det lärarna själva för fram. De är osäkra
på hur andra lärare gör.
Lärarna har beskrivit att det finns konkurrens mellan kollegor om att få ha
kursen Biologi A och att det finns få så tillfällen att diskutera kursens innehåll.
Om lärarna inte undervisar i kursen regelbundet, kan även det ha bidragit till att
de inte diskuterat kursens innehåll med kollegor. Om det dessutom inte funnits
möjligheter att diskutera innehållsfrågor med kollegor på den egna skolan, eller
på andra skolor, har det troligtvis endast funnits tidigare traditioner eller egna
idéer att falla tillbaka på.
Att enskilda lärare beskriver flera övergripande mål och att dessa
representerar flera teman, visar att de försöker att uppnå flera syften samtidigt.
Det kan både ses som en spridning på grund av olika behov i gruppen av elever
och samtidigt vara resultat av hur styrdokumenten är konstruerade. De två
senare skälen diskuteras senare i denna sammanfattning.

190

De 16 övergripande syften som har identifierats kan grupperas under olika
rubriker, nämligen Att förstå skolämnets karaktär, Naturvetenskap som verksamhet i
samhället, För fortsatta studier, Världsbilder: Skillnader mellan tro och naturvetenskapligt
vetande och Elevens livskvalitet och självkännedom.
I denna empiriska undersökning presenterar lärarna ett flertal övergripande
syften. Ett framträdande syfte för kursen Biologi A är att eleverna ska ha
möjligheter att ta del av det traditionella skolämnet biologis kultur och
traditioner. Lärarnas beskrivningar är fyllda med ambitioner av att eleverna ska
trivas med studierna i skolämnet. Det handlar då om upplevelser och attityder.
Lärarna resonerar om hur eleven ska uppleva ämnet och vilken behållning
eleven ska ha efter kursen. Själva upplevelsen av att vara i ämnet biologi tycks
vara central. Tolv av de intervjuade lärarna uttryckte att det är viktigt att eleverna
tycker att det är kul, intressant och något man ska ha känslor för.
Många av lärarna menar att det är viktigt att det finns möjlighet att bedriva
undervisningen ute. Lärarna beskriver att eleverna ska få känslor för natur,
friluftsliv och det kan sägas att lärarna i dessa exempel verkar värna om en
livsstil.
Lärarna har beskrivit att eleverna fått komma i kontakt med olika
arbetsmoment och procedurer, som traditionellt behandlas inom skolans
biologi. Det kan ha varit att man gjort exkursioner, mikroskopering,
examinering, dissektioner, verksamheter som kan betraktas som exklusiva och
karaktäriserande för skolämnet. Lärarna har även beskrivit att det är viktigt att
ha tillgång till naturaliesamlingar, laborationsutrymmen och att kunna skaffa
färskt biologiskt material som växter samt djur för dissektion.
Ett annat karaktäristiskt kännetecken för de övergripande syften i många av
lärarnas beskrivningar är att undervisningen ska ge helhetssyn. Lärarnas betonar
således sammanhang och tar avstånd från instrumentella atomistiska
kunskapskrav. En sådan ambition innebär att lärarna också anser att innehållet i
hela kursen skapar sammanhang. Därför är det också intressant att lärarnas
övergripande syften, hade olika inriktningar.
De lärare som beskrivit de två selektiva traditionerna med inriktning mot
naturvetenskap och skolbiologi betonar både evolution och naturvetenskapliga
arbetssätt, respektive evolution och undervisningens betydelse för eleven själv.
De lärare som betonat övergripande syften som att undervisningen ska leda till
sammanhang för eleverna genom ekologi och naturvård, samt ekologi och
naturvård, men inte evolution är de som tidigare beskrivits i den selektiva
traditionen med inriktning mot fältekologi. Dessa lärare har prioriterat
undervisning om ekologi och naturvård före evolutionsundervisningen. Vidare
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har dessa lärare även prioriterat fältundervisning och längre studieresor. Här ger
analysen av sammanhang en förklaring till undervisningsinnehållets inriktning.
I det lärarna beskriver framgår att de anser att det är betydelsefullt att
eleverna blir orienterade om vilka olika delar som skolämnet byggs upp av.
Dessa teman speglar taxonomin i det akademiska ämnet biologi. Lärarna
uppfattar att de som biologilärare har stark knytning till den akademiska
disciplinen biologi, men diskuterar inte skillnaderna mellan skolämnet och det
akademiska ämnet. Lärarna säger även att de har ambitioner att följa med i
forskning och att de försöker följa aktuella frågor inom naturvetenskap i media.
Det är tydligt att det lärarna beskriver som ämnets karaktär handlar om
skolämnet, snarare än det akademiska ämnet på ett sådant sätt som är skillnaden
beskrivs av Deng (2001; 2007). Resultaten visar att trots att lärarna i många fall
pekar på att biologi är ett naturvetenskapligt ämne, resonerar lärarna inte om
vilka forskningsfrågor som ställs inom biologin. När lärarna ger exempel på att
de tar in moderna rön handlar det i första hand om att illustrera det i övrigt
statiska innehållet. Lärarna själva menar också att undervisningsinnehållet inte
förändras så mycket annat än vid förändringar av skolans styrdokument. Hultén
(2008) diskuterar trögheten i att ta in nya vetenskapliga rön i grundskolans
undervisning. Också Hulten menar att grundskolans ämnen är något annat än
den reducerade vetenskapliga disciplinen. Dessa förhållanden kan antas gälla
även i gymnasiets undervisning.
Lärarna beskriver också övergripande syften som handlar om fortsatta
studier. Trots att kursen Biologi A är ett karaktärsämne i det teoretiska
naturvetenskapliga programmet är det få av lärarna som diskuterar vad de
akademiska ämnet kan erbjuda eller på vilket sätt kursen Biologi A förbereder
för akademiska studier. Att lärarna ändå anknyter till att studierna kan leda till
akademiska studier exemplifieras av att några av lärarna beskriver att eleverna
har arbetat med vetenskapligt rapportskrivande. Lärare som beskrivit den
selektiva traditionen med inriktning mot naturvetenskap är också de lärare som
beskrivit det övergripande syftet att kursens ska ge en grund för fortsatta
akademiska studier.
Att skolämnen lånar begrepp och struktur från det akademiska ämnet kan
ses som en möjlighet för elever att stifta bekantskap med akademiska studier
(Grossman & Stododolsky, 1994). Lärare på gymnasiet har själva erfarenheter
av universitetsstudier och kan eventuellt fortfarande ha kontakter med
universitet eller högskolor. En viktig uppgift för gymnasielärare skulle kunna
vara att anknyta kunskaper i ämnet till att förklara vad kunskaperna kan
användas till. Det akademiska ämnet skulle kunna vara det som det skolämnet
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kulminerar i, men lärarna ger få exempel på att de anknyter till det akademiska
ämnet eller att de försöker att locka eleverna till sådana studier.
Utifrån lärarnas beskrivningar är huvudsyftet med undervisningen i kursen
Biologi A snarare att elever ska vara biologiorienterade, än att eleverna ska ha
insikter i vad det akademiska ämnets biologi har att erbjuda, eller för att
presentera yrken som kräver biologistudier.
Hur kan man då se på detta resultat? En tolkning är att för biologiämnet i
den svenska gymnasieskolan till stora delar är en egen kultur. Den centrala
praktiken omfattar här värden som att vara ute i skog och mark, den
uppmärksammar livsstilsfrågor och betonar elevers upplevelser och
välbefinnande. Både Löwenhjelm (2006) och Hultén (2008) har visat på
traditioner i svensk utbildning knutna till ”att gå i Linne´s fotspår”. Spår av
dessa traditioner tycks leva kvar i lärarnas karaktärisering av biologiämnet.
Styrdokumenten för gymnasieskolan presenterar syften på programnivå för
ämnet och för den enskilda kursen. Skolans styrdokument formulerar förutom
kunskapsuppdraget ett demokratiuppdrag. Dessa två uppgifter benämns ibland
det dubbla uppdraget (Gustafsson, 2007). Som nämnts tidigare kan denna
konstruktion vara ett skäl till att lärarna betonar olika övergripande syften. I
Styrdokumentet står det att:
Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande
människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och
samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas
allsidiga utveckling.
Lpf 94:5, Skolverket, (1994)
Vilken betydelse har dessa värdegrundsfrågor i biologiämnet när all verksamhet
ska bidra till elevernas utveckling till ansvarskännande människor? På vilket sätt
kan eleverna i framtiden tänkas delta aktivt i samhällslivet?
Fensham (1988) beskriver att undervisning i naturvetenskap kan präglas av
två skilda huvudsyften. I det ena fallet handlar det om att eleverna lär sig
naturvetenskap för att bli naturvetare och i det andra fallet inriktas
undervisningen för att eleverna ska lära sig av naturvetenskap. Undervisning för
naturvetenskap innebär att utbildningen huvudsakligen genomförs i ämnets
traditioner. Att lära av naturvetenskap innebär att kunskaperna får betydelse i ett
vardagligt- eller samhällssammanhang. Roberts (2007) diskuterar innebörden i
begreppet scientific literacy i naturvetenskap genom att även han beskriva två
skilda huvudsyften för undervisning i naturvetenskap. Ett syfte är att elever ska
utveckla kunskaper om naturvetenskapliga produkter och processer, medan det
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andra huvudsyftet är att elever identifierar naturvetenskap utifrån vardagliga
situationer eller dilemman som miljöfrågor, etisk debatt om t ex genteknik eller
andra samhällsfrågor.
Lärarnas övergripande syften kan jämföras med de huvudsyften för
naturvetenskap och science literacy som presenterats av Fensham (1988) och
Roberts (2007). Hälften av lärarna i denna studie beskriver att de har som
övergripande mål att eleverna ska kunna granska argument kritiskt och ta
ställning i samhällsfrågor som kräver förståelse av naturvetenskapliga
frågeställningar. Hälften av lärarna beskriver också att de har som övergripande
syfte att behandla naturvetenskapernas arbetsmetoder. Den fråga som uppstår
kring dessa övergripande syften är om lärarna menar att dessa övergripande
syften kan vidga elevernas perspektiv på naturvetenskap och om det är exempel
på lärares försök att utgå från elevers egna vardaglig värld?
Vid jämförelser mellan de övergripande syften lärarna definierat är syftena
naturvetenskap i samhället, naturvetenskapernas arbetsmetoder och för
fortsatta akademiska studier de syften som korresponderar med de huvudsyften
och inriktningar för scientific literacy som beskrivits av Fensham (1998)
respektive Roberts (2007). De övergripande syftena naturvetenskapernas
arbetsmetoder och för fortsatta akademiska studier, är i lärarnas beskrivningar
inriktade på att eleverna lär sig för att förstå produkter och processer inom
naturvetenskap. Övergripande syften som behandlar naturvetenskap i samhället
kan vara exempel på att undervisningen utgår från vardagliga situationer eller
genom att identifiera naturvetenskapliga frågeställningar i samhällsfrågor.
Roberts definition av scientific literacy kräver analyser av på vilket sätt
undervisningen går till. De sex av lärarna som gav exempel på att
undervisningen ska ge eleverna kompetenser att delta i demokratiska beslut,
beskrev inte hur undervisningen går till för att nå det syftet.
Resultaten från denna studie indikerar att lärarna inte lyfter fram syften som
att eleverna ska identifiera naturvetenskap utifrån vardagliga situationer eller
dilemman. I resultaten av övergripande syften har en del av lärarna lyft fram att
undervisningen ska leda till akademiska studier, men samtidigt ger lärarna få
exempel på vad det akademiska ämnet biologi har att erbjuda, eller vad yrken
som kräver biologistudier innebär. Det är underförstått att gymnasiets kurs ska
vara studieförberedande och hälften av lärarna säger att ett övergripande syfte
med kursen är att den ska leda till fortsatta studier. Det är då underförstått att
eleverna ska lära för naturvetenskap genom att eleverna ska utveckla kunskaper
om naturvetenskapliga produkter och processer.
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Evolutionsperspektiv?
En annan frågeställning som behandlas i kapitlet är på vilket sätt evolution får
utrymme och presenteras i kursen. Av resultaten framgår i vilken utsträckning
lärarna gör kopplingar mellan evolution och olika områden i biologikursen. I
beskrivningarna framgår det att många av lärarna gör sådana kopplingar mellan
evolution och området systematik. Det finns samband mellan vilka olika
områden och i vilken utsträckning lärarna beskriver kopplingar mellan
evolution och olika områden i biologikursen och det undervisningsinnehåll de
beskrivit. Det finns ett samband mellan undervisningsinnehåll med inriktning mot
naturvetenskap och koppling mellan evolution och två till fyra områden. De lärare
som beskrivit denna inriktning är också de lärare som gjort tydliga kopplingar
mellan å ena sidan evolution och å andra sidan genetik och etologi.
Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi
har oftast gjort kopplingar mellan evolution och genetik, medan lärarna med
undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi och ifrågasättande och debatt,
gör få kopplingar mellan evolution och andra områden. Om de gör det är det
mellan evolution och systematik eller genetik. Av dessa resultat blir det synligt
att ekologi kan ges olika innebörd beroende på om inriktningen är evolutionär
ekologi, alternativt ekologi utan anknytning mot evolution.
En del av lärarna har beskrivit att de strävar efter evolutionsperspektiv i
innehållet i kursen, samt att de har specifika moment i undervisningen där
evolution speciellt fokuseras. Några av lärarna beskriver att evolution finns med
i kursens innehåll, men evolutionsinnehållet presenteras implicit.
Frågeställningen om evolution är ett perspektiv i kursen har delvis besvarats
genom att några av lärarna menar att ett övergripande syfte är att evolution ger
helhet och ett sammanhang. Samtidigt betonar samma lärare också att det
övergripande syftet är att eleverna ska förstå hur naturvetenskapliga processer
går till. Dessutom har frågan om lärarna eftersträvar att ge evolutionsperspektiv
i kursen behandlats genom en analys. Då har lärarnas exempel på kopplingar
mellan olika områden inom kursen Biologi A och om lärarna har beskrivit att
evolution är ett viktigt och explicit betonat område i kursen undersökts.
Av resultaten går det att se samband mellan i vilken utsträckning lärarna
beskriver att evolution utgör ett perspektiv inom kursen Biologi A och det
undervisningsinnehåll lärarna har beskrivit. Samtliga lärare som beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap har beskrivit
evolutionsperspektiv. Det är svårt att definitivt avgöra om alla lärare som
beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi har beskrivit
evolutionsperspektiv, men det finns tecken på sådana avsikter. Lärarna som
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beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi har inte betonat
evolutionsperspektiv. Det är däremot svårt att bedöma huruvida så är faller för
läraren som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot ifrågasättande och
debatt.
Betydelsen av att beskriva sammanhanget för undervisningen
Det är tydligt att sammanhanget har betydelse för hur framträdande evolution
är i kursen Biologi A. Bland de lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot fältekologi får evolutionsundervisningen litet utrymme, medan
andra lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
naturvetenskap och skolbiologi betonar både evolutionsperspektivet och diskuterar
skillnader mellan naturvetenskap och tro samt naturvetenskapliga arbetssätt. Av
resultaten i denna studie framkommer det att lärare beskriver olika
övergripande syften. Däremot ger resultaten ingen information om variationen
beror på anpassningar till elever, lokala förutsättningar eller om variationen
beror på lärares personliga kompetens och åsikter, eller om den är en
konsekvens av traditioner i den lokala skolmiljön. Dessa frågor rörande
förutsättningar för evolutionsundervisningen kommer att behandlas i följande
kapitel.
Att diskutera ett skolämnes struktur och karaktär utifrån Grossman och
Stodolskys (1994) frågeställningar och att beskriva övergripande syften för en
kurs, medför svårigheter för lärarna att tydligt uttala sig om. Det är inte heller
ett sätt de själva använder för att resonera om ämnet biologi. Uppgiften att
undersöka ämnets karaktär kan och bör utföras på flera sätt. Grossmans och
Stodolskys (ibid.) frågeställningar har använts främst för att de har potential att
ge stadga till frågeställningar kring lärares upplevelse. Det finns inga
färdigkalibrerade instrument för mätningar, men kvalitativa undersökningar bör
vara systematiskt genomförda och ha hög möjlighet att bedömas utifrån
transparens i presentationen av tillvägagångssätt och resultat.
Intervjuerna genomfördes vid ett enstaka tillfälle och det finns flera
problem med det. Lärarna kan ha svarat på frågeställningarna utifrån vad de
tänker sig att de bör säga. Lärarnas har också vaga formuleringar om syften med
undervisningen. Det kan bero på att lärare inte är vana vid att formulera
övergripande mål, men också att lärarna inte har sett behov av att fundera över
undervisningen på det sättet. Att formulera sig om vilka som är de övergripande
målen, dvs. vad man vill att eleverna ska kunna när kursen är klar, är inte ett
bekant eller bekvämt sätt för lärarna att uttala sig. Det finns risker att det lärarna
har försökt att formulera inte har blivit helt distinkt utifrån hur de egentligen
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skulle vilja formulera övergripande syften efter ytterligare betänketid. Det som
är tydligt är att lärarna talar utifrån hur de själva tänker kring undervisningens
sammanhang, medan det också är tydligt att de inte inkluderar denna typ att
yrkesmässiga resonemang tillsammans med kollegor. Däremot har dessa
frågeställningar varit goda startpunkter där lärarna har utvecklat ett resonemang
på explorativt sätt kring ämnets karaktär.
Det är troligt att lärare inte är medvetna om variationen i vilka olika
övergripande syften som kan identifieras i deras svar. Vid intervjuerna
kommenterade lärarna att frågeställningarna tillförde nya sätt att se på deras
vardagliga arbete. Resultaten från denna studie ger anledning till uppföljande
intervjuer om hur lärarna gör för att uppnå de övergripande målen. Lärarna
påpekade själva att de numera har svårt att få tillfällen att diskutera ämnesfrågor
med kollegor och de skulle välkomna möjligheter till sådana tillfällen. Resultat
från denna studie kan ligga till grund för samtal i fokusgrupper eller annat
diskussionsforum mellan lärare och på så sätt bidra till lärares
yrkesprofessionella kunnande.
Resultaten bidrar till flera nya frågeställningar till exempel: Vad finns det för
skäl till att lärare tolkar kursplaner olika? I denna studie framkommer att lärarna
inte nödvändigtvis ser olika på ämnets struktur och karaktär. Är lärares val av
olika övergripande syften en följd av lärares olika personliga förutsättningar och
åsikter eller är det ett resultat utifrån erfarenhet av undervisningspraktiken i
samverkan med elever? I det följande kapitlet kommer det lärarna har beskrivit
om sina personliga förutsättningar att redovisas.
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7 Förutsättningar för evolutionsundervisningen

Gustav: ”Man släpper ju aldrig biologin inom sig”

I lärarnas beskrivningar av undervisningsinnehåll och övergripande syften har
de även angett skäl till varför dessa val görs. Dessa är förutsättningar som bidrar
till begränsningar och möjligheter till hur undervisningen utformas.
Förutsättningarna handlar om lärarens egna förutsättningar, yttre
förutsättningar som kursplaner, skolans och undervisningens organisation, samt
elevernas förutsättningar och de förutsättningar som skapas i möten mellan
lärare, elever och ämnet vid undervisningen.
I detta kapitel behandlas PD och YD i IMTPG-modellen54(Clarke &
Hollingsworth, 2002). I följande kapitel presenteras lärarnas beskrivningar av på
vilket sätt möten i undervisningen mellan dem och eleverna påverkar
undervisningsinnehållet. Dessa beskrivningar motsvarar (EgP). I kapitel nio
följer sedan en sammanfattning av de olika förutsättningarna lärarna har
beskrivit och en diskussion och analys utifrån IMTPG-modellen

Analys av förutsättningar
Analysen av förutsättningar grundar sig på transkript från intervjuerna i de delar
som har meningskoncentrerats utifrån att de handlar om beskrivningar av
undervisningen i kursen Biolog A. Intervjuerna har analyserats utifrån
frågeställningen ”vilka förutsättningar beskriver lärarna?”. Med förutsättningar
menas sådant som lärarna menar har betydelse för hur undervisningen
utformas. Vid upprepade genomläsningar av hela partierna har fem olika typer
av förutsättningar identifierats i lärarnas beskrivningar. De flesta lärarna
beskriver sina personliga förutsättningar. Sådana förutsättningar hör till PD. I
54
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vissa fall beskriver lärarna möten mellan dem själva och uppdraget som lärare.
Vad det innebär för dem att arbeta som lärare och yttre förutsättningar beskrivs
både utifrån vad lärarna menar att de förväntar sig utifrån dem själva av vad de
ska göra, samt de krav de upplever som uppstår i möten med yttre
förutsättningar. Förutsättningar som berör lärarnas personliga förutsättningar
och yttre förutsättningar kan i vissa avseenden överlappa varandra. Båda dessa
typer av förutsättningar behandlas i detta kapitel.
Livsåskådningsfrågorna berör både de förutsättningar som lärarna
beskriver utifrån sig själva och förutsättningar för möte med elever i
undervisningen. Därför beskrivs dessa både i detta kapitel, samt i kapitel 8.
Lärarna beskriver förutsättningar som handlar om lärares egna
förutsättningar, yttre förutsättningar bl.a. skolans och undervisningens
organisation, elevers förutsättningar, förutsättningar för att undervisa innehållet
och livsåskådning. En redovisning över vilka av de olika förutsättningarna som
respektive i lärare har betonar i sina beskrivningar presenteras tabell 23.
I lärarnas beskrivningar av undervisningen finns ofta kommentarer som
utgår från förutsättningar som gäller lärarnas och organisatoriska
förutsättningar. Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
skolbiologi eller fältekologi har i högre utsträckning beskrivit organisatoriska
förutsättningar och förutsättningar som utgår från elever än de andra lärarna.
Lärarna som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktningen naturvetenskap
har till stor betonat innehållets egna förutsättningar som utgångspunkt för
planering av undervisningen.
Två lärare, David och Ludvig talar båda om förutsättningar som behandlar
livsåskådning. Det som inte framgår av tabellen är att de två lärarna intar två
olika ståndpunkter. David, har beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning
mot naturvetenskap diskuterar livsåskådning som ett problem som behöver
diskuteras för att elever ska acceptera naturvetenskap, medan Ludvig, den lärare
som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot ifrågasättande och debatt,
beskriver förutsättningen livsåskådning som viktig kritik mot naturvetenskap.
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Tabell 23 Förutsättningar som betonas i lärarnas beskrivningar. Resultat
fördelade på individuella lärare, grupperade efter selektiva traditioner
(se kapitel 5)
.

Selektiv
tradition

Motsvarar
domän
enligt
IMPTG-modellen

Inriktning
mot naturvetenskap

Inriktning
mot
skolbiologi

Inriktning
mot
fältekologi
Inriktning
mot
ifrågasättande
och debatt

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar
Ludvig

PD

EgP
Möte med
elever

Lärare

Elev

X

YD

KD

PD och EgP
Möte med
elever

Skolans och
undervisningens
organisation

Innehåll

Livsåskådning

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

Personliga förutsättningar
Lärarna har beskrivit hur de ser på sin kompetens och sitt uppdrag att undervisa
om
evolution.
Resultaten
behandlar
de
förutsättningar
för
evolutionsundervisningen som lärarna har beskrivit som handlar om lärarna
själva. De benämns här personlig domän (PD) och behandlar det som
motsvarar PD i IMTPG-modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002).

201

Lärare och ämnet biologi
Vid intervjuerna besöktes de flesta lärarna på den skola de arbetade på. I
samtliga fall hade lärarna sin arbetsplats på en naturvetenskaplig institution och
oftast delade de arbetsrum med andra lärare i naturvetenskapliga ämnen.
Lärarnas arbetsrum låg i anslutning till lärosalar, men också i direkt anslutning
till materielrum med laboratorieutrustning och naturaliesamlingar med
uppstoppade djur, herbarier, ben, modeller av kranier, organ m.m.
Biologiinstitutionerna i skolorna karaktäriserades av både materiella ting och
specifika uttryck. I några fall var lärarnas arbetsplatser kombinerade med
utrymmet där materiel- och samlingar förvarades.
När lärarna talade om undervisningen använde de begrepp som att de
brukar göra exkursioner, fältarbeten och laborationer. Lärarna beskrev då också
att de har använt examinationslitteratur och fältutrustning. Inom ämnet vårdar
lärarna både ämnesspecifika materiel och ett speciellt språkbruk
Biologikurserna A och B utgör en relativt liten del av gymnasieskolans alla
kurser. Endast två lärare beskriver att de har haft en tjänst där man har
undervisat på två olika skolor samtidigt. Båda lärarna beskriver att det är jobbigt
att vara del av kollegiet på två skolor och att det inte har fungerat. Alla
biologilärarna undervisar även i naturkunskap, kemi eller något annat ämne. Så
även om lärarna definierar sig som biologilärare, kan de ha lägst antal timmar i
kurserna i biologi, medan tjänsten i övrigt fylls upp med undervisningstimmar i
andra ämnen.
På flera skolor är det endast någon enstaka lärare som undervisar på
kursen Biologi A Det kan innebära att man är ensam biologilärare, alternativt
att flera lärare som har kompetens för att undervisa i biologi får konkurrera om
att ha biologikursen. Av de lärare som har intervjuats i denna studie är fyra
lärare ensamma på sin skola om att ha kursen Bi A på sin skola under det läsår
när intervjuerna gjordes. Sex av lärarna berättar om att de upplever konkurrens
om att få ha Bi A. Se tabell 24.
En av lärarna som beskriver detta är Niklas. Han har disputerat i biologi
och engagerat sig i att utveckla specialiseringskurser i biologi, men det är inte
självklart att han kan få möjlighet att undervisa på Bi A varje år. När intervjun
genomfördes var han nästan framme vid att slutföra det årets Bi A kurs, men
det var en tid sedan han har haft kursen tidigare.
Niklas: Det är tre år sedan jag körde.
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På liknande sätt beskriver Bodil att hon inte alltid får undervisa på kursen Bi A,
när hon säger:
Bodil: Jag hade ingen biologi förra året. Vi är fyra biologer som
kämpar om att få ha det här.

Inriktning mot
naturvetenskap

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
ifrågasättande
och debatt

Cesar
David
Eva
Gustav

Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam

Bodil
Helge
Ivar
Ludvig

Beskriver samarbete
med andra NV-lärare

Beskriver samarbete
med annan biologilärare

Beskriver konkurrens
om att ha kursen
Biologi A

Ensam på skolan att ha
kursen Bi A

Lärare

Seletiva traditioner

Tabell 24 Lärarnas utsagor om de är ensamma och upplever konkurrens om att
ha kursen Bi A, samt om de samarbetar med andra lärare. Resultat
fördelade på individuella lärare, grupperade efter selektiva traditioner
(se kapitel 5)

x
x
x
Kompletteran
de kompetens
(djur/växter)
x

x
x
x

x
x

x
x
planering

x
x

Kompletteran
de kompetens
(djur/växter)
exkursioner
exkursioner
exkursioner

x
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Att beskriva hur man ser på sig själv och hur tänker sig att andra ser på en är ett
sätt att beskriva sin identitet. En lärare, Bodil, beskriver sig själv och sina
kollegor som ”rena biologer”. I det som följer framgår också att i denna grupp
är att man är inriktad på att undervisningen ska vara präglad av att vara
utomhus och av fältaktiviteter.
Bodil: Vi är rena biologer. Vi gör nog ganska lika. Vi gillar att ta
det på mera på exkursion än på lab. Jag tror att vi trivs så jättebra
och får ut vårt biologiska intresse, eftersom vi är fältbiologer som
gillar att vara ute fortfarande.
Bodil betonar sig själv som biolog och sina kollegor och biologer, medan andra
lärare relaterar till sig själva som biologilärare. Utifrån Bodils beskrivning går det
också att uppfatta hur en biologilärare förväntas vara. Att vara en ren biolog
tolkar jag som att Bodil menar att biologikompetensen är den viktigaste hos
dessa lärare. I Bodils uttalande framgår även att hon anser att det är viktigt att
vara utomhus i undervisningen och att det personliga intresset för fältarbete
karaktäriserar henne och kollegorna. Även i Gustavs kommentar är det tydligt
att vara biolog är en viktig del av identiteten.
Gustav: Man släpper ju aldrig biologen inom sig
Flera av lärarna har betonat att de har ett stort intresse för sitt ämne och att det
förutsätts att man är ambitiös och aktuell. Från lärarnas beskrivningar framgår
det att man måste vara kunnig inom många olika områden eftersom biologi
omfattar så mycket.
De flesta av lärarna har beskrivit hur deras fritidsintresse som t ex
fågelskådare, entomologer, limnologer eller botanister, ger dem möjligheter att
levandegöra biologiundervisningen. Några lärare har betonat sitt miljöpolitiska
intresse och att de är intresserade av naturvård. Lärarna använder begreppen
”grön” och ”vit” som en indelningsgrund, men även att de själva ”är” den
angivna färgen.
Eva: Jag är allmänt naturintresserad. Jag är egentligen grön.
Greta: Jag blev biolog från början och sen så läste jag vidare och
blev ämneslärare. Jag är en sådan där grön biolog, sen fick jag inte
jobb och då blev jag lärare efter ett tag.
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Några av lärarna beskriver att det de är mest intresserade av inom biologi är
”vit” biologi och de betonar att de mest är intresserade av t.ex. genetik,
genteknik, mikrobiologi, molekylärbiologi, växtfysiologi och allmänt om
människokroppen. Helen reflekterar över att kursen Bi A är så stor att lärare är
tvungna att prioritera det de själva är mest intresserade av. Av Helens uttalande
framgår att hon tänker sig att biologilärares olika personliga intressen påverkar
vad lärarna ar upp.
Helen: För att jag menar att Biologi A kursen ser ju ut som Bkursen och är ju ganska stor. Man hinner inte med allt. Någon av
biologilärarna här är hängiven fågelskådare och naturmänniska och
ägnar väl mera tid åt det än vad jag gör till exempel som är mer vit
biologi då .
De flesta lärarna har sedan under intervjuerna beskrivit både ”grön” och ”vit”
biologi. Ett sådant exempel är läraren Bodil. Hon har beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi, samt betonat längre
fältresor har också berättat att hon är mycket intresserad av genetik. I tabell 25
har de specialintressen lärarna berättat om listats.
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Inriktning mot
natur-vetenskap

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
ifrågasättande
och debatt

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar
Ludvig

Intressen i
undervisningen som
läraren betonar

Lärarens personliga
intresse

Lärare

Selektiva traditioner

Tabell 25 Lärarnas beskrivningar av sitt personliga intresse för områden inom
biologi och speciella intresse inom undervisningen. Resultat fördelade på
individuella lärare, grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5). I tabellen
har lärare som beskrivit att de har ett ”grönt” intresse gråtonats

Botanik, naturvård, miljöfrågor
Genetik, genteknik
Grön biologi
Forskningsintresse i medicin
fåglar
Molekylärgenetik, ekologi, mikrobiologi
Växtfysiologi, ekologi
växtfysiologi
(Ingen beskrivning)
miljöpolitiskt
(Ingen beskrivning)
Grön biologi
Grön biologi, limnologi, kulturbiologi
vetenskapshistoria
grön
Vit biologi
Fåglar,
fältbiologi

Molekylär biologi , bioteknik
männskokroppen
genetik

Fåglar , limnologi
miljöfrågor

Av tabellen framgår att 15 av lärarna beskriver sig själva ”gröna” eller det
personliga intresse som ”grönt”. Vid jämförelser mellan lärarna syns inte
skillnad mellan lärarnas intresseområden och de selektiva traditioner inom
undervisningsinnehållet lärarna har beskrivit.
Lärarna har sagt att kollegor i andra ämnen uppfattar dem som speciella
och engagerade i sitt stora naturintresse. Lärarna kan också uppfatta sig att de är
en förbindelselänk mellan elever och naturintresserade, som kan ses som
mycket speciella ur elevernas perspektiv. Erik har beskrivit en situation när han
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och elever har kommit i kontakt med fågelskådare. Han beskrev att det som
varit mest intressant för eleverna har varit att vara med om att studera en grupp
ornitologer som hade samlats för att titta på en ovanlig fågel.
Erik: När vi varit på Öland har vi träffat på ornitologer. Vi
stannade på ett ställe där det var många bilar. Ornitologerna tittade
alla i kikare. Det var en gråhalsad trast55 som de satt och kikade på.
Det intressanta var kanske inte den gråhalsade trasten, utan det var
studiet av alla ornitologerna och deras beteende när det kom nya
och hur de undrade: ”Var är den?, Var är den?” Eleverna var lika
fascinerade över det.
I det föregående kapitlet finns beskrivningar av att lärarna har betonat att
eleverna ska tycka att ämnet är roligt och intressant. När Bodil beskriver vad
som är karaktäristiskt för kursen Bi A poängtera att hon och hennes kolleger
ger eleverna ett starkt intryck av att lärarna trivs och att de tycker att arbetet är
kul.
Bodil: Ja, ja, vad säger man? På öppet hus och så där är att det är
… framförallt tror jag att alla vi som undervisar vi tar upp en
väldigt stor glädje över att få undervisa och få visa på samband. Att
vi tycker att det är så kul, allihop. Att vi trivs väldigt bra med att få
visa upp vad vi kan och vad vi …[ kan ]. Jag tror det. Jag tror att vi
trivs så jättebra och får ut vårt biologiska intresse. Eftersom vi är
fältbiologer som gillar att vara ute fortfarande. Jag tror att de inser
att vi har kul. Jag tycker att många, även mina egna barn har sagt
att de tycker att det är kul att komma till gymnasiet för att alla är så
välplanerade och på biologin, alltså naturvetenskapen, att läraren
verkar tycka att det är så kul med sitt arbete.

Intervjuare: Alltså rejäl ämneskunskap tillsammans med entusiasm då?
Bodil: Ja, det tycker jag att vi är bra på.
Bodil uttrycker att eleverna möter lärare i kursen som alla tycker att det är kul,
de gillar, de får ut sitt biologiska intresse. Även Adam betonar hur viktigt det är
att lärare visar sin entusiasm.
Adam: Man måste vara ambitiös och man måste tycka att det här
är kul för att eleverna ska tycka att det här är kul. Då måste man
göra sådan man själv behärskar, sådant man tycker … det man vet
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Turdus obscurus. Häckar vanligtvis i Sibirien, sällsynta fynd i Europa.Första fynd i Sverige 1989.
Observerad X antal gånger i Sverige.
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att det här kan vara intresseväckande. Tycker man det själv, så
smittar det lite grann
Kalle har talat om att biologilärare kan uppfattas som torra och tråkiga
fjärilssamlare. Andra kan se på biologilärare som naturvetare och biologer som
personer som har kontroversiella åsikter. Kalle menar att han inte undviker att
vara kontroversiell, han tar ställning i frågor som konsekvenser av
naturvetenskapliga frågeställningar. Kalle beskriver det som:
Kalle: Biologin kan i viss mån upplevas som lite töntigt så där, lite
dammigt och fjärran med fjärilssamlande, men att det är det inte.
Jag tar då DNA som exempel och sen också att biologin kan
upplevas som kontroversiell. Jag inte drar mig för att vara
kontroversiell.
En annan lärare, Bertil har resonerat om att han är rädd att hans politiska
värderingar ska innebära att han uppfattas som partisk, eftersom han är
engagerad i klimatfrågan.
Bertil: Samtidigt är man ju rädd att man ska bli partisk. Jag har ju
mina egna politiska värderingar på något sätt som jag som, om jag
ska ge sanning åt eleverna. Så jag har varit väldigt sparsam.
Bertil menar att hans uppdrag som lärare kräver att han, trots att han har ett
starkt engagemang, också balansera det engagemanget med att kunna ge en mer
opartisk bild. Han upplever således att det finns speciella krav i hans yrkesroll
på att vara värdeneutral eller opartisk.
I samarbete med kollegor och familjemedlemmar kan olika synsätt bli
tydliga. Ludvig har sagt om sig själv att han inte är lika mycket naturvetare när
han jämför sig med en kollega. Det beror både på att kollegan har läst fler
akademiska poäng i biologi, men också på att Ludvig och hans kollega har olika
förhållningssätt till naturvetenskap som världsbild.
Ludvig: Det är … NN och jag hade lite olika … Han är mer
dogmatisk på något vis när han är 100 procent naturvetare, nej han
är 200 procent naturvetare. Och jag är någons sorts … 80 procent
naturvetare, så är det i våra resonemang. Och vad det beror på …
det är bara så där.
Ludvig: Han har läst lika mycket biologi, om man jämför betyg,
som jag har i hela min lärarutbildning.
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En anledning till det kan vara att hans kollega har läst betydligt mer inom det
akademiska ämnet, men Ludvig resonerar också om att personer kan vara mer
eller mindre ”naturvetare”. Ludvig säger att hans kollega är en dogmatisk
naturvetare. Det framstår som att kollegans identitet är att vara naturvetare,
medan Ludvig själv har förklarat att han har en identitet som förutom att vara
naturvetare även präglas av att förstå andra sätt synsätt. Ludvigs argumentation
handlar om att närma sig synsätt som är mer nära ungdomars livsvärldar.
Ludvig har förklarat att han stött på andra åsikter och värderingar av
naturvetenskap framför allt när han har diskuterat med sin familj. Ludvigs
identitet rymmer även rollen av att vara en förälder med insikt i hur hans egna
barn resonerar.
Ludvig: Jag har egna barn som inte är naturvetare av naturen på
det viset. Och då får man resonera vid köksbordet och förstå att
det är ett annat sätt att tänka.

Vad det innebär att vara biologilärare?
I lärarnas beskrivningar har det varit tydligt att lärarna ofta beskriver sig som
företrädare för ämnet och att de vill uppfattas som både intresserade och
entusiastiska. Lärarna menar att det är deras uppgift att välja ut, avgränsa och
strukturera innehållet för undervisningen. Även om man låter elever vara
delaktiga i planering, så är det lärarens beslut om vad som är viktigt i kursen
utifrån sina egna tolkningar av styrdokument. Det är lärarens egna
professionalitet och syn på sitt uppdrag som har betydelse för vilket innehåll
som väljs ut. Fanny formulerar tydligt hur viktig hennes roll som professionell
lärare är genom att hävda att det är viktigt att hon tar ansvar för urvalet av
undervisningsinnehållet.
Fanny: Jag har en tydlig målsättning med undervisningen och
övningar, som eleverna vet om när de kommer till lektionen. Jag är
väldigt tuff när det gäller att sovra. Jag är väldigt tydlig på vad jag
har som mål. Det är jätteviktigt som lärare att man har en väldigt
klar tanke med vad man själv vill med sitt yrke och sitt jobb.
Fanny: Vi56 går igenom kursplanen tillsammans. Det är lite ogjort
arbete, när det kommer nya elever. Det vore väl ingen ide att de
kom till mig om de kunde vad de ska läsa. Det måste vara min
uppgift som proffspedagog att ta det ansvaret. När eleverna är mer
56

Syftar här på eleverna
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varma i kläderna tar jag upp diskussionen med eleverna om
upplägget.
Adam har gjort en poäng av att det inte är så viktigt att följa kursplaner.
Adam: Just läroplansreformer så där tror jag inte på speciellt
mycket.
I övrigt hänvisar lärarna just till kursplanen och läroplansförändringar som skäl
till att de väljer undervisningsinnehållet. Detta har behandlats i kapitel sex.
I mitt samtal med Bodil ställer jag en direkt fråga som handlar om vilken
betydelse läroboken har för planeringen. Det är tydligt att Bodil tar stöd i vad
boken tar upp, men i direkt samband med att Bodil berättar att hon använder
läroboken säger hon att det finns sådant som hon vill göra, så det är innehåll
hon själv väljer att lägga till.

Intervjuare: När du planerar hur mycket styrs du av den här boken tycker
du?

Bodil: Mycket. Väldigt mycket. I princip hela planeringen styrs av
att jag lägger upp det så där. Sen lägger jag till det här som jag vill
göra. Här står inte de här labbarna … Det här57 är ganska bra. Här
är dissektioner och arbetsövningar och sådant. Både i genetik och
andra …
Två områden där lärarna beskriver att de engagerar sig hårt för att erbjuda
eleverna intressant undervisning är när de berättar om att skaffa material inför
dissektioner och ordna resurser inför studieresor. Att skaffa djur till
dissektioner är en angelägen uppgift.
David: Ja det beror lite på vad man får tag i. Fisk det får man ju
alltid tag i. Ibland får man tag i bläckfiskar till exempel. Kräftor
har jag kört med ibland. Men [ vi ] studerar även små typer av
mjölbaggar.
Att ordna med djur till dissektioner eller att odla upp insekter till elevernas
laborationer är något som en del av lärarna lägger engagemang i. Dagmar
berättar att hon ber både elever och sina bekanta om hjälp med att få tag i färsk
fisk.
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Bodil visar en pärm med kopior på arbetsinstruktioner.
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Dagmar: [ Jag ] frågar om de är någon i klassen som fiskar och
pimplar, när det är mitt i vintern. Jag har [också ] bekanta som
pimplar fisk på sjön där jag bor.
Att hantera djur som ska användas för dissektion innebär även att man följer
etiska regler som gäller försöksdjur.58 Lärarna behöver då söka tillstånd hos
Jordbruksverket för att få använda ryggradsdjur och animaliska biprodukter. 59
Om skolan inte sökt och fått sådana tillstånd får man inte heller köpa in
ryggradsdjur som dödats för att användas till dissektioner. Ett sätt att undvika
detta problem är att själv slakta enstaka djur för att ta med och visa i
undervisningen. Bodil berättar om att hon inför en dissektion själv ska slakta
fjäderfä
Bodil: Så skulle jag få tupp av en tjej [ … ] hon har tuppar. Så ska
vi nacka den. Så skulle jag få den. Men det är en del elever som
tycker att det är obehagligt.
När Bodil berättar att en del elever tycker att det är obehagligt att dissekera en
fågel framstår det samtidigt att av en biologilärare krävs det att klara av att både
skaffa fram djur och att dessutom kunna slakta det. Även Dagmar berättar
också om att hon vill ha tag i fåglar till dissektioner, men hon lyfter fram
hygieniska aspekter av hantering av fjäderfä.
Dagmar: Då ska man också ha tag i någon som har hönseri och
man får fåglar med inälvor. [ … ]. Jag gick och frågade på Konsum
och vi fick material därifrån. Inte direkt jättedyrt. [ Vi har också
använt ] ett slakteri. Då är man lite orolig för hygien på slakteriet,
det där med slakteri och smittspridning det har man ju varnat för.
Vi har varit lite grann varit försiktiga när det gäller det här med …
[ ohörbart ]… Då är jag tveksam ibland om hur man ska hantera de
här bitarna.
Dagmar tar ansvar för att hanteringen av biologiskt material kan medföra
smittorisker av olika slag. Hon har också tagit kontakt med myndigheter för att
ta reda på hur man kan hantera biologiskt material i undervisningen. Direkt
efter att hon har kommenterat smittorisker vid hantering av fjäderfä talar hon
också om andra smittorisker.
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Bestämmelserna i Djurskyddslagen (1988:534) och Djurskyddsförordningen(1988:539) omfattar
såväl ryggradsdjur som ryggradslösa djur. Detta innebär bl.a. att alla djur skall hanteras på ett
etisktförsvarbart sätt. Försöksdjurslagstiftningen gäller endast för ryggradsdjur.
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Dagmar: Det är likadant med blodsmitta. Vi pratar med
arbetsgivarverket om det här och de inte hade alls tänkt på det. Jag
hoppas att de tar tag i det här. Nu drog jag ut … Det finns ju
skrivet om blodsmitta, men de har inte reglerat det i
skolans verksamhet än. Då är man klar över att det faktiskt är
en akut fråga. Lite hur man håller på och jobbar med fåglar och
höns och så får man ju tänka runt det här med.
Förutom att Dagmar reflekterar över var man kan få tag i dissektionsmaterial,
hygien och smittorisker kopplar hon dessa insikter till att hon vill att eleverna
ska förstå samband mellan livsmedelshygien och vardaglig matlagning. I
Dagmars resonemang hörs hennes engagemang om elevernas välbefinnande
också ihop med evolutionsundervisningen.
Dagmar: Man får ju ta upp det med eleverna. Det är ju bra
tillämpning av biologin och förklara det här med campylobakter
och fåglar och virus och pandemier. Ja, och det här med bara
tillagning utav kyckling hemma och alla de här bitarna. Det hör ju
till, men ur evolutionsperspektivet är det ju bra om man får in alla
de här djurgrupperna.
Lärarna betonar överlag att det är sådant som de tycker är spännande, intressant
och som de själva kan mycket om som är avgörande för vad som tas upp och
betonas i undervisningen. De områden som lärarna är extra kompetenta inom
får betydelse bl. a för vilka exempel som man illustrerar frågeställningar med.
Lärares entusiasm, men även lärarens personlighet betonas som viktiga
komponenter i hur undervisningen utformas. Några lärare menar att det är en
tillgång om man är flera lärare med olika specialkompetens för att ge elever
möjligheter att träffa på ett varierat utbud. Man har då också möjlighet att
samarbeta kring planering och genomförande.
Gustav: Vi kompletterar varandra lite, han är väldigt duktig på
insekter och svampar och växter och sådant där, och där känner
jag mig lite borta. Sen är det andra bitar som jag håller, som jag har
hållit på med mer då, så där tror jag att det är bra att vi är två och
just det här att vi kompletterar varandra.
En lärare, Adam, beskriver att han undviker att samarbeta med kollegor
eftersom han uppfattar det som att man då fastnar i bestämda ramar och att
organisation och gemensamma planeringar styr undervisningen för mycket.
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Adam menar att planeringen bör vara så flexibel som möjligt och att det är i
samspel med eleverna, som innehållet växer fram.
Adam: Jag vill inte att vi [ kollegorna ] ska samarbeta. Det blir lätt så
att man fastnar. Man gör det så enkelt som möjligt för att alla ska
kunna göra likadant.
Adams uppfattning om samarbete skiljer sig mycket från hur Kalle ser på
samspelet med en av sina kollegor:
Kalle: Jag och NN sitter ju därinne [visar mot det gemensamma
arbetsrummet ] och vi har ju någon sorts ständigt pågående
ämneskonferens, under all vaken tid som vi är här [ Skratt ].
Kalle: Det är ju faktiskt väldigt bra. Då kan man liksom … dels
om man har hört något stor eller litet så kan man prata om det. Så
kan man bolla med töntiga idéer och ibland begrava dem på en
gång eller kanske det kan utvecklas till något och det fungerar
väldigt bra.
Samarbetet med kollegor är beroende av lärarnas egna initiativ. I ett fåtal fall har
lärarna berättat att de kan samarbeta med enstaka moment med en kollega, t ex
genom att de kan ha biokemiavsnitt inom Ke B kursen. Helen berättar om
förändringar i gymnasieprogrammets struktur som förhindrar samarbete mellan
kemi och biologi. I kapitel sex har en nära relation mellan Kurserna Bi A och
kursen Nk A beskrivits. Helen vill att kursen Nk A ska samplaneras med kuren
Biologi A. Tyvärr fortsätter hon inte den meningen hon påbörjat genom att
säga ”Där måste man ju samplanera” vi får inte veta vilka konsekvenser av
uteblivet samarbete Helen menar.
Helen: I Biologi A har jag faktiskt försökt att ha lite högre
ambitionsnivå emellanåt vad det gäller samarbete mellan kemi och
biologi. Tidigare, men nu ligger kemin i årskurs två så att där har ju
den samarbetsmöjligheten förkommit, helt enkelt. Men i biologin
är det alltid … om man inte själv … Nu har jag inte alltid
naturkunskapen. Där måste man ju samplanera, annars så …
Att ha flera ämnen kan ge lärare speciella möjligheter. i undervisningen. Att
samarbeta med andra kan ta både tid och energi. Helen skojar lite med
begreppet samarbete, hon arbetar mycket själv, trots att hon har flera kollegor
inom biologiområdet. Tiden räcker inte till för att organisera tillsammans med
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andra lärare, men att Helen kan undervisa i flera kurser parallellt upplever hon
att det är givande, både för henne och för eleverna.
Helen: Jag samarbetar ju oerhört mycket med mig själv och jag
har både naturkunskap, biologi och geografi i årskurs ett. Det har
ju varit bland nästan det roligaste jag varit med om. Jättekul. Då
träffas vi många timmar per veckan. Jag träffar mig själv i
planering i många timmar och så träffar jag ju dem. Det är ju bra
för dem också. Oerhört givande.
Helen reflektera över vad samarbete mellan lärare skulle kunna innebära för att
ge elever likvärdiga betyg eller kunskaper. Hon menar att trots att lärarna på
hennes skola inte samarbetar med den direkta undervisningen är man ändå
öppen mot kollegor och man visar varandra exempel på vad som används i
undervisningen.
Helen: Det har aldrig varit några problem vad det gäller [ betygsättning ]. Att det är en fördel att ha en viss lärare som att det är
lättare att få betyg. Det är inga hemligheter, utan vi visar också
varandra; ”Så här har jag gjort” och ger vi varandra synpunkter på
det. Så det är inga hemligheter alls, inga vattentäta skott, men vi
gör våra egna prov. Det vet jag inte vad det beror på.
När Helen sedan fortsätter att kommentera skrivningsfrågor markerar hon att
hon själv har en uppfattning om vilken typ av frågor hon vill prioritera på
skrivningar. Eventuellt kan detta vara ett exempel på att hon diskret, men ändå
tar avstånd från någon annan kollegas syn på hur examinationer ska utformas.
Helen: Jag älskar ju sådan där frågor där det finns ett
sammanhang … att inte sätta så mycket uppmärksamhet på
spindelns antal ben och så där … utan att det är att förstå
sammanhanget som fågeln som man tar … för att ha siffror och
sådant där. Det kan man slå upp sen, men jag kommer
aldrig … om det inte är något väldigt viktigt förstås.
Helens utsagor ger exempel på att hon som lärare ser sina personliga
ställningstaganden som mer betydelsefulla. Förutsättningarna för
undervisningen som hon prioriterar är de egna besluten utifrån möten med
eleverna. Då får synpunkterna från kollegorna finnas i bakgrunden.
Lärarna beskriver att just de områden som de själva tycker är intressanta får
att annan uppmärksamhet än andra områden.
Bodil: Jag tror att man märker det på genetiken. Jag talar om att
tycker är det är väldigt roligt för att se hur det fungerar i genetik
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och hur arvet följer med och hur det påverkar och så där. Jag tror
att de märker att jag inte är så intresserad av systematik.
Även om viljan och entusiasmen finns, beskriver flera av lärarna att de är
mycket begränsade i sitt planeringsarbete pga. ökad undervisningstid och att det
ges mindre tid för planering och fortbildning. Det kan ibland resultera i att
lärare uppfattar andra teman inom kursen som mer viktiga. Svårigheten blir då
att hinna med allt inom undervisningen. Adam beskriver att han inte prioriterar
evolutionsundervisningen.
Adam: Evolution, det är huvudsakligen något som jag inte alltid
kör. Jag har satsat på genetik och genteknik. Då har det tagit
väldigt lång tid. Så jag har inte hunnit med det. Förra året hann jag
väl med det, ja. Då satsade jag på det istället. Framförallt är det
evolutionen och etologin som konkurrerar lite grann. Genetiken
brukar man köra. Det känns som att det måste man göra.
Tidigare i kapitel 6 har redovisats att Ivar beskrivit att han prioriterar annat än
just evolutionsundervisningen. Trots att han säger att evolution är viktigt menar
han att ett annat område är mer viktigt för honom och gruppen. Vad Ivar
menar med gruppen här är oklart, det kan troligtvis referera till elevgruppen. Ett
annat alternativ är att betoningen på ekologi passar bra i den grupp av lärare
som undervisar på samma skola som Ivar.
Behovet av fortbildning

Det händer mycket inom biologisk forskning, inte minst inom
evolutionsforskningen. Det är svårt för lärare att hinna följa med i utvecklingen
inom det akademiska ämnet. Johan har beskrivit att det är en del av
undervisningen i naturvetenskap att påpeka det finns nya rön och att han själv
måste sätta sig in i nyheter.
Johan: En sak som jag påpekar det är ju liksom människans
evolution och där är det ju så osäkert allting. Jag kan inte det själv
riktigt vad som gäller. Jag måste läsa på varje gång och det ändrar
sig varje gång också. Det är ju något att påpeka på det sättet.
Bodil har påpekat att hon har behov av att kunna mer om arter, eftersom hon
har upplevt att hennes utbildning inte innehåll så mycket av artkunskap. Det
finns ett underförstått krav på att biologilärare ska vara kunniga i artkunskap,
trots att det inte varit så stark betoning på detta i senare lärarutbildningar.
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Bodil: Att man skulle lära sig samband och så och då kanske man
missade lite med det här med arter, det behövde man aldrig kunna
Fortbildning inom biologiämnet är det lärarna har efterfrågat mest. Erik, David,
Gustav, Johan och Ivar har berättat att de har vidgat sitt kunnande genom
personliga kontakter utanför skolan. Det har varit främst genom kontakter med
tidigare kurskamrater eller med universitet och högskolor. Lärarna har
kommenterat sina möjligheter till kompetensutveckling genom att i första hand
peka på att det nu är inom genetikområdet som de behöver mer kunskaper.
Trots att lärarna betonar sin ämneskompetens och att de önskar att de kan hålla
kontakt med aktuella frågor kan de som Martin kommentera att för
undervisningens sammanhang behöver lärare inte vara insatta i allt som händer
forskningsmässigt.
Martin: Men undervisningen handlar inte om forskningens
frontlinjer.
Lärarna har beskrivit att de sällan läser forskningsartiklar eller avhandlingar,
istället följer de populärvetenskapliga tidskrifter. Många av lärarna har referat till
att de läser Forskning och Framsteg och Fauna och Flora både för egen
fortbildning, men även för att använda i undervisningen.
Erik: Man har inte tid att läsa vetenskaplig litteratur eller artiklar,
det blir genom populärvetenskapliga artiklar som i Forskning och
Framsteg som man får försöka fånga upp nya rön inom
naturvetenskap. Jag hänger inte med i evolutionsforskningen via
forskningsartiklar.
Kalle: Nej, jag kan säga så här på en gång, jag har inte läst några
avhandlingar, jag har förmodligen läst något referat eller något
sådant. Det är ju oftast så. Man hinner inte läsa tjocka
avhandlingar, hur intressanta de än är.
Lärare upplever också att de har ansvar för att hitta lämpligt materiel till
undervisningen, som artiklar och att formulera arbetsuppgifter.
Martin: För undervisningen kan man ta in bra artiklar som t.ex.
publiceras i Forskning och Framsteg, men det kommer kanske
bara en sådan artikel vart femte år.
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Lärarna har också beskrivit att de försöker följa med i nya forskningsrön genom
att följa med i radio- och tv-program samt läsa tidningsartiklar.
Niklas: Det är svårt att hinna med att fortbilda sig. Jag följer
dagspressen och så försöker jag att köpa böcker.
Det har hänt mycket inom biologiområdet sedan Kalle studerade på universitet.
Han specificerar mer tydligt vilka tidskrifter han brukar läsa. Dessutom har han
köpt in litteratur som nu används i universitetsutbildningen.
Kalle: Fortbildningen den har man gett sig själv, genom att köpa
nya böcker och genom att läsa de tidskrifter som finns. Jag läser
något engelskt, Science eller något sådant där. Sedan läser man
Scientific American och Forskning och Framsteg. Och sedan,
jag har köpt in de här tjocka luntorna som numera används på
universitet. Biology … jag kan gå och hämta dem om du vill
(Kalle hämtar en bok).

Intervjuare: Den där? Campell?
Kalle: Ja, Campell den är ju väldigt bra, den kan man köra som en
sådan där bibel och slå i. Där står det ju också en del som är
aktuellt just nu. Det har inga som helst likheter med det som
undervisades när jag läste.
Det lärarna har beskrivit som aktuellt är i första hand sådant som
uppmärksammas av media. Ett sådant område är etiska frågeställningar med
utgångspunkt från naturvetenskap. Bodil har beskrivit att hon försöker att följa
diskussioner som förs i samhället, det har då handlat om sjuka, barn och gamla,
medicinering och genterapi.

Intervjuare: Hjälper dig läroboken även med etiska frågor tycker du?
Bodil: Nej.

Intervjuare: Nej, var hittar du material?
Bodil: Tidningsartiklar är det mycket, radioprogram, tv-program,
kompisar emellan. Sådant som händer runt i kring en. Livet i
allmänhet. Har man levt i femtio år så har man ju också mycket
erfarenhet av hur man ska ställa sig sådana här frågor. Inte så
mycket faktamässiga kanske, utan mera diskussioner. Det finns
artikelserier i tidningar t ex. Ja, vad man ska använda för
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mediciner? Vad man ska göra av barn som är sjuka? Gamlingar
som får Alzheimers? Vet man att man ska få Alzheimers och om
man ska stoppa det eller om man ska gå in med genterapi eller …?
För de lärare som har försökt att tränga in i något område har källorna främst
varit böcker och källor på internet. David har berättat om att biblioteket har
varit en bra resurs, där han har beställt vetenskaplig litteratur och artiklar för
egen fortbildning. Lärarna har även beskrivit att de även lär sig genom att arbeta
tillsammans med kollegor och elever.
Adam: Elevernas projektarbeten är ofta så pass bra att man kan
lära sig en hel del av dem också.
När Fanny beskriver vad hon planerar för i undervisningen är hon självkritisk.
Hon beklagar sig över att det tar tid att ta fram nya undervisningsmoment och
att hon vill förbättra sin undervisning.
Fanny: Jag måste säga för min egen del. Jag är sällan nöjd med det
jag gör. Det tar tid att hitta nya grejor.
Fanny har beskrivit att hon vill arbeta tillsammans med sina nya kollegor,
eftersom ett sådant samarbete innebär att de kan använda varandra som
bollplank. Hon själv har erfarenheter av undervisningen och mer oerfarna
kollegor som nyligen utbildats kan bidra med mer aktuella vetenskapliga
kunskaper.
Fanny: Med de här yngre kollegorna jag har … då kan man få
dem att göra det nya vetenskapliga och kanske får man lite tips. De
har ju en fräschare utbildning än vad jag har. Någon idé som man
kan ticka igång på så att säga.
Flera av lärarna beskriver att en källa till information är yngre, mer nyutbildade
kollegor och att de även höjer sin kompetens genom att ta emot lärarstudenter.
Cesar: Nej, vi har inte mycket kontakt med skolor häromkring.
Det är väl jag och NN kanske som träffar (Namn på en
lärarutbildare) som är ute och tittar på lärarstudenterna. (Namn på en
lärarutbildare) är ju pigg på influenser och så.
Att ha kontakter med lärarutbildningar kan också innebära att lärarna ingår i
nätverk och att de regelbundet har kontakter med universitet eller högskolor.
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Lärarna har beskrivit att när det gäller fortbildning är de intresserade av att
läsa korta kurser i ämnet, istället för att delta i enstaka studiedagar. Man
uppskattar att det finns utbildningar som ges på distans där man kan delta via
internet. Lärarna försöker också få möjligheter att ha kontakt med Nationellt
resurscentrum för biologi och bioteknik eller Kemilärarnas resurscentrum och
att åka på lärarfortbildningsdagar på universiteten. Den fortbildning man är
intresserad av är biologikurser och kurser om praktiska laboratorietillämpningar
inom t ex. PCR-teknik och genteknik. Få av lärarna har beskrivit att de har fått
ökad kompetens genom att få ta del av information, som de får genom att en
kollega varit på fortbildning.
Enligt lärarna har Skolledningarna olika sätt att styra fortbildning. Några av
lärarna har beskrivit att de kan precisera och önska sig den fortbildning de
tycker att de behöver.
Kalle: Ja har vi något så om vi skulle vilja, så brukar skolledningen
aldrig vara något besvärliga. Problemet är att hitta fortbildning,
något utanför huset, som är bra. Vi brukar åka på de här
[fortbildningsdagarna] i Uppsala. De är väldigt bra och det är ett
sådant där lyft.
Andra lärare har beskrivit att numera har de inte ens möjligheter att träffa
kollegor från andra skolor pga. ekonomiska omständigheter. På vissa skolor har
den ämnesmässiga fortbildningen fått stå tillbaka. Man har i skolutvecklingssyfte använt kompetensutvecklingsdagar till annat.
Kompetens inom ämnet värdesätts mer än undervisningskompetensen

När lärarna har beskrivit sin kompetens har de poängterat den delen av
utbildningen som omfattar det akademiska ämnet biologi, medan sådant i
utbildningen som har med den yrkesmässiga skolverksamheten har lärarna
beskrivit den som mindre intressant. Det man diskuterar med kollegorna
handlar om nya naturvetenskapliga rön, medan undervisningsfrågor får mindre
utrymme.
Adam: Pedagogiska saker diskuterar vi väldigt lite.
Kalle menar att de flesta lärare tycker att den fortbildning som ges vid skolorna
inte är bra.
Kalle: Alltså fortbildar man sig själv. I väldigt hög utsträckning
och det tror jag gäller för de flesta. Jag har träffat lärare över en
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kopp kaffe och vad de tycker om fortbildning, alltså det är
…[Kalle skakar menande på huvudet].
I flera av intervjuerna har lärarna sagt att det finns mycket litet intresse eller
behov av pedagogisk eller didaktisk fortbildning.
.
Adam: Ska man välja en studiedag till exempel och det finns en
tre, fyra pedagogiska program jämfört med ämnesmässiga så är det
ingen som väljer de pedagogiska om du inte tvingar dit oss.
Några av lärarna säger även att de inte är intresserade av speciella metoder eller
förhållningssätt eftersom de menar att de inte går att läsa sig till hur man kan
undervisa.
Bodil: Jag har svårt att läsa mig till hur jag ska undervisa. Man blir
bakbunden om man ska hålla sig till en speciell metodik eller
pedagogik som om man är waldorflärare, montessorilärare eller
håller på med problembaserat lärande.

Lärares personliga inställning till att undervisa om evolution
Vid en intervju bad en av lärarna60 mig att stänga av inspelningsutrustningen.
Det var när jag direkt frågade om vad man gör i evolutionsundervisningen. Vi
hade då samtalat en längre stund kring biologikursen och pratat om planeringen
och innehållet. Min fråga om hur evolution kom in i kursen fick läraren att
lägga handen för munnen och be mig att avbryta intervjun. Jag tolkade
situationen som att det var obekvämt att prata om evolution. En kort stund
senare fick jag klartecken att fortsätta intervjun och då kunde vi samtala en god
stund om olika arbetsuppgifter läraren hade använt i kursen Biolog A som
handlade om evolution. För mig var det tydligt att evolution var en del även i
denna lärares undervisning, men samtidigt var evolutionsundervisningen enbart
legitim genom kursplaner och arbetsuppgifter som andra kollegor har använt
inom undervisningen.
Analys av lärares personliga inställning till att undervisa om evolution
I nedanstående passage av intervjun berättar läraren om att det ibland är så att
man som lärare skiljer på sina egna synpunkter och det som krävs i som
undervisningen.
60

Med hänsyn till att lärarens integritet och att jag här gör en utlämnande beskrivning av lärarens
kompetens, väljer jag att inte peka ut vilken av de intervjuade lärarna det handlar om.
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Lärare: Eftersom jag tror… jag kan diskutera det alltså, (1.) jag
kan diskutera olika synpunkter, men jag tror att du kan väl
undervisa om vad som helst även om du har en annan åsikt så att
säga, du kan undervisa utifrån din egen kunskap, men vad ska jag
säga, (2)det skulle vara väldigt svårt att undervisa i biologi om jag
inte hade någon evolution.

Intervjuare: Mm
Lärare: Bakom, ja det tror jag. Jag tycker att det skulle vara svårt
att förklara … olika arter, utveckling och så där.

Intervjuare: Hur stor del av din kurs nu är evolutionsdel skulle du säga?
Lärare: (3)Den är inte så stor. (4)Jag tycker att evolution tycker jag
att vi tar upp nästan hela tiden. (5) Det är ju en bakgrundskunskap
hela tiden. Varför finns det här? Hur har det blivit så här? Så att
om du säger bara att den biologiska evolutionen och utveckling
och allt sådant, så är (6)det en fjärdedel av boken i så fall. (7) Jag
tycker att det ligger bakom hela tiden. Det kommer in överallt.

Intervjuare: Mm
Lärare: Mm jag kan inte säga att här ligger det, här är det slut med
det

Intervjuare: Nej.
Lärare: Det diskuterar vi hela tiden.

Intervjuare: Och sedan gör du en speciell, ..där du uttryckligt jobbar med
evolutionsfrågorna med den här fylogenetiska träden och sen gör jämförande
anatomi ?

Lärare: Jo, så gör jag. Men jag kan ju även i populationshänseende
här har vi ju också pratat om. Varför uppför sig djur som de gör?
Varför blir de domesticerade på vissa ställen? (8) Det är ju också
en utveckling. Varför vi har fått trutar och måsar i inlandet eller ja,
det finns ju överallt att (9) du ju anpassar dig efter, till förändringen.

Intervjuare: Tar du upp något om idéhistoria i när det gäller evolution?
Lärare: Vi tar upp lite grann i början om historien. Ja, det är
hemskt lite.
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Intervjuare: Det är ju också någonting att en del jobbar med kontroversen,
eller ja diskuterar det mer ur filosofisk synvinkel eller historisk?
Lärare: Jo, (10) det tycker jag skulle ha varit kul

Intervjuare: eller, men är det den här biologiska delen då (som) hör till
biologikursen?

Lärare: (11) Det är svårt att hinna med också
Läraren första svar är att evolutionsdelen inte är så stor (3), men med
argumentationen att evolutionen finns med hela tiden (4) och kommer in
överallt (7) kan tolkas som att den är implicit på liknande sätt som implicit
undervisning har beskrivits i kapitel 6. Lärarens kommentarer att (2)det skulle
vara väldigt svårt att undervisa i biologi om jag inte hade någon evolution. (5)
Det är ju en bakgrundskunskap hela tiden(6)det en fjärdedel av boken i så fall.
(7) Jag tycker att det ligger bakom hela tiden. Det kommer in överallt tyder på
att lärarens har uppfattat att området är kontroversiellt, (som det uppfattas
utifrån reaktionen som beskrivits tidigare), men att läraren har insikter i vad
som betraktas som viktigt inom biologiämnet. Eftersom området även tas upp i
läroböcker går det inte heller att undvika området i undervisningen.
När lärarens har talat om (8) Det är ju också en utveckling och syftar då på
djurs förändrade levnadsvanor (domesticering) och att (9) du ju anpassar dig
efter, till förändringen. Utifrån lärarens uttalanden om trutar och måsar väcks
frågor som: Är detta ett exempel på miljöförändring, generalisters övertag i vid
förändrade omständigheter, eller exempel för att förklara evolution?
När jag har fortsatt att samtala med läraren specifikt om
evolutionsundervisning under intervjun säger läraren: (10) det tycker jag skulle
ha varit kul men läraren fortsatte sedan genom att påpeka att den tiden inte
finns. (11) Det är svårt att hinna med också
Jag har tolkat det som att samtalsämnet fortfarande var obekvämt, läraren
ger både uttryck för att evolution är ett viktigt område inom biologikursen, och
instämmer i mina (ledande) frågor om att innehållet skulle kunna handla om
filosofiska eller historiska perspektiv, men återför oss till att omständigheterna
för undervisningen inte tillåter sådant.
Det finns ett dilemma i att evolution är obekvämt för läraren i
beskrivningarna av undervisningen. Samtidigt som biologiämnet, kursplanen
och läroboken ställer krav på evolution som perspektiv i undervisningen är inte
läraren bekväm med innehållet. I intervjuerna med några av lärarna har det varit
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tydligt att de själva inte är övertygade om att det de ska undervisa om, verkligen
är trovärdigt. När läraren i citatet ovan säger att (1.) Jag kan diskutera olika
synpunkter, men jag tror att du kan väl undervisa om vad som helst även om du
har en annan åsikt så att säga. Du kan undervisa utifrån din egen kunskap. Visar
det på en speciell svårighet för lärare. Läraren menar här att det går att skilja på
den egna åsikten om tro och den egna kunskapen.
I kapitel fem har jag tidigare redovisat att en lärare (Fanny) har markerat att
det som handlar om livets ursprung inte är så trovärdigt och att hon därför ger
eleverna en lätt och rolig uppgift, medan Ludvig som säger att när det gäller
evolution så finns det inte bevis för det ena eller det andra, dvs. det är ett
område som han tycker passar bra för att diskutera med elever och att man
behöver förhålla sig mer kritiskt till det innehåll som presenteras i skolan.
Ludvig menade då att han vill att man i skolan ska ha en mer ödmjuk inställning
till att evolutionsteorin kan ifrågasättas. Helge har beskrivit att han har
samarbetat med en religionslärare ibland. När Helge beskrivit det arbetet så sa
han så här:
Helge: Det vi gör är en dialog. Vi gör några … frågor och sen
ibland gör vi också ett litet projekt ihop, men det var många år
sedan nu. Religionens sätt att se på skapelseberättelsen, samtidigt
som vi tittade på biologisk … Då kan man nästan se att de går
hand i hand.

Intervjuare: Ja
Helge: Ja, det är bara en fråga om vad är det som har styrt det. [
om ] är det evolution, (12) slumpen diskuterar ju dom då.

Intervjuare: Ja
Helge: Eller (13) man hör hemma.

Intervjuare: Ja. Vad är det för likheter?
Helge: Vi tittar på likheter. Så är det lite olikheter.

Intervjuare: Ja
Helge: Han försöker ge [ biologerna? ] en möjlighet. [ Det ]tittar han
på då. Belyser den delen då.

Intervjuare: Är det olika världsreligioner då eller är det bara kristendom
som är aktuellt?
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Helge: Nej, de tittat på hinduism. De håller på med det. Man
behandlar världsreligionerna.

Intervjuare: Och sen då? Vad är det du tar upp för på din del?
Helge: Då kör [ vi ] den traditionella teoridelen bara.

Intervjuare: Mm. Vad brukar du ta upp göra då?
Helge: Det är den jämförande analysen och titta och …

Intervjuare: … att ni tittar på byggnad också?
Helge: Ja.

Intervjuare: Om det här är kontroverser till exempel?
Helge: Då tar de också upp[ det ] i religionen då. (14) Det är
mycket kritik på det här avsnittet. Ibland. Det beror på …
I avsnittet när Helge har talat om slumpen är det svårt att tolka vad han menar
med (12) dom pratar om slumpen. Jag har tolkat det som att han själv tar
avstånd från biologers sätt att resonera om slump. När Helge säger (13) man
hör hemma ligger betoningen på ordet hemma, vilket kan vara en markering av
en anknytning till inkludering i ett religiöst sammanhang. Han säger inte att det
är sådant som eleverna har hör (om) hemma. I Helges beskrivning av att det
handlar om världsreligionerna, alternativt hinduismen verkar det som att Helge
visar ett mycket vagt intresse av vad som då kan diskuteras och det blir oklart
om vad detta samarbete kan innebära för elevernas evolutionskunskaper.
Däremot står det klart att av Helges avslutande kommentar om att (14) Det är
mycket kritik på det här avsnittet att han själv är berörd av problem med att
undervisa om evolution. Att diskutera problem med evolutionen är något
Helge vill visa att han lämnat över ansvaret till religionsläraren.
I följande citat har Ivar beskrivit hur han har konfronterats med en
frikyrkopastor, som hade en annan åsikt än Ivar.
Ivar: Det råkade jag ut för på den där skolan. Det var en
frikyrkopastor som gick en kurs och jag höll på med ungefär de
där idéerna då, och så stannade han upp och så kom han in och
var så arg … att jag hade helt fel. ”Darwin och det där, så är det
inte”, säger han då.
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Intervjuare: Mm
Ivar: Så började vi resonera och så sa jag att (15)det är många
djupt troende vetenskapsmän den där ”gnistan”, det är väl den alla
letar efter.

Intervjuare: Mm
Ivar: Och det kan man ju tro på … och vi pratade om det där. Till
sist … sa han: ”Jag ser Jesus i dina ögon”. Så tror jag att vi var
sams.

Intervjuare: Mm
Ivar: (16) Jag berättade det för min fru hemma och hon skrattade
så väldig och hon tyckte att det var så fint sagt. Jag känner att man
kan trampa in i det där … evolution och nästan förstöra för det är
särskilt i Ortsnamn, är ett sådant där frireligiöst område … mm och
(17) de tycker inte alls som vi kanske. Man slarvar iväg det där
ämnet, så blir det lite fel.
Ivar har illustrerat både hur han försöker att blidka pastorn (15) och därpå har
han även refererat till hur han har berättat för sin fru om episoden och hur han
har tacklat situationen (16). I det Ivar berättar framgår också att han uppfattar
att det i närsamhället finns människor som tillhör frireligiösa samfund och att
de eventuellt (17) de tycker inte alls som vi.
Av ovanstående citat drar jag slutsatsen att livsåskådningsfrågorna kan vara
besvärliga för lärarna att tackla. Det kan utmana lärarnas personliga inställning
att beröra diskussionsfrågor i klassrummet. En uppgift som flera av lärarna
beskriver är att de är ansvarig för att förklara kontroverser och att ta ställning
till kritik mot evolutionsteori.
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Jämförelser mellan beskrivningar av personliga
förutsättningar och undervisningsinnehåll
Av de intervjuade lärarna är det 17 stycken som säger något om elevernas
livsåskådning i samband med evolutionsundervisningen och tre av lärarna
beskriver att de har kollegor med avvikande livsåskådning än de själva. Bland
lärarna som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi har
hälften av lärarna inte berört livsåskådningsfrågorna alls i sina beskrivningar av
undervisningen. Endast en lärare har lyft fram livsåskådningsfrågorna som
direkt utgångspunkt för hur han planerar undervisningen.
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Inriktning mot
naturvetenskap

Inriktning mot
skolbiologi

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
ifrågasättande
och debatt

Berör
livsåskådningsfrå
gor i samband
med beskrivning
av förutsättningar
för undervisning
om evolution

Livsåskådningsfrågor som
utgångspunkt för
planering av
undervisningen

Beskriver att
kollegor har
annan
livsåskådning än
de själva

Lärare

Selektiva traditioner

Tabell 26 Lärarnas beskrivningar av livsåskådningsfrågor i samband med
beskrivningar av förutsättningar och utgångspunkter för evolutionsundervisningen i kursen Biologi A. Resultat fördelade på individuella lärare,
grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5). I tabellen är den selektiva
traditionen gråtonad när minst hälften av lärarna inte berört
livsåskådningsfrågor

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar
Ludvig

X
X
X
X
X
X
X
X
Berör inte
X
Berör inte
X
X
X
Berör inte
Berör inte
X
X
X
X
X

X

x

x

x

Lärare och yttre förutsättningar
Här presenteras lärarnas beskrivningar av det som motsvarar YD i IMTPGmodellen61. (Clarke & Hollingsworth, 2002). När lärarna har beskrivit sina
uppdrag som lärare, poängterar de flera skäl och arbetsuppgifter som har med
61

The interconnected model of professional growth

227

skolans resurser och organisation att göra. YD beskrivs utifrån dessa
beskrivningar. Dessutom redovisas hur lärarna resonerar om på vilket sätt dessa
yttre förutsättningar påverkar undervisningsinnehållet.

Möten med styrning
Kursplanen och styrdokument har varit centrala i det de flesta lärarna har
beskrivit om undervisningen. Som framgått i kapitel 6 anser lärarna att de har
relativt stort frirum i tolkning av dem. Flera av lärarna har påpekat att
evolutionsperspektiv har en framskjuten plats i kursplanen för kursen Biologi
A. Helen menar att det har påverkat undervisningens innehåll.
Helen: Jag tycker att när nya gymnasiet62 kom att det var ett
fruktansvärt tjatande om det evolutionära perspektivet. Det stod
överallt. Men det har varit bra. Det har varit och jag har verkligen
tänkt på det och det har gett väldigt mycket också.
Lärarna beskriver även att de tar stöd i kursplaner när de argumenterar för att
de ska ta upp evolution. Detta kommer att beskrivas mer utförligt i kapitel 8.
Det framkommer också tydligt att lärarna menar att kursplanen har betydelse
för vilket innehåll som väljs ut. Lärarna har gott förtroende för sin kompetens
att tolka kursplaner, bedöma läromedel och att sätta betyg.
Lärarna menar att det är deras uppgift att välja ut, avgränsa och strukturera
innehållet för undervisningen. Eleverna blir orienterade om vad kursen
innehåller och uppmanas att ha synpunkter på innehållet, men oftast blir
innehållet detsamma. Det är läraren som har ansvaret för vad som ska väljas ut.
Så här beskriver Greta att hon och hennes kollegor gör när eleverna är med och
planerar för innehållet i Biologi A kursen:
Greta: Vi gör ungefär likadant alla tre att vi går igenom och sen så
får de ha en ide om vilka delar de vill satsa mer tid på och vilka vi
ska ha lite mindre tid på Det är ett helt år så bestämmer vi. Ofta så
det blir samma fördelning nästan jämt, vi tar lite mindre ekologi
eller genetik och etologi, det verkar vara en modell som står sig.
Ingen av lärarna nämner om de får synpunkter om undervisningens innehåll
från skolans ledning eller att det finna någon annan kontrollfunktion.63
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Här refererar Helen till gymnasiereformen 1993
Skolinspektioner nämns inte i lärarnas beskrivningar Vid flera av de tillfällen som intervjuerna
gjordes genomfördes skolinspektioner samtidigt på skolorna. Detta kommenterades av lärarna, men
inte vid något tillfälle i samband med att diskutera tolkningen av kursplaner eller undervisningens
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I lärarnas beskrivningar är tidspress ett återkommande tema. Lärarna
upplever att de har för lite tid för undervisningen och planering samt att elever
ofta känner sig stressade av att de inte hinner med skolarbetet. För några av
lärarna innebär det att man organiserar och förhandlar med kollegor och
skolledning om timfördelning, scheman och sammansättningen av
undervisningsgrupper.
Enligt Bodil beror det mycket på schemat hur man lägger upp biologin.
Lärarna har beskrivit att de vill ha möjligheter att påverka schemat och att
ibland koncentrera undervisningar till hela dagar.
Bodil: Ja, det är väldigt mycket beroende på schema, elever och
hur man lägger upp biologin. Om jag kan, vill jag ju gärna ta
heldags- eller flerdagsexkursioner, genom att koncentrationsläsa
det. Det kan man i vissa fall och lägga i slutet på terminen. Det har
vi också gjort. Vi har åkt till Bohuslän och haft havsbiologi i fyra
dagar.
Eleverna får läsa in mycket själva när läraren har valt att göra längre exkursioner
med gruppen. Schemaläggningen har också betydelse för hur laborationer kan
utformas. Bodil har ibland idrottselever som behöver åka iväg på träningar. Det
tillsammans med att laborationerna behöver planeras utifrån att det ska finnas
färskt material tillgängligt kan orsaka att elever inte kan göra samma saker under
sina laborationer.
Bodil: Det är hur mycket jag får och hur det ligger. Nu har jag
haft biologi så att båda labbtimmarna ligger efter varandra. Då är
det ju inga problem. Men om de lägger lab en dag för den ena
gruppen och en dag för den andra då blir det ju mycket större
problem. Jag måste göra en sak med den ena gruppen och samma
sak om det går med den andra [ pga. anpassning till idrottselever ]
Lärarna anser att den viktig förutsättning för undervisningen är hur många
timmar man får möjlighet att schemalägga för kursen och på vilket sätt
timmarna fördelas. Mycket av lärarnas resonemang berör tidsbrist och
stoffträngsel.
Dagmar: Min planering är aldrig lika. Planeringen är väldigt
beroende av hur mycket tid man råkar få.

innehåll. En lärare hade observerande besökare med i en redovisningssituation. Det inspektionen
fokuserade var arbetsformerna 2004-2005 när intervjuerna genomfördes hade få skolor tagit del av
inspektionsrapporter.
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Dagmar beskriver att skolledningen relativt godtyckligt kan fördela timmar till
undervisningen, vilket får konsekvenser för planeringen. Dagmar efterlyser mer
fasta ramar för de organisatoriska förutsättningarna:
Dagmar: Jag skulle vilja ha en skrivning från skolverket som
förankrar hur mycket tid man kan få till kursen. När man får svaret
att det inte spelar någon roll om det blir 70 eller 95 timmar, då blir
man ledsen.
Dagmar säger att planeringen för undervisningen påverkas av hur många
timmar man får till kursen, hur långa lektionspass och hur mycket man kan
periodläsa. Även Bodil uttrycker sig så att det framgår att tid för undervisningen
är något man ”får” tilldelat från skolledningen. Bodil har beskrivit vilka
konsekvenser det får för undervisningen.
Bodil: Det beror på hur mycket tid man får. Om det är lite tid får
man gå igenom punkterna och demonstrera för eleverna.[ … ]Man
vill ha individuell undervisning. Idag blir det mer av stora
föreläsningar, eleverna får sitta och läsa in själva. Eleverna får inte
lika mycket hjälp med förklaringar och bearbetning av materialet
som tidigare.
Förutom att lärarna känner att det är tidspress för eleverna när mycket innehåll
ska få plats på kort tid, har man också beskrivit att lärare har fått färre timmar i
sin tjänstgöring.
Cesar: Vi märker av att man ökat antalet timmar i vår tjänstgöring.
När lärarna pratar om sin planering handlar det ofta om bekymmer för resurser
för att genomföra undervisningen på det sätt lärarna önskar. Dagmar beskriver
det så här:
Dagmar: Det roligaste är ju om man skulle kunna ta t ex
evolutionskapitlet, genetiken, evolution och djurgrupper väldigt
noggrant och man skulle kunna lägga ur ett evolutionärt perspektiv
och få med det som är angivet i våran plan när det gäller Biologi A,
men det hänger väldigt mycket på hur den här praktiska planeringen ser ut. Hur de lägger timmarna.
Dagmar: Jag tycker inte att den ena kursen är lik den andra. Det
är mer praktiska bitar som styr. Jag hoppas att min Biologi A kurs
till hösten kommer att få tid till både med det här med evolutionärt
perspektiv och att bara titta på systematiken, när det gäller
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djurgrupperna. Sen hur det blir när
det gäller fortsättningen på
genetiken, det vet jag inte riktigt. Jag hoppas att jag hinner med
och även den gröna biten.
Att organisera undervisning efter storlek på grupper och att göra fördelning av
elever till olika grupper är en uppgift flera lärare beskriver som del av sitt arbete.
Erik berättar att han behöver ”bjussa” genom att ha delar sina stora grupper
och har gruppundervisning som han inte har med i tjänstefördelningen. Erik
har i det som föregår citatet talat om att det är viktigt att ha en dialog med
eleverna.
Erik: Det är ju en väldig skillnad när man kommer upp mot
femton, tjugo elever överhuvudtaget. Det gäller alla grupper. Vi
kör. [ … ] NN tar den ena halvan när jag tar den andra. Vi har inte
resurser tillräckligt att göra det. Då bjussar vi själva på lite extra tid,
för att kunna göra det. Det gör vi för att vi känner att vi vinner i
arbetsmiljö och även för eleverna blir det ju kanonfint att jobba i
sextongrupp hela tiden. Det är suveränt och det blir mycket lättare
att fånga upp frågor och det blir mera av dialog. Trettio är för
stort, generellt.
Flera av lärarna är orolig över dålig rekryteringen av elever till det
naturvetenskapliga programmet. Några av lärarna talar också om konkurrensen
från andra skolor. Några av lärarna har beskrivit att de har varit med och
konstruerat nya inriktningar inom NV-programmet och varit delaktiga i
marknadsföringen av utbildning.

Möten med biologiinstitutionen
Lärarna har berättat om hur viktigt de är att de har tillgång till ändamålsenliga
undervisningslokaler. De vill ha tillgång till lokaler där eleverna kan laborera
och det innebär att man vill ha tillgång till bra utrustning och rinnande vatten.
Ett problem är att man ibland får stora grupper och då vågar man inte låta
eleverna laborera på grund av det blir för trångt.
Dagmar: Därför gick jag för länge sedan in och frågade: ”Hur ska
jag göra?” för jag kan inte svara för säkerheten på laborationen.
”Kan jag skicka ut dem och så får de jobba?” ”Ja, det är ok”. Sen
var arbetsmiljöverket här och de poängterade också säkerheten
och de tittade på salen. ”Hur stor är salen? och hur står de? Hur
tätt står bänkarna?” Så sa de: ”Det är bra om det blir en markering
exakt var bänkarna ska stå”, så att man inte springer på varandra.
Man får inte ha för trångt i en labsal.
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Intervjuare: Mm.
Dagmar: Så det där är faktiskt väldigt viktig. Jag tycker ju att det
är bättre att man jobbar ordentligt och djupt så att man gör
ordentliga laborationen, inte sådana här små försök. Det kan man
väl visa någon gång då och då, men små försök och hela klassen
det blir ju att det är risk för att man springer på varandra och så
skvätter det … Det var ju det som hade hänt [ en gång, på en
annan skola ]. Det skvätte och det tog eld och det blev förskräckliga
brännskador på elever.
Många av lärarna har berättat om hur värdefullt det är att de har tillgång till
naturaliesamlingar. De används för att illustrera i undervisningen Däremot
orsakar samlingarna också problem. Samlingarna måste skötas om och ibland
ersättas. Dagmar berättar om detta miljöproblem.
Dagmar: Ur evolutionsperspektiv är det bra att få in alla
djurgrupper. Vi har samlingar, men en del preparat är i dåligt skick.
Våra burkar läcker formaldehyd och vi har dem i lärarrummet, det
är inte kul.
På skolan har behållare med preparat som förvarats i formalin börja läcka. Man
har då blivit tvungen att ta bort preparaten, men man har inte haft möjligheter
att ersätta dem.
Lärarna har också som beskrivits i kapitel 7 berättat också om hur de
skaffar material till dissektioner. De behöver då sätta sig in i etiska
bestämmelser om vilka försök de får göra, håller sig informerade om
smittskyddsbestämmelser och rekommendationer. Lärarna berättar också om
annat de samlar, som att de spelar in TV-program som de tänker använda i
undervisningen., letar lämpliga datorprogram och installerar, samt samlar på
artiklar från tidningar och populärvetenskapliga magasin.
Bodil, Ivar och Helge berättar om att de söker pengar från olika fonder för
att kunna finansiera elevernas exkursioner. Enligt Cesar finns det även speciella
resurser så att man kan åka iväg från skolan.
Cesar: På skolan satsar man på att ha småbussar så att man kan
åka ut på exkursioner.
En konkret förutsättning för hur planeringen görs är att årstidsväxlingar
påverkar när exkursioner och undervisning, som fodrar studier av levande
organismer, kan ske. De flesta lärarna beskrev att de värnade om att
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undervisningen ska innehålla exkursioner och dissektioner och att de använde
sig av skolans naturaliesamlingar. David säger att evolution skulle kunna vara
något som man tar hänsyn till när man planerar undervisningen, men man
organiserar utifrån att man ska göra exkursioner.
David: Som lärare borde man ha en röd tråd så att bitarna hänger
ihop för eleverna. Men i realiteten blir det annat som gör att det är
naturligt att börja med något speciellt.
Ett flertal av lärarna menar att årstiden är viktig för strukturen i biologikursen,
det är viktigt att kunna ta med eleverna på exkursioner.
Kalle: Ja, vi börjar med ekologin, det har blivit så. Det är det som
vi kört fram och tillbaks om vad man skulle börja med,
systematiken eller inte. Det har blivit så för att det är praktiskt när
man ska göra en del, gå ut lite. Titta i mikroskop på alger. Det kan
vara bra att komma igång med det under hösten. Så vi läser ekologi
och miljön, dvs. för att klara av de här bitarna som ingår i
Naturkunskap A. Därefter blir det mer traditionella biologibitar
och så brukar vi ta cellen och genetik. DNA och allt det där.
Därefter tar man systematik, ekologi och så avslutar man med
evolution. Så ser det ut, i stort sett.
Tidigare i detta kapitel har jag gett exempel på att Bodil säger att planeringen
styrs av läroboken. Niklas menar också att det är lärarens egen syn på hur
planeringen av innehållet som styr mer än läromedlet.
Niklas: Jag tycker att man ska ha en egen vision och sen
läroboken utifrån den, men samtidigt så lär man då ju ha en
lärobok som har ens egna idéer då.
Många av lärarna ger exempel på att de har en lärobok som har anskaffats till
institutionen. Det är inte säkert att lärarna helt är nöjda med dessa böcker, men
de menar också att de själva bestämmer hur innehållet struktureras och att de
även kompletterar med andra skrivna texter.
David: När vi bytte till det vi har nu, då kunde eleverna vara med.
Det kom ett antal nya lärare, när vi skulle byta. Då fick de titta på
olika läromedel och då tyckte de att det här verkade bra. På ett
sätt tyckte man väl redan då att det såg lite tunt ut på sina håll men,
å andra sidan om det tilltalar eleverna tänkte jag, då kan det vara
positivt i sig. [ … ] Sen om de är intresserade kan man alltid plocka
fram och ge dem mera litteratur.
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David: Jag är inte så nöjd med det läromedlet. Den här som jag
har nu är ju lite fattig. Den är alldeles för … det är inget
resonemang [ … ]. Vi har kvar lite av den andra som vi har
som bredvidläsnings litteratur. Det är ju fylligare texter i den, så
att det är mera både information och argumentation.
På den skola Gustav arbetar på stod flera rullbord med olika läromedel på.
Gustav berättade att eleverna själva får välja vilka böcker de vill använda.
Gustav: Då går vi mycket efter de olika läroböckerna. Vi har flera
olika typer av läroböcker så de får välja lite.
Det är svårt för lärarna att hitta bra material i läroböcker. Johan kommentar en
lärobok och att den inte har så mycket av modern evolutionsbiologi.
Johan: Jag tycker att det kunde ha varit lite mer av det här då …
samekologi och evolution, det evolutionära eftersom man forskar
på det måste det ju finnas massor med … det har blivit
bortsorterat.
Johan menar också att det är pedagogiskt att läroböcker inte riktigt hänger med
och att det är intressant att visa eleverna vetenskaplighetens karaktär, som
föränderlig.
Johan: Hela systematiken håller på att ändras. Det är ju en
pedagogisk finess att visa det att naturvetenskap inte är statiska,
och läroböckerna ger ju den biologi som fanns när författarna
skrev dem.

Möten med kollegor
I det lärarna beskriver om förutsättningar för sitt arbete och för utformningen
av undervisningen finns det sådant som handlar om möten med kollegor. Även
när det är svårt att hinna samarbeta är det flera av lärarna som beskriver att de i
stort gör samma arbetsuppgifter och att de försöker att samordna planering för
större exkursioner, laborationer och prov.
Dagmar beskriver hur hon och kollegorna försöker förhandla med
varandra om de timmar de får. Fördelning av vad som behöver vara lärarledd
verksamhet och vad som eleverna får ansvar över att göra själva är också
organisation utifrån resursramar. Bodil beskriver att man gör ett omfattande
arbete för att organisera flera stora exkursioner, det innefattar att förhandla med
andra lärare om schemaförändringar, ordna med resurser för att kunna bekosta
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resor, men också att man har tillgång till sådana läromedel som eleverna kan
läsa in delar av kursen i på egen hand.
Samarbete verkar inte betyda att lärarna direkt undervisar tillsammans eller
planerar tillsammans, men de delar vardag och ett gemensamt uppdrag att
underhålla och sköta institutionen. Dagmar har berättat om vad kontakten med
kollegorna betyder för henne:
Dagmar: Jag sitter här mellan fem och sex och planerar med
kollegorna. Om man har bra kommunikation med andra lärare där
man jobbar, då känns det som att man orkar med. Det är guld värt
att vi har ett bra samarbete.
För några av lärarna beskrivs kollegorna som stöd. I lärarnas beskrivning tycks
det vara så att det är kring organisation av arbetet som man samarbetar och att
de försöker att fördela olika delar av innehållet mellan olika naturvetenskapliga
ämnen.
Helen: Man kan konstatera att vi gör på olika sätt. På senare tid
har vi börjat prata om att ha en gemensam mall och fördelning av
att vissa saker kommer i kemin, biologin och fysiken.
Dessutom beskriver några av lärarna att de har glädje av att man har liknande
sätt att få eleverna att komma till tals när det gäller planering i kursen. Det är
också viktigt att eleverna förstår att lärarna är eniga om hur de bedömer av
elevernas insatser. Man beskriver också att man har glädje av varandra i
betygsättningen.
Helen: Elever kan uppleva att det är en fördel att för en viss lärare
är det lättare att få betyg för, men det är inget problem för oss.
När lärare träffas pratar man kanske lite om undervisningen, men man
penetrerar inte hela kursen eller upplägget. Adam har beskrivit varför han
försöker att frigöra sig från traditioner och organisation genom samarbete med
kollegor. Han menar att det finns fördelar med att inte samordna planering och
undervisning med sina kollegor.
Adam: Samtidigt finns det nog, mina kollegor försöker nog, mer
än jag att liksom samordna kring samma saker och göra, ha
gemensamma prov och allt. Jag kanske är lite motståndare, det
känns så. De är så lätt att man fastnar, det blir som sämsta
gemensamma nämnare, så att man gör det så enkelt som
möjligt för att alla ska kunna göra likadant. Det känns inte som att
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det utvecklar eleverna och inte de tycker inte att det är speciellt kul
heller.
Hur mycket lärare samarbetar tycks variera, alltifrån att man arbetar parallellt,
till att i stort finnas på samma arbetsplats utan att diskutera undervisningen.
Eva har lakoniskt konstaterat att man använder samma läromedel. Hon
sammanfattar samarbetet med biologikollegorna genom att säga:
Eva: Vi har ett gemensamt pärmställe.
Även Fanny har berättat om att hon inte samarbetar med kollegor. Hon menar
att det finns undertoner eller som hon säger en tradition av att en del lärare inte
vill dela med sig av sina erfarenheter eller hjälpa till med andra lärares planering.
Fanny: Det är som att det finns en tradition om att [ de äldre
kollegorna sa: ] ”-De första åren de ska det vara djäkligt och
besvärligt” och då ska man få ligga i som en rem och man ska få
hålla på både dag och natt och kväll. ”Ja, så fick jag göra. Man fick
inget gratis. Det fanns inga färdiga pärmar med färdiga labbar i.”
Andra kollegor kan uppfattas som att de är kritiska mot det biologilärarna
arbetar med. David har berättat om att han arbetar i en liten kommun där flera
av eleverna är aktiva i ett frikyrkosamfund. Det kan ställa till med problem för
David i undervisningen, men han har påpekat att det även bland hans övriga
kollegor kan finnas lärare som också är medlemmar i detta samfund.
David: Det finns också väldigt många lärare här som är
medlemmar i de här svåra samfunden
Att kollegor inte accepterar evolutionsteorin kan ställa till problem, t ex i
handledningen av elever i projektarbeten. Niklas har berättat om att en av hans
kollegor som är skapelsetroende och handledare för två elever. Det har
inneburit att både eleverna och kollegan har hamnat i diskussion med Niklas
om intelligent design.
Niklas: Det var ju några som jag var medbedömare till
projektarbetet och det värsta var att de hade en skapelsetroende
fysiklärare här som handledare.
För Niklas har denna situation inneburit att han har dels fått slå vakt om
naturvetenskapliga argument som försvarar evolutionsteorin, samtidigt som en
situation uppstod där argument från en annan naturvetenskaplig lärares också
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hade legitimitet vid bedömning av elevernas projektarbete. Att lärare
kommenterar att kollegor har annan livsåskådning än läraren själv har
redovisats tidigare i detta kapitel i tabell 26.

Traditioner
I lärarnas beskrivningar av möten med kollegor finns beskrivningar av
traditioner. Cesar berättar om att organisationen av biologiundervisningen kan
innebära på starka traditioner i hur andra biologilärare gör på den enskilda
skolan. Han menar att sådana traditioner har betydelse för hur undervisningen
utformas.
Cesar: På den här skolan finns det andra traditioner om vad vi ska
undervisa om än där jag arbetade förut. Vi kör samma exkursion
varje år. Det är olika kulturer på olika skolor. Varje skola har
kanske på sitt sätt en tradition inom varje ämne. Det är egentligen
därför det är hemskt bra att byta skola ibland. Det är olika innehåll
på olika skolor. Här är det mycket dissektioner.
Även Greta har talat om traditioner när hon beskriver att det finns en
traditionell uppfattning om hur kursen Bi A ska se ut och att elever väljer att
planera efter en strukturen som återkommer även om eleverna är med och
planerar kursen. Lärarna har gett exempel på att det finns lokala skolbundna
traditioner, men att det i första hand är lärarna själva som beslutar om
planeringen av undervisningen.
I ett par av de intervjuer som gjorts med lärare som undervisar på samma
skola visar det sig vid analyser av undervisningsinnehållet att lärarnas
beskrivningar av undervisningsinnehåll med olika inriktningar, dvs. att de
representerar olika selektiva traditioner. Detta kan verka förbryllande, speciellt
eftersom dessa lärare beskrev liknande organisatorisk planering, gav samma
exempel på arbetsuppgifter de brukar använda med eleverna osv. Trots det
motiverade lärarna val av innehållet på helt skilda sätt med avseende på vilka
teman de prioriterade, vilka temaområden de belyste och vilka övergripande
mål de försökte att uppnå. Med hänsyn till att i de fall som flera lärare
intervjuades på samma skola är det större svårigheter att bibehålla lärarnas
konfidentialitet redovisas inte detta resultat på individnivå.
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Jämförelser mellan beskrivningar av yttre förutsättningar
och undervisningsinnehåll
Översikt av resultat från analyser av yttre förutsättningar
Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi och
ekologi och friluftsliv har i större omfattning än andra lärare betonat skolans och
undervisningens organisation. Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot skolbiologi har i högre utsträckning än andra lärare också beskrivit
att undervisningens planeringen styrs av en traditionell ordningsföljd och av
strukturen i läromedel. Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot fältekologi har betonat att resurser för exkursioner är viktiga för
planeringen av undervisningen. Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot naturvetenskap har beskrivit att årstiden påverkat planeringen av
undervisningen, medan den lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot ifrågasättande och debatt inte beskriver att några yttre
förutsättningar påverkar planeringen.
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Inriktning
mot
skolbiologi

Inriktning
mot
fältekologi
Inriktning
mot ifrågasättande
och debatt

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Resurser för exkursioner

x

x

x

x
x

x
x

Läromedel

x

Samarbete med kollegor

x

Årstid

Timtilldelning/ gruppstorlek

Skolans och undervisningens
organisation kvantitativt prioriterad i
lärarens beskrivning
x

Traditionell ordningsföljd

Cesar
David
Eva
Gustav
Johan
Kalle
Martin
Niklas
Anna
Bertil
Cecilia
Dagmar
Erik
Fanny
Greta
Helen
Adam
Bodil
Helge
Ivar
Ludvig

Samlingar, mtrl laborationer och
datorer

Inriktning
mot naturvetenskap

Lärare

Selektiva traditioner

Tabell 27 Lärarnas beskrivningar av yttre förutsättningar som påverkar valet av
innehåll. Resultat fördelade på individuella lärare, grupperade efter selektiva
traditioner (se kapitel 5). I tabellen har den selektiva traditionen gråtonats när
minst hälften av lärarna har markerats

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

(x)
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

Enligt lärarna är de viktigaste personliga och yttre förutsättningarna som
påverkar undervisningsinnehållet: Lärarens intresse, kunskap och engagemang
(PD), möjlighet att möta kollegor och samtala om undervisningen (PD,YD),
kursplanens utformning (YD), timtilldelning (YD), årstiden (YD), resurser för
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att genomföra exkursioner (YD) och tillgång till materiel som
naturaliesamlingar och dissektionsmaterial (YD).

Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för
evolutionsundervisningen
I detta kapitel har resultat som behandlar frågeställningarna om vilka
förutsättningar lärarna diskuterar när de beskriver evolutionsundervisningen
redovisats. Förutsättningar som handlar om lärarnas personliga
förutsättningarna (PD) och yttre förutsättningar (ED) är sådant som lärarna
beskrivit som begränsande och de som ger möjligheter för undervisningen.
Resultaten har sammanfattas som en ”tjock” beskrivning (Geertz, 1973) av
personliga och yttre förutsättningar. Viktiga resultat som redovisats i kapitlet är:
 De förutsättningar för val av innehåll som lärarna har
beskrivit har behandlat dem själva, elever, skolans och
undervisningens
organisation,
evolutionsinnehållets
speciella karaktär, samt livsåskådning.
 Enligt lärarna är det som avgörande vad som tas in i
undervisningen lärarens egen kompetens och intresse och
att läraren har vilja att sätta sig in i nya rön.
 Det finns samband mellan vilka förutsättningar lärarna
betonar och det undervisningsinnehåll de beskriver.
*Lärare som betonar förutsättningar utifrån
evolutionsinnehållet och världsåskådning är de lärare
som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
naturvetenskap.
*Lärare som betonat förutsättningar utifrån skolans och
undervisningens organisation, samt elever har beskrivit
undervisningsinnehåll mot skolbiologi eller fältekologi.
*Den lärare som betonat förutsättningar utifrån
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livsåskådning och sina egna förutsättningar har beskrivit
undervisningsinnehåll mot argumentation och kritik.
 Enligt lärarna är de personliga och yttre förutsättningarna
som påverkar undervisningsinnehållet:
*Lärarens intresse, kunskap och engagemang (PD)
*Möjlighet att möta kollegor och samtala om
undervisningen (PD,YD)
*Kursplanens utformning (YD)
*Timtilldelning (YD)
*Årstiden (YD)
*Resurser för att genomföra exkursioner (YD)
*Tillgång till ämnesspecifika materiel,dissektionsmaterial,
naturaliesamlingar etc. (YD)
Personliga förutsättningar
Lärarna har beskrivit att de uppfattar sig själva som kunniga och kompetenta
inom biologiområdet. Det framgår tydligt att lärarna identifierar sig som
biologer, intresserade, engagerade i sina specialintressen. Lärarna har också
betonat vikten av att ha ett brett kunnande och att de försöker att följa med och
lära sig inom alla olika områden inom biologi. Det avgörande för vad som tas in
i undervisningen enligt dem själva är lärarens egen kompetens, intresse och att
läraren har vilja att sätta sig in i nya saker. Lärarna har beskrivit att engagemang
för ämnet är viktigt för att intressera elever för biologi. De menar att de genom
sitt förhållningssätt erbjuder eleverna ett budskap om att biologi är roligt och
intressant.
De flesta lärarna betonar att de är biologer och de markerar även vilken typ
av biologer de är. Från denna markering av intresse och identitet uppstår även
budskap om att det finns många saker runt om ämnet som är viktigt att känna
till och att är det är biologilärare som bevakar detta.
Från lärarnas berättelser om att de gör uppoffringar för att eleverna ska få
erfarenheter av göra laborationer som till exempel dissektioner, studera
naturaliesamlingar och få tillfälle att göra exkursioner framträder en bild av att
lärarna är djup engagerade av skolans biologi och undervisningsuppdraget. De
behöver då sätta sig in i etiska bestämmelser och vilka försök de får göra.
Lärarna berättar även om att de håller sig informerade om smittskyddsbestämmelser och rekommendationer. Lärarna berättar om hur de skaffar
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material till dissektioner. Lärarna kan själva slakta höns, övertala grannar, elever
och vänner att skänka överskott från fiske och hämta slaktavfall.
Lärarna beskriver sitt eget ansvar för ett livslångt lärande. De har då
beskrivit att de är mer angelägna om att få lära sig mer om aktuellt om biologisk
forskning än att fördjupa sig i pedagogiska frågor. Lärarna har i några enstaka
fall kommenterat att undervisningens innehåll är annorlunda än innehållet i det
akademiska biologiämnet.
Enligt det lärarna berättar finns det få möjligheter att diskutera
undervisningsinnehåll med kollegor, beroende på att de är ensamma
biologilärare på skolan att genomföra kursen, eller att de pga. konkurrens inte
har tillfälle att undervisa i kursen regelbundet. Lärarna beskriver också att de
har få tillfällen att träffa kollegor från andra skolor. Att lärarna har få
möjligheter att sinsemellan diskutera undervisningsinnehåll kan vara en
förklaring till att det uppstår olika selektiva traditioner.
Att undervisa om evolution
Att undervisa om evolution berör lärare på ett personligt plan. Många av de
intervjuade lärarna berör problem med att undervisa om evolution genom att
nämna livsåskådningsfrågor. Flera av lärarna har erfarenheter av att de kan stöta
på kontroverser mellan tro och naturvetenskap. De kan ibland behöva
argumentera och försvara evolutionsteorin, både inför kollegor och elever.
Däremot är det endast de lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med
inriktning mot naturvetenskap och kritik och argumentation som utvecklar vilken
betydelse livsåskådningsfrågorna får för utformningen av undervisningen.
Lärare som själva inte är bekväma med att diskutera evolutionsfrågor kan
ändå hävda att de undervisar om evolution genom att de säger att de skiljer på
sin kunskap och sin åsikt. En av lärarna beskriver att det går att undervisa om
sådant som står i kursplanen, oavsett om man tror på det eller inte.
Yttre förutsättningar
När lärarna har beskrivit förutsättningar och i de resultat som presenterats i
föregående kapitel om undervisningens sammanhang är det tydligt att de flesta
lärarna har beskrivit att de tar ansvar för att tolka kursplaner, samt att de
uppmärksammat att evolution är en viktig del i kursplanen för kursen Bi A.
Lärarnas som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi
och fältekologi har speciellt betonat organisatoriska förutsättningar. Många av
lärarna har beskrivit att de engagerar sig i att bevaka timfördelning för ämnet,

242

samt att bevaka så att arbetsbördan för eleverna inte blir för stor. Tidsbrist
påverkar även lärarnas tid för planering och fortbildning.
Lärarna har också beskrivit att de ställer krav på att undervisningslokalerna
är lämpliga. En förutsättning som lärarna beskriver som viktig är att de har
tillgång till naturaliesamlingar och bra materiel. Lärare som beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi har i högre utsträckning än
andra lärare talat om att undervisningens utformning uppkommer i samverkan
läromedlens utformning.
Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
naturvetenskap har betonat att årstiden har stor betydelse för undervisningens
strukturering, medan som redan kommenterats i föregående kapitel att lärare
som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi lägger stor
vikt vid att betona betydelsen av att få resurser för att genomföra exkursioner.
Trots att flera lärare påpekar skillnader i timtilldelning resonerar de ändå
som att det är de själva som lärare som har den största betydelsen för vilket
innehåll som väljs. Lärarna gör viktiga val när de betonar något för att tona ned
annat. Som redovisats tidigare i kapitel fem och kapitel sex säger några lärare
att de prioriterat evolutionsundervisning lägre än annat innehåll. Även när
lärarna säger att prioriteringen är gjord pga. tidsbrist är det tydligt att med de
yttre förutsättningarna som finns för undervisningen har lärarna ansett att annat
är mer viktigt att betona i kursen. Det kan vara ett sätt att undvika problem
med evolutionsundervisningen. Det kan vara en förklaring till att lärarna som
beskrivit undervisning med inriktning mot fältekologi prioriterar annat innehåll
än evolution. Några lärare berör inte livsåskådningsfrågorna alls när de
beskriver evolutionsundervisningen. Samtliga dessa lärare återfinns i gruppen av
lärare som beskrivit undervisning med inriktning mot skolbiologi. Andra lärare,
som de som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap,
beskriver att de har kombinerat ekologiundervisning och evolution och även
diskuterat evolutionsfrågor utifrån ekologiska exempel.
En annan förklaring till låg prioritering av evolutionsinnehållet kan vara att
lärarna inte har kompetensen att koppla samman evolutionsfrågorna med annat
innehåll och lyfta fram det evolutionära som det centrala inom biologi.
Lärare som undervisar på samma skola har gett exempel på undervisnings
innehåll med olika inriktningar. Av det framgår att trots likartade
organisatoriska förutsättningar är det läraren som främst bestämmer
undervisningsinnehållets inriktning.
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8 Erfarenheter genom möten med elever

Kalle: ”Man kör det som man upplever fungerar bäst. Rätt i förhållande till hur jag är och
tillsammans med ungarna”

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar för undervisningen lärarna har
beskrivit utifrån möten med elever. Lärarnas berättelse om evolutionsundervisning karaktäriseras av berättelser av hur de gör. Dessa berättelser visar
på sådana förutsättningar som lärarna identifieras som viktiga för att utforma
undervisningen av ett specifikt innehåll. Här redovisas exempel på vad lärarna
beskriver som viktiga erfarenheter från möten med elever och vad de gör för att
hantera svårigheter i undervisningen. Först redovisas det lärarna har berättat om
erfarenheter och därefter följer en redovisning av det de har berättat om
elevernas förutsättningar. Därpå följer en redovisning av de erfarenheter lärarna
beskriver från evolutionsundervisningen.

Det som fungerar
När lärarna presenterar vad som bestämmer vilket undervisningsinnehåll som
väljs ut svarar många att det är saker som de vet fungerar eller att det går hem
hos eleverna. Det är genom elevernas respons som lärarna får erfarenheter som
de kan använda i framtiden och som gör att de kan säga som Kalle:
Kalle: Jag vet att de här frågorna kommer. Jag känner mig ganska
säker.
Bodil: Jag tycker att jag har lärt mig under alla år jag har
undervisat vad som går hem och vad som inte går hem.
Av de erfarenheter lärarna gjort har de uppfattningar om vad som är möjligt att
presentera i undervisningen.
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Cesar: Ja, det är en växelverkan liksom. Man märker vad som går
hem och inte. Vad man kan, vad som behöver ändras på. Man
märker att om de här fungerar liksom, då fortsätter man med det.

Intervjuare: Mm.
Cesar: Så märker man då … delar som de inte … nu ska inte allt
vara lustbetonat här i livet, men man kan ju underlätta lite i alla fall.
Kalle uttrycker det så här:
Kalle: När man har jobbat så länge som jag har gjort så har man
varit med om som jag tycker så många så här, jag vet inte …
pedagogiska svängningar … man bryr ju sig inte längre. Man kör
det som man upplever fungerar bäst. Rätt i förhållande till hur jag
är och tillsammans med ungarna. Jag tror att de flesta lärare gör så.
I Kalles kommentar ligger en klar uppfattning om att teoretiska pedagogiska
modeller ligger långt ifrån Kalles uppfattning om hur hans undervisning går till.
Även Adam berättar att han anpassar planeringen helt efter det som verkar
fungera med eleverna.
Adam: Jag gör ingen sådan övergripande planering. Jag pratar inte
om Biologi A i någon slags helhet någonsin. Jag har den
erfarenheten att aldrig berätta från början, att den här terminen
gör vi det där, den här terminen ska vi göra det och så gör vi det
här och så vidare. Det är inget som fångar deras intresse så. Det är
ingen som tycker att ”vad kul nu ska vi börja med det.” Jag tror att
jag lägger krutet på det som jag ska göra först. Det här ska vi börja
med.

Intervjuare: Vad börjar ni med då?
Adam: Vi börjar med systematiken, alltså växter och djur. Det
varierar oerhört mycket vad jag gör. Jag gör inte samma saker varje
år.

Intervjuare: Nej.
Adam: Det beror på vilka klasser, hur stor klassen är. Som nu har
jag sjutton elever. Då kan man jobba på ett sätt. Har du trettioen
eller trettiotvå elever, då är det inte lika lätt. Då får man hitta andra
sätt. [det är ]jättesvårt att säga att så här gör jag. En del är
intresserade av växter och så där. Då kan man, [ arbeta med ]
växtfamiljer som man känner igen och så. Om man tycker att det
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här fungerar ganska bra, då drar det iväg i tid. Därför vet jag
liksom inte alltid riktigt hur lång tid det tar.

Intervjuare: Ni börjar och så känner du av?
Adam: Lite grann så.
Enligt det Adam har berättat finns några praktiska omständigheter som
påverkar planeringen. Han behöver boka in tider för prov, men planeringen av
undervisningen styrs inte i någon högre utsträckning av vilket innehåll som
täckas under kursen. Enligt Adam anpassar han planeringen helt efter hur
intressant eleverna tycker att det är.
Adam: Rent praktiskt måste jag bestämma i början. Då ska jag
ha prov där, då ska jag ha prov där och någon annan slags
redovisning där. Sen så får jag anpassa mig till det, men jag kör
olika länge. Ibland går det bra och då kan man hålla på lite längre,
ibland fungerar det inte speciellt bra, det här verkar inte speciellt
intressant eller de här klarar inte det här resonemanget, utan då får
man göra något annat. Jag berättar inte om Biologi A kursen som
hela … nej.

Intervjuare: Nej.
Adam: Jag menar biologi är något som de redan vet vad det är. De
har ju gjort allt redan, som de ska göra förut. Lite svårare
förhoppningsvis. Eller lite mer fördjupat. Jag vet inte.
Både Kalle och Adam har talat om det sätt de undervisar på som ett nära
samspel mellan lärarens beslut och de erfarenheter man gjort i undervisningen.
Erfarenheterna är både sådana som handlar om hur elever ”brukar” reagera i
undervisningen och hur den aktuella situationen med nuvarande elever ser ut.
Kalle har en uppfattning av hur det brukar vara och Adam poängterade att det
är viktigt att vara närvarande i den aktuella undervisningen.
När det gäller det undervisningsinnehåll som Kalle och Adam har beskrivit,
det som redovisats i kapitel 5 är det stora skillnader mellan det
undervisningsinnehåll dessa två lärare har presenterat. Kalle har trots att han
säger att han inte följer pedagogiska svängningar ändå refererar till (1) sådana
undersökningar, när han beskriver elevers förförståelse, ett vanligt
missförstånd/uppfattning om evolution.
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Kalle: Ja, det finns ju (1) sådana undersökningar som till och med
pekar på att några människor tänker i någon slags lamarckianskt
sätt fortfarande

Intervjuare: Mm
Kalle: Man anpassar sig och man anstränger sig och så blir det så
här … eller så tror man då att det ska överföras på nästa
generation […]
Vid intervjun frågade jag Kalle på vilket sätt han kommit i kontakt med
information om elevers förförståelse, missförstånd/missuppfattningar.

Intervjuare: Du sa att det finns material om det? Har du läst om det? Det
finns en del nya avhandlingar
Kalle: Som vad?

Intervjuare: Ja, om elevers förföreställningar.
Kalle: Ja, det finns det, men var jag läste det, det minns jag inte
[…] Det har jag läst, men jag kommer inte ihåg var.
Kalle har gett intryck av att han läser sådant som påverkar det sätt han tänker
om undervisningen. Erfarenheter både från möten med elever, men även sådant
Kalle läst om påverkar hur han resonerar om det han förväntar sig kan inträffa
vid möten med eleverna.
Lärarnas reflektion över erfarenheter från undervisningen beskrivs som att
det handlar mer om övergripande minnen, snarare än att det är ett systematiskt
utvärderingsarbete.
Martin: Då tycker jag inte att jag ändrar på något systematisks sätt,
det blir all den kritik jag har haft mot mig själv. Jag har inte kunnat
sätta mig ner med en kurs och systematiskt utvärdera:. ”Det här
gick bra, Det här har eleverna förstått och dra några vetenskapliga,
inom citationstecken, slutsatser för nästa år. Men så har det inte
funkat. Det funkar så att kursen är slut till våren. Man sätter betyg
och man har någon utvärdering som man tittar igenom. Sen när
det här ska komma igen så tänker jag hur ska jag göra den här
kursen? Så har man bara ett minne av vad de tyckte och vad de
reagerade på. Sen så känner man att jag inte tänker göra som förra
året, så gör man på något nytt sätt.

248

Relationer till elever
Relationen mellan lärare och elever är viktig och det är i den relationen läraren
undersöker ”vad som fungerar bäst”. Lärarens personliga upplevelse får vara ett
instrument för att utvärdera den gemensamma erfarenheten av undervisningen.
Ivar beskriver att han behöver mycket tid att lära sig alla elevernas namn och att
man gör exkursioner innebär också att eleverna tycker att det är kul, och att
man får en god relation. Att bygga upp goda relationer är enligt Helge en
personbunden egenskap.
Helge: Det är det som är viktigt är att det ska vara ett öppet
klimat. och Det har nog mycket med personligheten att göra.

Intervjuare: Mm
Helge: En del kan man aldrig lära sig som lärare, utan har man
inte det från början med fingertoppskänslan och kan bygga upp en
skön stämning i klassen, då tror jag … Det är mycket
personligheten tycker jag.
Erik berättar om att det är viktigt att eleverna känner sig trygga när de försöker
att göra sina uppgifter. De ska inte behöva vara rädda att de gör fel.
Erik: De ska inte känna att de gjort fel om de kommit fram till
något annat än hur jag ser på det. Jag ger vissa förklaringar
efterhand när eleverna gör uppgiften. Det viktigaste är att man
försöker och det ska synas.
Adam beskriver att det är viktigt att eleverna förstår att de kan prata med
honom, trots att han är den som sätter betyg.
Adam: Det är ganska nyttigt som lärare att man på något sätt, vad
ska jag säga? Att man visar att det inte är farligt att prata med mig.
De kan säga vad de vill. De behöver inte fundera över betygen …
om man kan få ett särskilt betyg. De behöver inte tänka på det. Så
de känner att det står inte och faller med vad de säger eller frågar.
Det är genom elevernas frågor läraren kan avgöra vad eleverna behöver få svar
på.
Helen: Jag försöker ju att förklara och jag försöker ställa frågor.
Jag tycker att jag alltid säger till dem att ni måste fråga mig när ni
inte har förstått. Ni måste fråga mig om det är ord som ni inte
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förstår. Naturvetarna, […]de frågar, ja, det är nästan så att man
pulvriseras ibland. Det är bland det nyttigaste jag har haft på länge
nu.
En del elever är så tystlåtna eller så blyga att de inte ställer frågor. Det blir då
svårare för lärare att hjälpa eleverna. Helen berättar om vilka svårigheter som
kan uppstå i undervisningen.En del elever, speciellt de på naturvetenskapligt
program kan vara tysta under lektionerna eftersom de inte vill visa att de inte
förstår.
Helen: Det är när de inte förstår … Att man inte alltid vill
utmärka sig och fråga
Tidigare i kapitlet 7 har det framgått att lärare kan känna sig pressade av
elevernas krav på ett visst betyg eller att elever kan uppfatta olika lärare som
mer eller mindre generösa vid betygsättning. I detta citat från Martin framgår att
elever kan ha förväntningar på att få höga betyg. Martin säger att de omdömen
han fått inte är väldigt negativa, men han har fått en känsla av att eleverna inte
är nöjda med dels de betyg han har satt och att de krav som ställs i kursen är
större än vad eleverna har förväntat sig. Detta illustrerar det förhållandet att
lärarna vill tillfredställa elevernas önskemål, medan de också upprätthåller
ordning kring vad som ska ingå i undervisningen och hur eleverna ska bedömas.
Martin: Jag vet att de tyckt att Biologi A Det låter ganska mysigt.

Intervjuare: Mm
Martin: Och så blir det jobbigare än vad de tror. Lite mer
teoretiskt än vad de tror. Jag har inte fått väldigt negativa
omdömen där utan det är mer en känsla av … På något sätt räknas
det som att det är okej i fysiken där man kanske inte får MVG:
Kanske är det okej med att kemin också är svår. Men biologi är
bara att plugga och då har man alltså i alla fall i X-kommun tjugo
eller över tjugo i en klass på trettio som har krav att de ska ha
MVG.
Endast en lärare, Martin, har beskrivit att eleverna gör en formaliserad
utvärdering av lärarnas insatser. Utvärderingen handlar främst om på vilket sätt
eleverna har inflytande över sina studier.
Martin: Det är jätteviktigt i X-kommun för det märks vad du gör.
Därför att det är en viktig del om de haft inflytande.
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Intervjuare: Ja, ja. Har ni en uttalad policy?
Martin: Ja, alltså det är en syn, en del av utvärderingarna av
kursen, så det är en slags självbevarelsedrift att genomföra det.
Elevernas arbetsbörda

Flera av lärarna upplever att eleverna har ont om tid och är stressade i sitt
skolarbete. I ett citat tidigare i detta kapitel har Adam berättat om att
examinationer har betydelse för hur kursen struktureras. Ibland har eleverna
mycket att göra i andra ämnen och då vill lärarna inte heller kräva så mycket
arbetsinsatser av eleverna.
Cesar: Man får hjälpa eleverna så att de får en rimlig arbetsmängd.
Elevernas arbetsbörda påverkar arbetsformer, när examinationer kan förläggas
och omfattningen av redovisningar. På gymnasiet kallar man ofta självständiga
skrivuppgifter för ”egna arbeten”, det är till sådana egna jobb Eva refererar till
nedan.
Eva: Eleverna får ofta vara med och bestämma. Det är viktigt. Så
jag brukar fråga hur de vill göra. Både hur man ska gå igenom och
hur man ska lära in ett avsnitt. Om man tittar på hur man kan göra
eller om man vill ha en ordinarie katederundervisning. Det brukar
ju variera. Ibland så råkar de ut för bara egna jobb överallt. Det är
en massa kopplingar i alla ämnen på en och samma gång. Då kan
det vara lite skönt för dem att ha någon som hjälper dem och utan
att de ska behöva, leta, skriva och dona. Det varierar faktiskt. Jag
brukar kolla med dem. De säger: ”Nu vill vi ha katederundervisning”; ”Nej, nu vill vi jobba själva” eller ”det är för
mycket prov eller det är inlämningsuppgifter”. Då får jag anpassa
mig till det. Sen har jag tänkt ut något förslag på det då.

Elevernas förutsättningar
När lärarna beskriver förutsättningar som rör eleverna resonerar de om att det
är viktig att fånga elevernas intresse. Lärarna beskriver att de försöker att locka
eleverna att tycka att kursen och ämnet är kul och intressant.
Lärarna beskriver att eleverna inte alltid ser undervisningen som
meningsfull, utmanande och utvecklande. Några av lärarna beskriver att
eleverna inte vill engagera sig så mycket utan vill bara göra det som är
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nödvändigt för att få behörigheten, betyg i kursen. Dagmar beskriver att
eleverna kritiserar henne om de tycker att ämnet innehåller för många saker. En
del elever vill inte engagera sig i skolarbetet mer än att reproducera texter och
svara enkelt på frågor.
Dagmar: Man måste få eleverna att ta det här på allvar. Det finns
alltid elever som funderar runt i kring och självmant, så skriver de
sådan här funderingar på skrivningar, men så finns det elever som
aldrig liksom når så långt fram så att de kommer dit hän. De vill
bara ha ja och nej och enkla rakt på. Det är egentligen bara
reproducerande frågor av det som de har lärt sig. Det är texten
som står i boken.
Det Dagmar beskriver är förutsättningar som är allmänna, det är inte specifikt
för biologiämnet, eller evolutionsundervisningen. Enligt Dagmar är eleverna
inte så engagerade, det finns andra saker eleverna prioriterar.
Dagmar: Det har inte med ämnet att göra. Det är inte det, utan
det är bara det att de inte har ens tid och sätta sig ned och de
prioriterar inte det här. De är mer intresserade av data och andra
typer av ämnen så de prioriterar inte.
Hon beskriver vidare att eleverna tror att de klarar sig genom att ta information
från Internet, men de behöver ha kunskaperna förankrade och skapa sig
helhetsbilder. Informationssamhället har helt enkelt förändrat synen på hur
man får kunskap.
Dagmar: Vi får kämpa så alldeles oerhört när det gäller att de ska
läsa för att komma ihåg, för att förankra och få helhetsbild. Där
har de tappat, jag tror att det bygger mycket på att de tror att de
kan plocka in information på Internet och fatta allt. De fattar och
glömmer. De har tappat förmågan att läsa koncentrerat för att
komma ihåg. De orkar inte riktigt läsa på det sättet vissa elever.
Och då får man kämpa med de eleverna för att de ska förstå att
de måste göra det.
Olika delar av biologin uppfattas som mer eller mindre rolig för eleverna. I
kapitel sex har citat från Ivar en stor entusiasm över att eleverna ska vara ute
mycket och att det gör undervisningen kul. Detta står i kontrast mot det Martin
säger om erfarenheterna från sina elever.
Martin: Ja, någonting, de brukar inte … eleverna tycker inte att det
har varit så roligt med ekologi och evolution just.
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Även Eva som i likhet med Martin beskrivit att en stor del av undervisningen
sker i fält och att eleverna har fått arbeta med levande organismer i kursen
Biologi A säger att eleverna inte har blivit mer intresserade av den gröna
biologin.
Eva: Jag känner ingen som har blivit intresserad av grön biologi.
Däremot mot läkemedels och molekylärbiologi, det vet jag ett
antal och de är väldigt intresserade.
Både Martin och Eva har lyft fram att eleverna är intresserade av genetik och
genteknik. Eva menar att det är möjligt för eleverna att förstå organismers
gemensamma ursprung genom att dels visa på olika organismer och att
kombinera detta med genetik.
Eva: [ De ska ] se vad man kan hitta för samband man kan se
mellan dem och fossil. Det är genetiken som är viktigt. Ja, de ska
ju förstå att vi har ett gemensamt ursprung. Det tror jag att de
fattar. Sen brukar de vara mera fascinerade över hur människan
fungerar.
Flera av lärarna beskriver att genetik och genteknik är sådant i kursen som både
de och eleverna tycker är roligt och intressant.
Adam: Det är gentekniken. Det är många elever som är
intresserade av det. Det är många duktiga elever som fortsätter att
läsa just det.
Ett sätt som David använder för att förklara att genteknik är ett modernt
område inom biologin är att han jämför sin egen ålder med nya rön och
metoder. Detta finns beskrivet i kapitel 5. David poängterar att genom att han
är påläst och han kan göra försök med DNA.
David: På senare år har jag blivit mycket intresserad av genetik.
Gentekniken tycker jag är skojig.

Intervjuare: Hur märker man det då?
David: Att jag lyser upp [ skratt ]. Nej, men jag har tagit till mig
ganska mycket av den nya gentekniken. Vi har bra material kring
det och vi lyfter fram de bitarna. Jag är ganska bra påläst på de
bitarna och kan förklara för eleverna när vi jobbar med det. Jag
känner att jag har på fötterna där. Vi kan göra en del försök. Jag
tycker att det är fascinerande att vi kan göra en enkel [ laboration ].
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Ta fram DNA och göra elektrofores på DNA … Det är också
viktigt att man alltid kommer in på de här genteknikbitarna.
Både David och Martin påpekar att det är lätt att hitta bra material inom
genteknik och att eleverna tycker att det är intressant. Området erbjuder många
nya saker att ta upp och flera av lärarna beskriver att just kring genteknik låter
de eleverna diskutera.
Martin: Med gentekniken så är det självklart. Där är det ju lätt.
Där kan man ju alltid söka nytt och hitta något det senaste året
som har handlat om, som klonat.
Martin: Det som jag är nöjd med i den kursen det är konceptet
med gentekniksdebatt

Intervjuare: Mm
Martin: Det blir utan undantag att eleverna tycker att det är
roligast och som jag också tycker ger oerhört mycket

Intervjuare: Mm
Martin: Oavsett hur vi har gjort det praktiskt. Ibland har vi haft
debattlag som har tävlat mot varandra och det har varit att följa
boken i området gentekniken och där vi gjort rollspel.

Intervjuare: Mm
Martin: Då låter jag det vara rätt likt. Ett upplägg med att väldigt
lite klassisk genetik och två, tre veckor med molekylärgenetik.

Intervjuare: Mm
Martin: Det är det jag menar. Jag är inte jag uppdaterad i
forskning och det är fortfarande principerna som är viktiga.
Enligt Helge tycker eleverna att genetik är så intressant att de ber om att få in
det innehållet i kursen Biologi A. Även Helge ger exempel på att eleverna
diskuterar etiska dilemman kring genteknik. Helge menar att det är bra att
eleverna lär sig vilka argument som finns kring genteknik.

Intervjuare: Vilka frågor är det som eleverna själva tar in? Du sa att de
är med mycket i planeringen. Vad tycker de om? Vilket innehåll säger de att
det här vill vi hålla på och resonera om?
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Helge: Det tycker om genetiken. Då är det det här med tekniken.
Klart med kritik när vi diskuterar. Debatter. […]för i genteknik är
det oftast etiska dilemman. Det är rätt så bra faktiskt.

Intervjuare: Ja
Helge: Att de har gjort det här. De lär sig kritiken.
I intervjun fortsätter jag att fråga om det här med att eleverna diskuterar även är
ett sätt som används i evolutionsundervisningen.

Intervjuare: Gör du så med evolution också?
Helge: Njae, ibland, ibland inte.
Erik förklarar en koppling mellan genteknik och evolution. Detta är en ett sätt
att förklara skillnader mellan naturligt urval och riktad selektion för eleverna.
Erik: Man kan dela det i tre steg dels så är det naturliga
evolutionen, selektionen sen gentekniken då. Det är en del. Det är
tre olika steg i evolutionen om man säger så.

Intervjuare: Ja men, nej nu förstår jag inte. Du sa naturligt urval och
selektion?

Erik: Ja, naturligt urval, sen har människan selekterat fram och satt
fart på selektering mot husdjur och domesticering

Intervjuare: Ja, ja.
Erik: Och så vidare och det är ju ett medvetet val, det är ju
människan som styr det, det är inga andra organismer före
människan som har kunnat vara med och styra i urvalet. Nu styr vi
ännu hårdare i och med att vi sprider genbitar kors och tvärs.

Intervjuare: Mm. Då förstår jag.
Eleverna tycker alltså om genetikavsnittet och lärarna ger exemplet på att
genteknik är ett område där eleverna kan vara med och diskutera.
När lärarna ger exempel från organismvärlden använder de oftast djur. Djur
intresserar eleverna mer än andra organismer, det är flera av lärarna eniga om.
Så här svarar Eva när jag ställt frågan om hur den evolutionsundervisning som
hon nu planerar för ska utformas.
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Intervjuare: Hur ser den evolutionsundervisning ut som du planerar för?
Vad har eleverna svårigheter med?

Eva: Jag tror att vi skulle titta på de olika ryggradslösa
djurgrupperna.

Intervjuare: Är det mer spännande med djuren än med växter?
Eva: Ja, jag tycker det själv också. Det är sällan att man tycker att
växter är så där kul. Jag tror inte att det bara är jag som tycker det.
Eleverna är inte så intresserade av andra organismer än djur. Däremot kan
dissektioner av djur orsaka problem. Dagmar har berättat dels om hur hon
tacklar att en del elever inte vill vara med på dissektioner, men också att hon
diskuterar djurhållning med eleverna. Dagmar intresserar sig för att även tysta
elevers olika åsikter ska komma fram.
Dagmar: Sen har man det här de här eleverna som inte vill vara
med på dissektion.

Intervjuare: Nej, hur gör ni då?
Dagmar: Det är ett stort problem. De får jobba med modeller.

Intervjuare: Mm
Dagmar: Det är lika i Biologi A och Biologi B. De ska lämna in
motsvarande och skriva och läsa om de inte vill vara med på
dissektionen. Jag pratar väldigt mycket runt kring det här. Ibland är
det ju bara att de ska tillhöra en grupp och de äter vegetarisk kost
och så ska de vara så snälla med djuren. Vi diskuterar faktiskt rätt
mycket runt kring de här frågorna om djurens liv. Jag säger att
utvecklingen idag är att man verkligen ser till att djuren har ett bra
liv. De får inget liv överhuvudtaget om vi inte har djurskötsel.

Intervjuare: Mm
Dagmar: Så att vi pratar rätt mycket runt ikring det här. Den här
sista trean som jag hade, där hade jag då poler i klassen. Jag hade
också elever som har föräldrar som har djurhållning.

Intervjuare: Mm
Dagmar: Flera som var alldeles tysta. Det var några som var
väldigt högljudda. De höll ju sådan här då riktigt extrema åsikter,
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men det blev bra till slut. Jag fick jobba och det tar tid sådana här
bitar. Man kan alltid jobba med det här. Tillslut så var det inget
märkvärdigt. Alla var med på en dissektion, men det var inte
förrän i Biologi B kursen då.

Intervjuare: Mm
Dagmar: Under Biologi A kursen så är det alltid kämpigt att hinna
med. Man ska hinna kommunicera och det här tar tid.
David resonerar en hel del om att elevernas intresse för naturvetenskap skulle
kunna bli högre om man kan få förståelse för naturvetenskap i förhållande till
samhällsfrågor. Han utvecklar sina tankar om att elever kan vara ganska
avskräckta av det naturvetenskapen resulterar i.
David: Idag när synen på naturvetarna är ju liksom inte alltid att
det är av godo … allt vad vi hittar på. Det här med att tidigare var
naturvetare någonting som hittade på massa bra saker sånt som
man blev frisk och man hittade på tekniska prylar och sen har det
blivit alltmer sådana saker som att åtminstone används på ett
väldigt tveksamt sätt. Alltifrån kärnvapen till...

Intervjuare: Vi är inga hjältar längre?
David: Nej precis. Det är ju viktigt också. Det är bitar som man
kan lyfta upp också tycker jag.

Intervjuare: Biologins roll i samhället?
David: ja, precis.
Elever är intresserade av existentiella frågor, men just dem kan man inte lösa
genom att studera naturvetenskap.
David: Naturvetenskap kan inte ge svar på alla frågor som varför
finns jag och vad är meningen med livet?
Dagmar: Jag upplever att de kommer väldigt många gånger med
existentiella frågor och då resonerar jag med filosofilärarna och
religionslärarna och vi behöver ha mer av de här ämnena där de
funderar runt existentiella frågor. Man får mycket sådana
funderingar och just i tonåren. Då behöver man mera sådana
resonemang.
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Ludvig har berättat om hur hans egna barn ifrågasätter evolutionsteorin. Hans
son är uttalat kritisk och så här berättar Ludvig om att ungdomarna hemma
resonerar:
Ludvig: Han vill ju gärna att jag ska kunna ha så tydliga argument
och förklara för honom

Intervjuare: Mm
Ludvig: Så är det inga problem för honom att acceptera, men
samtidigt är det har det är inget han kan bevisa heller. Vi är på
samma … men om det är enkla saker, som min yngsta
dotter som var här i fjol. Hon hade NN. Då kom hon hem med de
frågorna. Bevisa evolutionen. Hon sitter och resonerar och tillslut
så kommer hon fram till att egentligen så skulle det här bevisa …
Det bevisar varken det ena eller det andra.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Så kom de fram på deras sätt. Jag var inte med i det här,
men …
Jag intresserade mig för hur de resonemang som Ludvig beskrev påverkade hur
han tar upp evolutionsfrågor med sina elever.

Intervjuare: Mm. Hör du det här? Har du resonerat om det här med dina
elever också?

Ludvig: Det är det som är det som är det farliga. Nej, det skulle
säkert någon se det som … Men för mig så gäller det en mycket
mer, ska vi säga ödmjuk inställning till ifrågasättande.
Ludvig vill ta tillfället i akt och kritiskt diskutera det han uttrycker som en mer
ödmjuk inställning till ifrågasättande. Ludvig ser det naturvetenskapliga
förhållningssättet som ett instrumentellt sätt att resonera. Enligt Ludvig saknar
en del elever intellektuella samtal och skolans uppgift skulle kunna vara att bidra
till att alla elever får möjligheter att diskutera och kritiskt granska argument.
Ludvig: Jag tror skolan kanske skulle i högre grad ta vara på
sådana tillfällen. Jag menar om man tittar på möjligheterna om hur
vi … varifrån vi lever vidare … med familjeförhållanden.
Akademiska barn kan ta del av den bilden.

Intervjuare: Mm
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Ludvig: Det kanske är så att icke akademikerbarn, om man ska
generalisera, kanske inte får samma tillfälle att uttrycka det vid
köksbordet och ventilera sådana saker och ifrågasätta sådana saker
på olika sätt och kritiskt granska.

Intervjuare: Mm
Ludvig: Kunde man ge dem möjligheten medvetet. Och se till att
de får prata om sådana saker. Då tror jag att det är extra viktigt att
de får det i skolan.

Förväntningar och ambitioner
Biologiundervisningen väcker känslor och eleverna har förväntningar på vad
undervisningen ska innebära. Många av lärarna talar om att eleverna redan
känner till vad biologiämnet är, men att det kan vara så att eleverna upplever att
ämnet ändrar karaktär i gymnasiet. Även om biologin hör till de
naturvetenskapliga ämnena kan eleverna lättare relatera till sitt liv och aktuella
samhällsfrågor än till andra naturvetenskapliga ämnen.
Helen: Ja allmänt sett tycker jag att de har ganska höga
förväntningar för biologin tycker de flesta att det har varit roligt på
högstadiet.
David: Ja, men det anses nog som ett ganska lättsamt ämne. Det
är ju betydligt lättsammare på ett sätt än, ja det avviker betydligt
från de andra, kemi och fysik. De är lite mer … [ gör ljud pang, pang,
pang]. Biologin är lite mer ska man säga samhällvetenskaplig.

Intervjuare: Ibland, i alla fall?
David: Ja, en del bitar i alla fall. Samtidigt som det är klart
naturvetenskapsämne så. Jag tror att eleverna upplever det mera
som ... rätt många … naturundervisning som en del av livet så där.
Eva: Det är nog en enklare. Det är ju. Biologi är ju enklare. Där
kan man ju arbeta självständigt många gånger. Det är inte alls som
i kemin, då måste man ju lära sig tänka på ett annat sätt.
Man måste lära sig ett språk att förstå och grunderna i kemin är
ganska svåra alltså. Där blir det abstrakt.
Enligt Ivar är det också så att eleverna förväntar sig att få vara aktiva och
eleverna skulle bli besvikna om de inte fick göra så mycket utomhus som Ivars
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elever får. För Ivar är det viktigt att undervisningen upplevs som mer praktisk
än teoretisk.
Ivar: Nej. Ja, det blir så att då väljer de bort naturämnen, när de
hör talas om att biologi och kemin det är bara att man sitter och
skriver en massa.
Yttre förväntningar
Både lärare och elever har förväntningar på hur undervisningen utformas.
Förutom att eleverna bör medverka i utformningen av undervisningen vill
lärarna också genomföra den så att eleverna kommer att komma ihåg så mycket
som möjligt. Att få eleverna aktiva är något samtliga lärare för fram. Cesar är
självkritisk och menar att han får påminna sig själv om att inte föreläsa för
mycket för eleverna.
Cesar: Jag råkar in i den fällan ibland att jag står alldeles för
mycket och mässar på tavlan. Det är inte bra. Jag föredrar att de
får jobba själva liksom. Jag försöker leta efter sådant här material
där de själva är aktiva. Det ger bättre resultat tror jag. Vad de
kommer att komma ihåg efter några år.
Bertil har berättat att han förändrat sitt sätt att undervisa. Han berättar att förr
kunde han stå och föreläsa och sen berättade han för eleverna vad de skulle se
och göra. Nu låter han eleverna göra undersökningar och förklara.
Bertil: Det är lätt att man förklarar väldigt mycket […] Tidigare år
har ju jag talat om för dem vad de ska göra. Men varför ska jag
rapa upp det som stod i boken? Det står i betygskriterierna för
biologi eller i texter överhuvudtaget står det ju att man ska kunna
dra slutsatser från experiment […] Det blir väldigt bra tycker jag.
Oftast blir det sådan jag skulle ha gjort i alla fall […] Några jobbar
ju väldigt självständig. Det är det som är skoj och några får jag
hjälpa väldigt mycket. Sitta bredvid och kanske nästan välja rubrik
åt dem, vänta tills […]. Så oftast är det simpla experiment. Väldigt
mycket runt om kring som det blir bra diskussion om.
På den skola Cecilia arbetar har man delat upp läsåret i olika perioder då
eleverna koncentrerar sig på vissa ämnen. Här har Cecilia berättat om att
hennes elever har arbetat självständigt under en tid med frågställningar knutna
till evolution. Detta sätt att organisera undervisningen ställer flera krav på att
eleverna tar ansvar. Dels ska de kunna organisera sitt arbete så att de förstår
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evolution men genom denna struktur med naturliga avbrott måste arbetet också
slutföras till ett bestämt datum.
Cecilia: De måste väl vara klara vecka tio. Det är dubbelt syfte
med det. Det är inte bara är att lämna in uppgifter.

Intervjuare: Nej, nej.
Cecilia: Dels för att visa att man har förståelse för det här och att
de inte bara kopierat. Sen också att då blir det ju en naturlig
deadline på arbetet.

Intervjuare: Hur går du vidare sen då? Vad gör du i vecka elva sen då?
Cecilia: Då är perioden slut
I det arbete Cecilia och hennes elever utför är det viktigt att hon är tillgänglig
för eleverna. Eleverna kan ha frågor om vad som är viktigt att kunna, men för
Cecilia innebär det också att hjälpa eleverna så att de ska kunna arbeta
självständig. Ibland behöver eleverna hjälp för att strukturera upp och planera
sina studier.
Cecilia: Vissa är duktiga på att planera upp hela kursen. ”så här
har jag tänkt att göra detta”. Så läser jag igenom planeringen och
om jag tycker att den håller, ja det är bra, eller så gör vi
förändringar. Andra är sämre på det. Där måste jag ju ligga på.

Intervjuare: Mm
Cecilia: Vissa frågar mig: ”Hur lång tid tar det där att göra de här
frågorna?”

Intervjuare: Mm
Cecilia: Då blir svaret: Vilken ambitionsnivå har du?

Intervjuare: Mm. Men jobbar de enskilt eller jobbar de i hela grupper nu
då?

Cecilia: Det tror jag är hemskt olika beroende på vilken person du
är. Vissa vill ha det undan, och tycker om att jobba enskilt. Jag
försöker få dem att jobba i grupper.

Intervjuare: Mm
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Cecilia: Eller två och två, för att då får de ut mer av frågorna
Det självständiga arbetet som Cecilia beskrivit innefattar att eleverna använder
olika källor, men även att eleverna förstår att de inte ska plagiera texter. Det är
ytterligare en viktig uppgift, både att lärarna kan visa att det inte går an att bara
kopiera av texter och att eleverna förstår att det är viktigt att de inte plagierar.
Cecilia: Det är mer en bredvidläsningsbok. Den ger mer kött på
benen. Sen utnyttjar eleverna här nätet och hämtar material … och
det är ju en fara.

Intervjuare: Mm
Cecilia: Faktiskt, där får man ju som lärare vara… speciellt … så
fort det är ett eget arbete, så får man vara otroligt noga med att de
anger litteraturreferenser och att man hela tiden är vaksam på om
det är deras språk som de skriver … eller är det …? Det är svårt.
Jag är jättedålig, men jag har lärt mig att … så får man hoppas att
man inte hittar något.
Flera av lärarna berättar om att de uppmanar till att eleverna ska söka
information från olika källor. Gustav och Cecilia har båda berättat om att de vill
att eleverna ska diskutera med andra elever om den information de hittat.
Elevernas sökningar ligger till grund för gemensamma genomgångar.
Gustav: Det kan vara större sådana frågor som att beskriva
symbiosteorin. De får lov att läsa igenom kanske inte alla fyrtio
sidorna eller vad det kan vara för någonting, men de får söka
igenom det här och kolla bilder, kolla figurer olika böcker, kanske
söka på nätet och så försöka få ihop ett svar och sen så att vi har
en gemensam diskussion och genomgång sedan.
Enligt lärarnas beskrivningar bör undervisningen gå till så att eleverna får
tillfällen att orientera sig med tillgång till olika informationskällor. Lärarens
uppgift förväntas då att vara ”vägvisare”, men samtidigt ges eleverna tillfällen
att välja källor och därmed själva bedöma omfattning och vilka typer av källor
de vill använda. Flera av lärarna som nämner att eleverna använder datorer och
nätet för informationssökning, men endast två lärare beskriver att eleverna kan
arbeta med dataprogram som simulerar evolution.
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Förkunskaper
Lärarna talar allmänt om elevernas förkunskaper. Eleverna kommer till
gymnasiet från olika skolor och har därigenom olika förkunskaper.
Helen: De har ju väldigt olika förutsättningar, tycker jag när de
kommer hit.

Intervjuare: Mm
Helen: Den har haft kemilärare i no och då blir det ju mera kemi
förstås och mindre biologi. Förkunskaperna är väldigt ojämna.

Intervjuare: Ja
Helen: Det är inte så att man kan ta några begrepp för givna så att
säga. [ Om man säger ] ekologi, då förstår inte de självklart vad det
innebär.
Helen: Det är väldigt olika kvalitet på NO undervisningen på
olika högstadieskolor. Sen märker man väl att det finns ju en del
obehöriga som har jobbat som lärare under ett par perioder. Det
behöver inte alls vara dåligt men det är ju inte alltid en fördel.
Under intervjun med Helen frågar jag hur hon känner till vilka förkunskaper
eleverna har. Hon berättar att det känner hon till genom de frågor eleverna
ställer till henne. Genom samtal med eleverna kan hon upptäcka hur väl
eleverna känner till begrepp.
Helen: Deras frågor helt enkelt. Var svårigheterna ligger. Mera så
där tydligt då. Rakt på sak allt ifrån begrepp och ordförståelse.
Varken Helen eller någon annan av de intervjuade lärarna talar om att de haft
direkta kontakter med elevernas tidigare lärare eller att de gör någon form av
test av vad eleverna har för förkunskaper. Det är genom den direkta kontakten
när eleverna frågar läraren som man upptäcker om man inte alltid har samma
uppfattningar om begrepp.
Helen: Även sådant som jag inte har tänkt på. Ju äldre man blir så
är det som att man går in i lite olika begreppsvärdar. Jag tar den
här lilla algen64 som ligger där. Den ser ut som Eifeltornet ungefär.
Ser ni det? sa jag
64

Helen hänvisar till att de tittat i mikroskop och de då tittade på Dinoflagellaten Ceratium sp.
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Intervjuare: Mm
Helen: Då sa den här invandrareleven: Vad är Eifeltornet?

Intervjuare: Ja
Helen: Ja, det är inte alltid lätt alltså. För språket förändras och
begreppsvärlden förändras. Jag har ju ändå haft ungdomar runt om
mig hela mitt liv och det är ju konstigt men jag tror att det beror
mycket på just att naturvetare håller masken ibland.
Moment i innehållet kan ta olika tid beroende på hänsyn till elevernas
svårigheter. Eleverna kan behöva hjälp med att förstå språkbruket i läroböcker
och specifika ord som man stöter på i den naturvetenskapliga undervisningen.
Adam: Jag börjar på en lägre nivå. Så kommer jag väl inte riktigt
lika … jag använder inte samma uttryck och som förut heller.

Intervjuare: Är det ett annat språk?
Adam: Ja, ett förenklat språk.

Intervjuare: Vad säger eleverna om språket i läroböckerna?
Adam: Jag har bytt läroböcker ett antal gånger, det har jag gjort.
De har tyckt att det är för svårt. Den är svårläst. Det tar väldigt
lång tid för dem alltså.

Intervjuare: Hur reparerar du det?
Adam: När det är svårare avsnitt för eleverna, så har jag
traditionella genomgångar. Försöker berätta så att de förstår vad
det är. Just det här att jag får förenkla det. Så att det här är vad det
handlar om. Läs på nu … Då kommer det gamla språket. Jag väver
in det nya också, men den är jättesvårt.

Intervjuare: Evolution då? Är det en av de där sakerna som är svårt eller
lätt eller hur är det?

Adam: Det är huvudsakligen något som jag inte alltid kör.
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Erfarenheter av evolutionsundervisningen
Från intervjuerna framkom det att lärarna uppfattade olika typer av svårigheter i
undervisning om evolution. Sådana förutsättningar som lärarna har resonerat
om i intervjuerna är elevernas intresse, inställning, religiösa tro och
förkunskaper. Det handlar om att elever av religiösa skäl är negativt inställda till
evolutionsteori, att elever ser på människan på ett speciellt sätt (antropocentriskt), har svårt att förstå abstraktioner som tidsperspektiv, samt att det i
elevernas förkunskaper kan finnas vanliga missförstånd, (misconceptions). Den
mest framträdande svårigheten handlar om att evolution är ett kontroversiellt
område.

Elevers intresse av evolution
När det gäller elevernas intresse för evolution säger Adam att de flesta eleverna
inte är intresserade av evolution annat än om det är så att de har en sådan
livsåskådning så att de inte accepterar evolution.
Adam: Egentligen om jag ska vara riktigt ärlig är det oftast så att
de som frågar om evolution är sådana som inte tror på det. För de
andra är det inte någonting som de funderar något speciellt på.

Elevers åsikter om evolution, livsåskådning
Den svårighet som de flesta lärarna har beskrivit handlar om elevers inställning
till evolution. I lärarnas beskrivningar varierar omfattningen av detta problem.
Någon lärare har enstaka erfarenheter, medan andra upplever att det är ett
återkommande problem, alternativt att det är ett ökande problem.
Lärarna har olika sätt att beskriva elevernas inställning till evolution. 15 av
lärarna beskriver det som att det finns troende elever, en lärare beskriver att
kristna fundamentalister blir vanligare, en annan lärare beskriver att det finns en
stark kyrklig bakgrund i samhället där han arbetar. Några av lärarna beskriver att
det förekommit allmänna diskussionsmöten som är kritiska mot
evolutionsteorin på skolan eller i andra offentliga lokaler nära skolan. Lärarna
säger att de känner till elevernas kyrkliga bakgrund eftersom de arbetar på en
liten ort och/eller känner elevernas föräldrar. Flera av lärarna beskriver att det
finns troende elever, men de påpekar att det sällan är bokstavstroende elever
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och att elevernas tro sällan leder till konflikter, däremot bidrar dessa elever i
diskussioner om evolution.
Det är de troende eleverna som gärna vill diskutera evolution.
Adam: De flesta som frågar om det här det är de som egentligen
inte tror. På något sätt, de känner att … ja, de är inte trygga i sin
tro heller. De vill veta på något sätt: ”Kan man stå för det här?”
eller ”Varför säger mamma och pappa att det är på det här viset då
när läraren säger på ett annat sätt?”
Adam har påpekat att eleverna är så beroende av sina föräldrar. Gustav har
berättat om en elev vars föräldrar ville att eleven inte skulle vara med i
undervisningen. Trots det ville eleven själv ville vara med.
David berättar att eleverna kan vilja diskutera sin ståndpunkt, men att det
kan bli besvärligt för dem att granska andra sätt att se på frågorna.
David: Det kan vara väldigt jobbigt för elever som vill ha
diskussioner om man märker att de har inre konflikter och inte kan
överge sin ståndpunkt.
Tre av lärarna (Adam, David och Gustav) lyfter fram konflikten mellan
föräldrarnas tro och det budskap eleverna möter i den naturvetenskapliga
undervisningen.
Bertil berättar att eleverna ibland skriver personliga kommentarer med
budskap till läraren i någon individuell inlämningsuppgift. Han berättar om att
han fått en sådan när en elev skrev avslutade uppgiften med att skriva en liten
slutkläm med den ungefärliga innebörden ”-själv tror jag att det har gått till så
här och så här.”
Lärarna ger också andra exempel på att skrivande har öppnat för ett mer
individuellt samtal, genom att eleverna har fått i uppgift att skriva loggböcker.
Johan beskriver att man har gett eleverna i uppgift att skriva dagbok. Under en
kurs där eleverna bekantar sig med naturvetenskapliga arbetssätt.
Johan: Ibland låter vi dem i metodkursen skriva en liten dagbok
om sin egen världsbild. Då kan man få något surt, syrligt citat; att
”jag tror inte ett dugg på den här naturvetenskapliga världsbilden.
Jag tror själv på …[ ohörbart ] ” och så vidare.
Andra lärare som Cesar har erfarenhet av att eleverna protesterar mot
undervisningen genom att säga det rent ut i klassrummet. I intervjucitatet nedan
framgår det att ibland är det elever som är ifrågasätter undervisningen, men
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Cesar är klar över at det är den naturvetenskapliga synen som ska redogöras för
i biologikursen

Intervjuare: Protesterar de eleverna i klassrummet? Eller hur…?
Cesar: Ja, jag talar om för dem att det här är den vetenskapliga
synen på hur och det är den vi ska redogöra för … så att, nej det
går i vågor det där.

Intervjuare: Berättar att de här eleverna att de har religiösa, en annan
inställning till det här än vad du har?

Cesar: Oh, ja, det gör de. De mest, vad ska vi säga, mest aktiva.
Det är Jehovas vittnen som har den här. Det är lite så här att det
kan vara, ibland.

Elevers förväntningar på evolutionsundervisningen
David har berättat om att elever kan ha svårt att acceptera evolution och att
detta till och med kan innebära att några elever inte väljer att läsa på
naturvetenskapligt program.
David: Det är ju evolutionen man kör fast på.

Intervjuare: Mm
David: Allt annat kan ju oftast accepteras på något sätt. Det är
inte lika laddat.

Intervjuare: men de kommer till dig ganska medvetna om att här
kommer det att kunna vara en konflikt.

David: Och ja, det tror jag. Det kan t.o.m. vara så att de inte väljer
natur därför att då … jag vet inte om det är ”off the record” så här
men, vi vet att det förekommer på den andra sidan om man säger
så. Att man talar om att: ”Det här är inte … ”

Intervjuare: Så egentligen är det en form av avstånd?
David: Ja det är det. Rätt tydligt alltså.

Intervjuare: Mm
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David: Ja, man har ju båda sidorna. Vi har ju vanliga
naturvetarelever. Det är ganska intressant diskussion dem emellan
också.
Lärarna har påpekat att troende elever oftare än andra elever vill göra
projektarbeten inom ämnesområdet evolution.
Adam: Alltså flera stycken som inte tror på det här, de har gjort
specialarbeten. Det är den en delen kristna mot den vetenskapliga.
Det har de nästan alltid misslyckats med. Det blir sådan slagsida åt
den inte vetenskapliga delen. Jag har sett två eller tre sådana. De
blir inte speciellt bra. Det är så svårt att hitta den vetenskapliga
delen. De sitter en jättelång tid och skriver så här om utvecklingen
och de är mer vanligt intresserade om sådant som hänt tidigare och
när saker hände och så vidare.

Elevers förkunskaper om evolution
Lärarna har inte uttalat någon speciell uppfattning om elevernas förkunskaper
om evolution. Några har kommenterat att eleverna har kommit i kontakt med
sådan undervisning på högstadiet. Adam har gett sin uppfattning om vad som
är svårt och lätt inom evolutionsområdet.
Adam: Människan och människans utveckling är ju aldrig
obestridligt enkel. Det är ju bara konstiga namn egentligen. Det är
ju jättesvårt. Sen är det jordens uppkomst och liv vad det är. Det är
ju det som är svårt. Liksom det första, med energi, elektroner och
alltihopa det där. Sen kanske det kanske kom till större atomer
och. Det är det som är svårt. Liv är svårt. I övrigt är det när det
gäller dinosaurier är det ganska roligt. Det är inget svårt.
Lärarna specificerar sällan vad eleverna kan och inte kan inom
evolutionsområdet i sina resonemang. Ingen av lärarna ger exempel på att de
undersöker elevernas förkunskaper systematiskt som genom förtest, diagnoser
eller genom kontakter med lärare från grundskolan. Sju av lärarna resonerar om
missförstånd/missuppfattningar och sådana kan ses som en del av elevers
förkunskaper. Se tabell 27.

Exempel på anpassningar av undervisningen
I lärarnas beskrivningar av att hur de gör introduktionen till evolutionsområdet
finns det budskap om vilka temaområden lärarna speciellt vill betona.
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Niklas: Först så vill jag ju presentera; nu ska vi börja med det här.
Evolution handlar det om två saker som inte alltid hänger ihop,
nämligen livets historia och sen hur utvecklingen går till.
Alla ska känna sig välkomna
Fanny har påpekat att det är viktigt att påpeka både att alla ska kunna vara med
och att man inte alls behöver tro på evolution och att det är ett uppdrag som
biologilärare att studera den naturvetenskapliga varianten. Det är viktiga att alla
elever ska känna sig välkomna i undervisningen.
Fanny: För jag ..samtidigt är det är det så att här något som … det
här brukar jag också… särskilt med … när jag börjar mitt
evolutionsavsnitt brukar jag alltid börja med en sak och
det är att alla ska kunna vara med oavsett vilken trosuppfattning
man har. Det är jätteviktigt. och att ni få tro vad ni vill, ni behöver
inte alls tro på det vi pratar om här, men mitt uppdrag som
biologilärare är att visa på den naturvetenskapliga varianten utav
utvecklingsläran.
Försiktig start
David använder en annan strategi för att möta eleverna som är kritiska mot att
läsa evolution. Redan att markera att man ska studera evolution kan vara
problematiskt. David formulerar sig annorlunda, för att få med eleverna en bit
på vägen.
David: Jag säger aldrig: ”Nu ska vi jobba med evolutionen”. Jag
skriver så här … livets utveckling eller något sådant där. Det har
jag också märkt att det kan bli låsningar innan. Då får man
åtminstone ett par … innan man kommer in och upptäcker …
Andra sätt att introducera undervisningen är att problematisera. Bertil berättar
att han gör frågeställningar som:
Bertil: Varför har växterna blivit de mest framgångsrika? Eller hur
har genetisk variation uppstått?
Två av lärarna i undersökningen berättar om att man jämför den kristna
skapelseberättelsen med evolution. I ett tidigare citat från Fanny beskriver hon
att det handlar om den naturvetenskapliga varianten, ibland tas även
skapelseberättelsen upp; så här fortsätter Fanny att berätta om hur hon gör:
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Fanny: Ibland tar jag upp det här med sju dagar och
kristendomsläran och jämför och diskuterar. Det beror lite på vad
man har för grupp av elever. En del är inte alls intresserade och en
del kan tycka att det är verkligt intressant. Då får man ju en bra
diskussion runt det, men att man kan principen för den naturvetenskapliga delen av hur livet har åstadkommits och så … det
tycker jag väl att man ska kunna.
Vad Fanny menar är svårt att tolka. Hon säger att elever ska kunna principen
för den naturvetenskapliga förklaringen av livets tidiga uppkomst, men en liten
tveksamhet om hur viktigt det är att eleverna ska förstå den naturvetenskapliga
förklaringen dröjer sig kvar efter hennes uttalanden. Även Helge beskriver att
han ibland samarbetar med en religionslärare och att man jämför
skapelseberättelsen med evolution. Utdrag ur den intervjun har beskrivits
tidigare i kapitel 7. Helge menar att skapelseberättelsen och det han kallar
biologins evolutionsberättelse ”nästan går hand i hand”. Samtidigt som flera
lärare tycks försöka visa på beröringspunkter och förena tro och evolution
diskuterar andra lärare som David om att det uppstår situationer i
undervisningen där elever accepterar det sätt man talar om naturvetenskap, men
David menar att de elever som är kristna inte förändrar sitt sätt att se, de
”spelar med”, men är medvetna om hur man talar om naturvetenskap.
David: Eleverna [ religiösa65 ] kan spela med i vad som undervisas
om i biologi, men tycka att det är nonsens. [ …] Elever kan välja
att använda en naturvetenskaplig världsbild, det är ett val på
samma sätt som att man kan välja att inte ha en naturvetenskaplig
världsbild. Det finns två olika grupper med elever, vanliga
naturvetarelever och de kristna, de har en intressant diskussion.
Det finns också exempel på att lärarna menar att det inte är biologilärares sak
att diskutera trosfrågor med elever och att man menar att diskussioner om
evolution bör hållas utanför biologikursen. När jag träffar Cesar berättar han
om en aktuell händelse. En elev vill ha igång en diskussion där religionsfrågor
ställs mot evolution. Cesar har då hänvisat eleven till skolans rektor för att
diskutera formerna för en sådan diskussion. Cesar är tydlig med att den
diskussionen ska hållas utanför biologikursen. Under intervjun berättar Cesar:
Cesar: En elev har varit hos rektor och ordnat för en diskussion
om evolution. Det är på frivillig basis utanför skolan … Jag deltar
inte, jag håller mig på min kant.

65

Tidigare i sammanhanget har David talat om troende elever och refererar här till dem
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Även Adam har berättat att han aldrig tar diskussioner som har med trosfrågor
att göra.
Adam: Ja, då får man väl börja någonstans och förklara liksom
vad man vet nu, hur forskningen ligger och var den haltar … det
är svårt. Jag menar, jag slår ju inte fast någonting för eleverna. Det
ser jag till att undvika. Att inte på något sätt uppmuntra att är
själva krondelen i det hela. Det är väsentligt. De som inte riktigt
tror på det här, de … Det är en trosfråga. På något sätt känns det
som att det blir svårt det där. Jag ger mig sällan in i några
argumentationer liksom, huruvida om nu inte det här stämmer.
Om det var gud som skapade … Jag tar aldrig de diskussionerna.
Hur hanterar lärarna diskussioner?
Lärarna påpekar att det är viktigt att visa respekt för att eleverna har andra
åsikter än de naturvetenskapliga. Adam menar att det är viktigt att skapa
förtroende, så att eleverna förstår att det inte är farligt att uttrycka sina åsikter.
Eleverna är beroende av sina föräldrar och genom undervisningen kan eleverna
komma i kontakt med andra sätt att resonera. David menar att ungdomar har
mycket existentiella frågor och att man ska vara extra försiktig med dem. Flera
av lärarna beskriver att de tar stöd i kursplanen för att motiverar för eleverna att
evolution ingår i kursen Biologi A. Kursplanens skrivning ger legitimitet till
innehållet. Till exempel Bertil som motiverar naturvetenskapliga arbetssätt
genom att titta på kursmål.
Bertil: Jag motiverar varför vi ska läsa om evolution genom att vi
tittar på kursmålen och det står att vi ska jobba med
naturvetenskap.
Fanny tar även hon till att ta stöd i kursmomenten om varför evolutionsteorin
ingår i Biologikursen. Fannys sätt att bemöta elever som inte kan acceptera
evolutionsinnehållet handlar om att få eleverna med sig, inte tvinga elever och
att informera om att evolution är en uppfattning som också finns. I Fannys
argumentation finns både gränsdragningar om ”vad om gäller” och att eleverna
ska få ”argumentera för sin sak”.
Fanny: Det ingår nämligen i kursmomenten att du ska vidga
vyerna och se alla varianter. Och du får ta det för vad det är och
du får gärna argumentera för din sak. Men att vi ska veta att den
här uppfattningen är de också människor som har. Då tycker jag,
då har man varit schysst mot dem … för det vet vi ju, det är det
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här som gäller. Så har det låtit ibland, det är inte riktigt bra. Man
ska få dem med sig, annars tvingar man på dem något de inte tror
på.
Och Gustav66 som motiverar att evolution ska gå som en röd tråd genom
kurserna.
Gustav: Tittar man på kursplanerna så står det ju att evolutionen
ska gå som en röd tråd igenom både A- och B-kursen står det:
Lära er att se saker.
När Fanny motiverar varför elever ska delta i evolutionsundervisningen är det
för att eleverna senare ska kunna ta ställning till evolution. För Fanny handlar
evolutionsundervisningen om att lärare aktar sig för att gå för långt eller stör
elevernas personliga integritet.
Fanny: Samtidigt så kommer sen religionslärare att ge er den
religiösa biten av utvecklingsläran, kanske. Eller om vi tar den
sedan. Men att det är inte så att jag prackar på dig att det är det
här som gäller. Det måste ni själva ta ställning till. Men, ju mer
kunskaper ni har, ju bättre rustade är ni att ta ställning. För det
tycker jag är väldigt viktigt att man inte ska säga att så här är det …
därför att då går man in, det är också en farlig bit det här, för då
går man in på personlig integritet och det här. De finns ju faktiskt
de som inte tror på det här … Det är ju jätteviktig att man inte
direkt …idiotförklarar dig för att du har en kristen tro, en islamsk
tro … eller vad du nu är för något. Då brukar det aldrig vara något
problem. För det accepterar de. Helt ok.

Naturvetenskapens karaktär
Ett sätt att bemöta elevernas syn på livsåskådning är att lärarna betonar
skillnader mellan naturvetenskap och religion och att man specifikt fokuserar på
naturvetenskapens arbetssätt. I naturvetenskapliga sammanhang används
begreppen teori och hypotes på ett annat sätt, mer strikt, än som de ibland
används i vardagliga sammanhang. Att det kan finnas konflikter kring
evolutionsinnehållet tycks vara en realitet för lärarna. En viktig fråga är de vad
de förväntar sig att undervisningen ska det leda till. Enligt Gustav är det bra att
eleverna känner till vad evolution är så att man kan bilda sig en egen
uppfattning.

66

Se även analysexempel från transkript ur Gustavs intervju.
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Gustav: Man ska känna till evolutionsgrunder. Dels som
allmänbildning och sen att men att om de har en religiös
föreställning med sig i bakgrunden, så ska man i alla fall känna till
det här och sedan bilda sig en egen uppfattning.
På ett liknande sätt resonerar Erik och Johan. Ett mål med undervisningen är
att eleverna ska kunna förstå skillnader mellan tro och vetande. Att skillnaderna
mellan dem innebär att det inte behöver uppstå motsättningar.
Erik: Det här med tro och vetande, som jag tycker är ganska
viktigt att tackla. Man behöver inte slå ihjäl religionen för det
Johan: Det gäller ju att man på något sätt får vad man än tror på
att vi försöker skilja då vetenskap från tro och liksom man kan
vara religiös, man kan vara vetenskapsman, man kan tro på
evolutionen det finns ingen absolut motsättning där om man
tänker till.
Det kan också vara så att man på grund av motsättningar behöver diskutera vad
tro och vetande innebär.
Ivar: Man är tvungen att ta upp allt det där med tro och vetande.
Det här är ett frireligiöst område och man kan trampa in i det och
nästan förstöra. Man får inte slarva iväg med ämnet. Man kan som
biologilärare bli väldigt hårt kritiserad.
David betonar de naturvetenskapliga arbetsmetoderna speciellt med anledning
av att eleverna är frireligiösa Han argumenterar för att biologi liksom kemi och
andra NV-ämnen vilar på en naturvetenskaplig grund och han försöker att få
eleverna en tydlig insikt i vad naturvetenskaplig innebär.
David: Att en del eleverna är starkt frireligiösa präglar min
undervisning. Biologi A kursen är ingen kurs om vad man tror,
utan det är en kurs som är vetenskaplig. Att eleverna får arbeta
med naturvetenskapliga arbetsmetoder är en framkomlig väg.
Tidigare har jag slagit pannan blodig i diskussioner. Det är ingen
ide´ att försöka övertyga någon om att de har fel i sin tro, det går
ju inte. Man kan lägga fram ett alternativt synsätt. Man får lyfta
fram exempel för att det ska bli tydligt för eleverna.
Vid intervjun fortsätter jag att ställa frågor kring hur David hanterar att eleverna
inte accepterar evolutionsteorin. David menar att även om man idag accepterar
många naturvetenskapliga och tekniska lösningar så är det betydligt svårare att
acceptera naturvetenskapliga rön som kan beröra människans plats på jorden.
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David argumenterar för att undervisningen om evolution ska anknytas till att
förklara naturvetenskapens karaktär.

Intervjuare: Det ser ju alltid ut som att det är den här konflikten man
lyfter fram. Men kan det att vara olika saker? Men om man skulle se det
från vårt håll, som biologilärare? Vilka argument kan vi använda. Varför
ska man hålla på och läsa om evolution?

David: Mm. Nej, men då försöker man ju visa för att
evolutionsteorin bygger på en massa annat av naturvetenskaplig
kunskap. Och det tycker jag också att man måste framhålla för det
finns väldigt mycket som ingen har egentligen några problem att
acceptera även om man inte förstår det. Om man accepterar att de
finns mobiltelefoner och att de fungerar, och man accepterar till
och med när man försöker förklara hur de fungera också. Även
om man inte förstår alla detaljer. Så acceptera man att så här kan
det nog fungera. Det är att livet är uppbyggt av atomer och sådana
saker, eller materia . Den biten den har man sällan några problem
med. Och då säger man liksom att A ger till B och till C och
tillsammans hänger det ihop också. Det är inte något lösryckt som
inte hänger ihop med den övriga delen av naturvetenskapliga
kunskapen. Det tycker jag också är en viktig sak och den där
helhetsbilden vill man ju också framhålla tycker jag. Man har dem
ofta i kemi och då där har de ju inga problem att acceptera liksom
och, är det inte ganska naturligt att tänka sig att det är på det här
sättet också du vill att de ska lära sig av det.

Intervjuare: Är det skillnaden att det är livet så där direkt?
David: Ja, det tror jag. Det är människan. Så fort man kommer in
på människan så.
Elever accepterar logiken i resonemang andra naturvetenskapliga ämnen inom
och han försöker att visa att den logiska argumentationen även hör samman
med kunskap inom kursen Biologi A. David är den av lärarna som mest tydligt
kopplar samman argumentation om naturvetenskapliga arbetssätt (NOS) med
evolutionsundervisningen. Här har David också diskuterat att elever ofta
accepterar innehåll i naturvetenskap och ontologiska antaganden. David menar
också att just evolutionsinnehållet har en särställning inom naturvetenskap. Att
naturvetenskap innefattar människan som biologisk varelse är kontroversiellt.
Lärarna beskriver hur de inom Biologi A kursen, alternativt tillsammans
med andra naturvetenskapliga kurser ordnar med en metodkurs i
naturvetenskap. Johan beskriver att man gör en vetenskapskurs som blir ett
verktyg för eleverna i hela det naturvetenskapliga programmet, eleverna lär sig
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att lägga upp, genomföra och rapportera undersökningar. När man har en
metodkurs så slipper man lägga energi på det i fysik-,biologi- och kemikurserna. Eleverna gjorde bland annat försök hemma. Dessutom fick eleverna
gör en litteraturstudie, där de fick analysera hypotes och resultat.
Johan: Eleverna gör en metodkurs i årskurs ett. Vetenskapskursen
ger eleverna verktyg för att arbeta med naturvetenskap och för att
kommunicera. Vi försöker göra en röd tråd genom hela
programmet67. Eleverna får göra ett öppet experiment. Eleverna
får designa ett experiment och genomföra det. Experimenten ser
lite olika ut i olika klasser. Eleverna känner sig mer trygga när de
fått hjälp med hur de ska skriva en vanlig vetenskaplig rapport . Vi
har hjälp av ett metodblad, som hjälper eleverna att skriva och
granska de rapporter de skriver.
På ett liknande sätt beskriver David att han utformar undervisningen, men i
hans fall är naturvetenskapsmetoddelen en del av Biologi A kursen. Efter att
eleverna har bekantat sig med ett exempel på experiment som får stå ”modell”
för ett vetenskapligt arbetssätt fortsätter David med att diskutera skillnader
mellan vetenskap och tro och vad begreppet teori har för innebörd i
vetenskapliga sammanhang.
David: I början av kursen brukar jag låta eleverna bygga en
modell, ett biologiskt arbetssätt. Det kan vara ganska enkla
experiment. Eleverna får formulera en fråga och samla fakta.
Träna att Observera någonting och tolka dem utifrån
naturvetenskaplig världsbild. Det naturvetenskapliga arbetssättet,
argumentation och vad man menar med ett naturvetenskapligt
bevis. Vårt sätt att se på vetenskap är viktig för att kunna förstå
evolution.
Även Bertil beskriver att han ger eleverna i uppdrag att genomföra enskilda
försök på egen hand under en tid. Han får då beställningar från eleverna om
vad de behöver hjälp med. Bertil försöker att få eleverna att förstå och dra egna
slutsatser. Att arbeta med undersökande arbetssätt på egen hand menar han kan
leda till att eleverna lär sig att tänka vetenskapligt. Han talar också om att han
presenterar indicier som underbygger vetenskaplighet och indirekt därigenom
handlar om evolution. Eleverna får dra sina egna slutsatser.
Bertil: Jag har så många indicier som möjligt för att visa att man
kan tänka vetenskapligt. Att undervisa en metod om modeller …
67

Johan menar här det naturvetenskapliga programmet
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visa på att … sen är det upp till dem att försöka dra sina egna
slutsatser.
Det lärarna pekar på är att eleverna behöver förstå den argumentationen som
används för att undersöka den naturvetenskapliga teorin. Lärarna menar att det
är viktigt att eleverna förstår skillnader mellan tro och vetande. Den insikten är
viktig för att eleverna ska förstå, medan lärarna inte argumenterar för att
eleverna även ska acceptera evolutionsteori. David ser att undervisningen om
naturvetenskaps metoder också innebär tillfällen att förklara mekanismer för
evolution.
David: Om man inte kan ge de svaren kan man åtminstone ge
tillfälle så att man förstår mekanismerna för evolution, det
filosofiska frågorna får man lösa bäst man vill, det är upp till var
och en.
För att eleverna ska förstå skillnader mellan tro och vetande betonar lärarna
naturvetenskapliga arbetssätt. Det innebär att eleverna får arbeta med
modellförsök och redovisa genom att skriva rapporter och argumentera för sina
resultat. Lärarna menar att det bidrar till att eleverna förstår vad
naturvetenskaplig världsbild är. Cesar har som beskrivits tidigare här i detta
kapitel talat om sin erfarenhet av elever som ifrågasätter evolution. Han kallar
att de elever som är mest ifrågasättande för ”kreationister”. Cesar menar att de
eleverna kommer till undervisningen med färdiga sätt att ifrågasätta
evolutionsteori. Han säger att dessa elever alltid startar med argument som rör
energilagar och då har Cesar direkt återfört elever till att argumentationen ska
vara naturvetenskaplig, det är vad han menar med att ”inte byta system”.
Cesar: Kreationister startar alltid med att ta upp termodynamikens
andra huvudlag. Jag är väldigt noga med att poängtera det att här
har vi energikurser. Det är ju det vi bygger på så att vi inte … Vi
byter inte system på det viset.
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Jämförelser mellan beskrivningar av möten med elever och
undervisningsinnehåll
I Tabell 28 redovisas det lärarna beskrivit att de behöver ta hänsyn i
evolutionsundervisningen. Lärarna i de selektiva traditionerna med inriktning
mot skolbiologi skiljer sig år från de andra genom att några av dem inte berör
livsåskådningsfrågor alls i sina beskrivningar av undervisningen. De lärare inom
denna tradition som har berört livsåskådningsfrågor har tydligt markerat att
sådana frågor är mycket känsliga och att de tar hänsyn till elevernas åsikter.
Läraren i den selektiva traditionen med inriktning mot ifrågasättande och debatt
kritiserar kollegor som resonerar om bevis för evolution. Han menar att det är
viktigt att elever får möjligheter att diskutera och kritisera sådant som annars tas
för givet i undervisningen. Lärare i den selektiva traditionen med inriktning mot
naturvetenskap har beskrivit att de använder sig av sin erfarenhet av vanliga
missförstånd bland eleverna. Lärarna i den selektiva traditionen med inriktning
mot naturvetenskap är de som i störst utsträckning har betonat naturvetenskapliga
arbetssätt som ett sätt att förklara innebörden och legitimitet för evolution.

277

Inriktning mot
naturvetenskap

Cesar

x

David

x

Eva

x

Gustav

x

Johan

Inriktning mot
fältekologi

Inriktning mot
ifrågasättande och
debatt
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Förståelse för naturvetenskaplig
argumentation, naturvetenskapliga
arbetssätt

Vanliga missförstånd

Betonar att man ska vara speciellt
försiktig och ta hänsyn till elevernas
åsikter

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

Kalle

x

x

Martin

x

x

Niklas

x

x

Anna

Berör inte

Bertil

Inriktning mot
skolbiologi

Berör livsåskådningsfrågor I samband
med beskrivning av förutsättningar för
undervisning om evolution. Resultaten
har redovisats i tabell 26 i kapitel 7

Lärare

Selektiva traditioner

Tabell 28 Lärarnas resonemang kring vad de behöver ta hänsyn till vid möten
med elever i evolutionsundervisningen. Resultat fördelade på individuella lärare,
grupperade efter selektiva traditioner (se kapitel 5). I tabellen har den selektiva
traditionen gråtonats när minst hälften av lärarna har markerats

x

x

x

Cecilia

Berör inte

Dagmar

x

x

Erik

x

x

Fanny

x

x

Greta

Berör inte

Helen

Berör inte

Adam

x

Bodil

x

Helge

x

Ivar

X

Ludvig

X

x

x

x

x

Sammanfattande diskussion av erfarenheter genom möten
med elever
När lärarna har beskrivit undervisningen har de ofta också gett skäl till valet av
innehåll utifrån att de sagt ”det som fungerar i möten med eleverna”. I detta
kapitel redovisas det lärarna har beskrivit som elevernas förutsättningar och hur
de anpassar undervisningen till dessa. Lärarna har beskrivit elevernas intressen,
förväntningar och förkunskaper. Det lärarna har identifierat hos eleverna och
anpassat i undervisningen motsvarar erfarenheter genom praktik (EgP) i
IMTPG-modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002).Dessa förutsättningar har
sammanfattats i en ”tjock beskrivning” (Geertz, 1973). I detta kapitel har
följande resultat presenterats:
 Lärarna är överens om att det finns sådant i undervisningen som de lärt
sig genom erfarenheter och att de kan avgöra ”vad som går hem”.
Lärarna anser att de har en specifik kompetens inom domänen
erfarenheter genom praktik
 Lärarna ger eleverna ett begränsat inflytande över undervisningen
 Många lärare har beskrivit att ett viktigt inslag i undervisningen är att
eleverna får diskutera genetik
 Lärare i den selektiva traditionen med inriktning mot naturvetenskap ger
eleverna uppgifter som är långa och övergripande. Dessa lärare har
också i högre utsträckning än de andra lärarna beskrivit att eleverna
använder olika källor när de löser uppgifter.
 Lärarna har identifierat att elevernas åsikter om evolution och
livsåskådning kan vara hinder för undervisningen
 Lärarna har olika inriktningar i undervisningsinnehållet för att hantera
elevers åsikter om evolution.
*Lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
naturvetenskap betonar skillnader mellan tro och vetande. Dessa lärare
utgår även från vanliga missförstånd om evolution i sin undervisning
*Lärare med inriktning mot skolbiologi och fältekologi har antingen inte alls
nämnt livsåskådningsfrågor alternativt markerat att sådana har de varit
försiktiga att beröra med hänsyn till elevernas personliga åsikter
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*Läraren med inriktning mot ifrågasättande och debatt menar att evolutionsundervisningen skulle kunna vara ett lämpligt område där elever
tillåts diskutera och mer kritiskt granska argument om bevis inom
naturvetenskaperna.

Närhet till elevernas vardag
Det tydligt att lärarna bemödar sig om en närhet till elevernas vardag där de
bryr sig om att utveckla elevernas intresse och språkförståelse. Även om
eleverna inte har direkt inflytande över planeringen av undervisningen har
lärarna beskrivit att de är lyhörda och anpassar undervisningen efter elevernas
arbetsbörda. De intresserar sig för elevernas synpunkter på arbetssätt och de
säger att de anpassar elevernas uppgifter och examinationstillfällen utifrån hur
eleverna upplever arbetsbelastningen i andra ämnen.
Respekt för elevers åsikter
I lärarnas beskrivningar av erfarenheter av undervisningen är det tydligt att
lärarna upplever att det finns speciella förutsättningar för undervisningen om
evolution, nämligen elevers åsikter om livsåskådningsfrågor. Lärarna är eniga
om att elevernas åsikter om evolution är känsliga att hantera och att eleverna
måste känna att man tar hänsyn till elevernas åsikter om evolution.
Att lärarna inom de selektiva traditionerna med inriktning mot skolbiologi
och ifrågasättande och debatt speciellt betonar att man ska var speciellt hänsynsfull
och ta hänsyn till elevernas åsikter kan, liksom när det gäller mer allmänna
anpassningar av undervisningen, tolkas som att dessa lärare beskriver
undervisningsinnehåll som är förskjutet mot att vara mer elevcentrerat än
innehållscentrerat. Lärare i den selektiva traditionen med inriktning mot
fältekologi berör att livsåskådningsfrågor är känsliga, men som visats i tidigare
kapitel prioriterar dessa lärare annat innehåll i biologikursen än evolution. Från
dessa beskrivningar av erfarenheter av evolutions i undervisningen blir således
fyra olika inriktningar i undervisningsinnehållet synliga.
 Livsåskådningsfrågorna berörs, elevernas åsikter och
känslor betonas. Lärarna påpekar att de ställer krav på att
eleverna ska ta del av information om evolution.
 Livsåskådningsfrågorna berörs inte i undervisningen
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Dessa två inriktningar syns hos lärare inom de selektiva traditionerna med
inriktning mot skolbiologi och fältekologi. De senare har som redovisats i tidigare
kapitel prioriterat annat innehåll så att evolutionsinnehåll får litet utrymme. Det
är troligt att de gör detta av två skäl. Dels har dessa lärare en bestämd
uppfattning om att det är fältekologi som är det viktigaste inom kursen, samt att
de genom att prioritera detta område undviker de att beröra evolutionsfrågorna.
Lärarna i den selektiva traditionen med inriktning mot naturvetenskap exempel på
en annan inriktning.
 De menar att det är viktigt att lyfta fram epistemologiska
frågor så att eleverna förstår argumentationen kring
evolutionsdebatten bättre. Det är också dessa lärare som
resonerar utifrån att det från undervisningsforskning finns
dokumenterade vanliga missförstånd om evolution.
Dessa lärare kan sägas att de förutom att de är innehållscentrerade också är
ämnesdidaktiskt centrerade. De diskuterar undervisningsinnehållet i förhållande
till elevernas intresse och förutsättningar, intresserar sig för elevernas önskemål
och möjligheter att själva välja källor när de bearbetar arbetsuppgifter. Dessa
lärares beskrivningar är innehållsdidaktiskt elevcentrerade.
Det fjärde förhållningssättet innebär att:
 Läraren vill lyfta fram och kritisera trovärdigheten kring
antaganden om evolution och kritiskt granska argumenten.
Ludvig, som är den enda läraren i den selektiva traditionen med inriktning mot
ifrågasättande och debatt säger att han är medveten om att hans åsikter inte delas av
andra lärare, men att han efterlyser en mer ödmjuk inställning till hur argument
som stöder evolution kan tolkas. Ludvigs resonemang grundar sig på samtal om
evolution tillsammans med ungdomar.
Några av lärarna ger exempel på att eleverna arbetar med engelska texter
och engelska uttryck för biologitermer. Några lärare kommenterar även
problemet med att eleverna använder texter från olika källor med att de måste
vara uppmärksam på att det är lätt att skriva av texter och plagiera, men även att
eleverna ska vara medvetna om skillnader mellan att referera och att plagiera.
En inte uttalad bakgrund till att lärarna lyfter in dessa uppgifter verkar vara att
de menar att det är kompetenser eleverna behöver ha för fortsatta studier.
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Resultaten som presenterats i detta kapitel präglas av att lärarna har
varierande sätt att uttrycka sig om vad som är väsentligt i det de gör för att
anpassa undervisningsinnehåll. Många av de saker lärarna berättar om är
generella. Att tolka om elever tycker att biologikursen är relevant, intressant
osv. kan uppfattas som trivialt, men det är så här lärare resonerar kring möten i
skolans dagliga arbete. Från dessa lärarberättelser går det att sluta sig till att
lärarna har ett ömsint förhållningssätt till uppgiften att möta elever och att
intressera elever för innehållet. Här syns också tydliga skillnader mellan lärarna i
vad de berättar om, men även att det icke uttalade framträder. När de gäller
utmaningar i undervisningen i evolution ger några av lärarna tydliga exempel på
erfarenheter som legat till grund för att de tagit ställning till hur de behöver
hantera undervisningen.
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9 Undervisningsinnehållets variation och
selektion

I detta kapitel förs resultaten samman för att göra det möjligt att diskutera
avhandlingens forskningsfrågor. Inledningsvis görs en sammanfattning av de
olika kapitlens frågeställningar och resultat. Därefter behandlas resultaten för
avhandlingens forskningsfrågor. Först presenteras en översikt av de resultat
som belyser variationen i det undervisningsinnehåll som lärarna har beskrivit
för kursen Biologi A. Därefter presenteras resultat som belyser samband mellan
sammanhanget för undervisningen och undervisningsinnehåll.

Översikt över undervisningsinnehåll, sammanhang och
förutsättningar
I denna avhandling har syftet varit att undersöka undervisningsinnehållet i
evolution. Där har fokus varit både på ämnesinnehållet och det värderande
följemeningar som följer av hur och i vilket sammanhang innehållet
presenterats. Resultat som beskriver undervisningsinnehållet utifrån teman och
temaområden redovisas i en ”tjock beskrivning” i kapitel 5. Det
undervisningsinnehåll som har beskrivits innehåller variationer. I
undervisningsinnehåll har fyra olika selektiva traditioner identifierats. I kapitel 5
redovisas skillnader i undervisningsinnehållet mellan de fyra selektiva
traditionerna.
För studiens syften har det även varit relevant att undersöka sammanhanget
för evolutionsundervisningen, vilket innebär att undersöka på vilket sätt
undervisningsinnehållet relaterar till annat undervisningsinnehåll, på vilket sätt
evolutionsundervisningen fick utrymme inom kursen, hur lärarna resonerade
om kursens och ämnets karaktär, vilka syften lärarna hade med biologikursen
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och om lärarna strävade efter att skapa evolutionsperspektiv. Resultat som
beskriver innehållet i relation till hela kursen Biologi A redovisas i kapitel 6. Där
redovisas även vilken prioritet evolution ges i hela kursen. Där görs även en
analys av om innehållet i evolutionsundervisningen presenteras som ett
begränsat inslag i kursen eller utgör ett evolutionsperspektiv inom hela
biologikursen.
Sammanhanget för undervisning redovisas i tjocka beskrivningar i kapitel 6
till 9. Sammanhanget för undervisningen omfattar en beskrivning av
biologiämnets karaktär och de förutsättningar för undervisningen som lärarna
beskrivit. Lärarnas uppfattning om skolämnets karaktär används som en
indikation på hur styrda lärare anser sig vara av skrivningar i styrdokument.
Lärarnas utsagor om vad undervisningen i kursen ska leda till utgör kursens
övergripande syften. Dessa resultat redovisas i kapitel 6. Lärarna beskriver en
rad förutsättningar vilka beskrivs som att de begränsar eller gör undervisningen
möjlig att genomföra. Dessa förutsättningar motsvarar den personliga domänen
(PD), yttre domänen (YD) och erfarenheter genom praktik (EgP) i IMTPGmodellen68 (Clarke & Hollingsworth, 2002). PD och ED redovisas i kapitel 8
och EgP i kapitel 9.

Resultat i sammanfattning
Kapitel 5-9 avslutas med sammanfattningar av centrala resultat från respektive
analys. Resultaten har diskuterats i dessa sammanfattningar.
Här lyfts några centrala resultat fram:
 Undervisningsinnehållet kan beskrivas som ett gemensamt och
ett varierande innehåll
 I det undervisningsinnehåll som lärarna har beskrivit har fyra
selektiva traditioner identifierats
 Variationen i undervisningsinnehållet är störst när det gäller
teman som berör livsåskådningsfrågor
 Olika lärare ger evolution olika hög prioritet i det innehåll som
beskrivs för hela kursen Biologi A
 Lärarna skiljer sig åt när det gäller strävan att skapa
evolutionsperspektiv
 Vissa av lärarna menar att en viktig del av innehållet i kursen
Biologi A är att eleverna förstår skillnader mellan vetenskap och
tro
68
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 Lärarna poängterar att elevernas upplevelser av ämnet är viktigt
och att de som lärare vill visa sin entusiasm och sitt intresse för
bredden inom biologin
 Lärares personliga tolkning av styrdokument och vad
sammanhanget ska innebära påverkar undervisningsinnehållets
utformning. Detta är synligt genom resultat som beskriver:
- lärarnas varierande beskrivning av övergripande syften
- det sätt lärarna beskriver att de använder läromedel
- lärarnas planering av strukturen i kursen

Vilket undervisningsinnehåll beskriver lärarna?
I kapitel 5 beskrivs undervisningsinnehållet genom att undersöka det
undervisningsinnehåll i form av teman, kombinationen av teman (kluster),
temaområden och den detaljnivå som lärarna beskriver för undervisningen.
Från resultaten av frågeformulären syns att lärarna presenterat både ett
gemensamt innehåll och ett innehåll som varierar. Från resultaten från
intervjuerna fördjupas beskrivningarna av undervisningens innehåll. Analyserna
av de teman som lärarna har beskrivit har utgjort grunden för en indelning, som
ligger till grund för beskrivningen av fyra selektiva traditioner av val av innehåll
inom undervisningen. Ett resultat av denna studie är att den visar att
undervisningsinnehållet varierar genom att lärarna betonar olika temaområden
inom evolution.
Ett gemensamt innehåll
Trots att lärarna beskriver teman med olika detaljrikedom, finns ett gemensamt
innehåll, som definierar evolutionsinnehållet i kursen. I det
undervisningsinnehåll som beskrivits har lärarna betonat temaområdet att
evolution har skett. Det görs genom att beskriva livets historia genom att belysa
att arter kan förändras över tid och att studera vilka organismgrupper som
uppträtt under samma tidsperiod. Lärarna beskriver att de anknyter systematik
till evolutionsundervisningen. Man betonar släktskap och ursprung genom att
eleverna får jämföra olika organismer (som anatomiska och morfologiska
likheter) och genom att studera olika anpassningar. I detta arbete används
naturaliesamlingar i hög utsträckning. I lärarnas exempel dominerar djur
framför växter eller andra organismer.
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Undervisningsinnehållet är orienterat mot att eleverna ska förstå att
evolution har skett och att det har betydelse för vilka organismer som finns på
jorden idag, samt att det tidigare har funnit andra organismer. Lärarna säger att
eleverna är mer intresserade av djur än växter eller andra organismer. Några av
lärarna använder dock bakterier och virus som exempel och poängterar att
eleverna får höra talas om mutationer och som exempel på snabba evolutionära
anpassningar i samband med att man aktualiserar information om patogena
mikroorganismer som kan nämnas i media i samband med nyhetsrapportering
om sjukdomsepidemier.
Undervisningen om evolution karaktäriseras också av att lärarna har
beskrivit temaområdet mekanismer som förklarar hur evolution kan ske. Lärarna lyfter
fram dessa teman: Naturligt urval, nedärvning av förändringar, genetisk
variation, mutationer, selektion och anpassningar. Temana Evolutionens
epistemologi och vetenskapshistoria, samt sociala, medicinska samhällsaspekter
av evolution finns med i den beskrivningen lärarna gör av undervisningen, men
de temaområdena är inte betonade.
Lärarna ger få exempel på att de inriktar undervisningsinnehållet mot det
Roberts (2007) har definierat som mode 2 innehåll, det som innebär att eleverna
själva ska identifiera naturvetenskapliga frågeställningar i det vardagliga
sammanhanget.
Det som varierar
Den största skillnaden mellan undervisningsinnehållet som presenterats av
lärare ur de olika selektiva traditionerna är om lärarna inkluderade teman som
människans evolution, diskussionen om kontroverser kring evolution, vanliga
missförstånd och evolution i förhållande till samhället.
Lärarnas resonemang skiljer sig åt i flera avseenden. Tema ”konflikter
mellan olika världsbilder/tolkningar, vanliga missförstånd, naturvetenskap och
arbetssätt, människans evolution, vetenskapshistoriska händelser eller personer,
samhällsvetenskapliga/medicinska aspekter för att känna till evolution,
könsskillnader och stamträd” blir speciellt intressanta, eftersom som några av
lärarna beskriver att de prioriterar dessa teman, medan andra lärare säger att de
inte har dessa teman med i undervisningen.
Det är tydligt att livsåskådningsfrågorna har betydelse för
sammansättningen av undervisningsinnehållet.
Alla lärare menar att systematikundervisningen hör ihop med
evolutionsområdet, men flera av lärarna beskriver att den kopplingen görs
implicit. Lärare som beskrivit undervisning med inriktning mot naturvetenskap
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och skolbiologi visar exempel där de diskuterar fylogenetiska stamträd med
eleverna. Det gör man för att förklara hur kartläggning av släktskap går till och
för att belysa organismers gemensamma ursprung. Dessa lärare problematiserar
även artförändring över tid och artbildning.
Evolutionsperspektiv
Lärarna skiljer sig åt i fråga om de försöker att åstadkomma
evolutionsperspektiv i kursen Biologi A. Lärarna inte har samma strävan efter
att göra evolutionsperspektivet i kursen tydligt. I några fall beskriver lärarna att
det är underförstått att evolution finns med i innehållet i kursen och att
undervisningen i biologi indirekt berör evolution. I flera fall resonerar lärarna
om att undervisningen om evolution utgörs både av ett avgränsat definierat
undervisningstema och att man uppmärksammar eleverna på evolutionära
aspekter i övriga teman i kursen Biologi A. Lärarna som beskriver
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap och skolbiologi beskriver
att de eftersträvar att ge evolutionsperspektiv i kursen. Dessa lärare menar att
evolution är så centralt så att evolution utgör ett enande tema, ”unifying
theme”, det ger sammanhang som biologiundervisningen centreras runt. De
lärarna har som syfte att förklara vad evolution är, hur det går till och de
förklarar vanliga missförstånd. Lärarnas övergripande syfte är att illustrera att
evolution som en viktig del av biologiämnets karaktär. Lärarna gör kopplingar
mellan olika moment och teman i kursen och evolution, de gör evolutionen
synlig genom att påpeka evolutionära frågeställningar i olika sammanhang och
ge olika former av exempel.
Prioritering av evolution inom kursen Biologi A
Eftersom några av lärarna beskriver att ekologiundervisningen tar så stort
utrymme att evolutionsfrågorna hamnar i bakgrunden är det intressant att andra
lärare ser ekologiavsnitt som ett sådant område som går att lyfta ur
biologikursen. Flera av lärarna berättar även att naturkunskapskursen fungerar
som den sammanlänkande kursen för de naturvetenskapliga ämnena, där man
bearbetar metodfrågor och epistemologi. Naturkunskapskursen får där
uppgiften av behandla ”Nature of Science” (Lederman, 1992, 1999, 2007).
Biologi A kursen lägger också grunden till kursen Biologi B. I ett fåtal fall
resonerar lärarna även om att de evolutionära frågorna även omfattar anatomi
och fysiologi som behandlas i kursen Biologi B.
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Naturvetenskapliga arbetssätt
Några av lärarna beskriver att de väljer undervisningsinnehåll för att visa att
biologi är ett naturvetenskapligt ämne, att naturvetenskap bygger på specifika
antaganden och den naturvetenskapliga världsbilden. När det gäller syften för
evolutionsundervisningen, så är det något färre än hälften av lärarna som
betonar att biologiämnet ska präglas av en helhet, sammanhang genom
evolution.
Det är få av lärarna som motiverar att man studerar evolution på gymnasiet
för att förstå modern biologisk forskning. Däremot är det flera av lärarna som
använder kopplingen mellan naturvetenskap, naturvetenskapliga arbetsmetoder
som argument för trovärdighet för evolutionsinnehållet. Det finns en tydlig
skillnad mellan lärare som i olika hög grad beskriver att de för in
evolutionsperspektiv, med de lärare som kan sägas behandla delar av innehållet,
men som också ger signaler om att de undviker kontroversiella delar och att de
inte heller anser att evolution har en central roll i hela kursens innehåll. Här kan
istället fältekologi finnas i förgrunden och evolutionsfrågorna får underordnad
betydelse. Samtliga dessa lärare beskriver att de är mer intresserade av att kursen
präglas av utomhusaktiviteter, artkunskap och de uppehåller sig kring att
diskutera naturvård, samt människans relation till det omgivande landskapet.
Dessa lärare verkar mena att de i någon mening har ”täckt” innehållet genom
att, i första hand, ha behandlat att evolution har skett, indirekt genom att de
behandlat systematik osv. men evolutionsinnehållet i sig tonas ned och har mer
underordnad betydelse i undervisningen.
Lärarnas syften med evolutionsundervisningen kan också beskrivas som att
några av lärarna inte formulerar tydliga syften med evolutionsundervisningen.
Evolution finns med i undervisningen, men problematiseras inte explicit.

Vilket sammanhang för undervisningen beskriver lärarna?
Resultat som beskriver sammanhanget har betydelse för att förstå vad
evolutionsundervisningen syftar till och de skäl som finns för valet av innehåll. I
kapitel 6 ges en tjock beskrivning med en detaljerad presentation av ämnets
struktur och karaktär. En aspekt av sammanhang är de förutsättningar lärare
identifierar som betydelsefulla för valet av innehåll eller förutsättningar som
begränsar undervisningen. Förutsättningar som rör lärarens personliga domän
och yttre domän redovisas och diskuteras i kapitel 7. Elevers förutsättningar
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och de erfarenheter lärarna har gjort i möten med elever i undervisningen
redovisas i kapitel 8.
Ämnets karaktär, struktur, möjlighet till frirum
Av resultaten som presenteras i kapitel 6 framgår hur lärarna beskriver ämnets
karaktär, lärarnas möjligheter att tolka styrdokument och att påverka
undervisningsinnehållet. I kapitel 6 redovisas även resultat som belyser lärarnas
uppfattning om vad undervisningen i ämnet ska leda till.
Lärarna har markerat att biologiämnet är ett naturvetenskapligt ämne. Det
är argument som både används för att markera att ämnet har legitimitet på NVprogrammet, men används även som ett argument för att göra
evolutionsinnehållet trovärdigt. Lärarna i den selektiva traditionen med
inriktning mot naturvetenskap markerar att det är viktigt att känna till skillnaden
mellan tro och vetande.
Kursen relateras starkast till kurserna Naturkunskap A och Biologi B. I
vissa fall beskrev lärarna att det var betydelsefullt att man hade behandlat
innehåll som geologiska förlopp, universums uppkomst i kursen Nk A och att
det var en bra grund för evolutionsundervisningen. En lärare har beskrivit att
man på skolan har kommit överens om att man genomför all
ekologiundervisning i naturkunskapskursen. Det är speciellt intressant eftersom
några av de andra lärarna beskriver att ekologiundervisningen tar så stort
utrymme att evolutionsfrågorna prioriteras lågt. Vilket undervisningsinnehållet
är i ekologi enligt lärarna är en näraliggande fråga till denna avhandling, men
denna fråga ryms inte inom avgränsningen för denna studie.
Biologiämnet karaktäriseras av att vara uppbyggt av flera definierade
områden, men lärarna menar att innehållet inte är beroende av att presenteras i
någon speciell ordningsföljd. Ämnen som inte är hierarktiskt byggda anses ge
lärare större utrymme för egen planering (Grossman & Stodolsky, 1994). Det
styrker även förhållandet lärarnas utsagor om övergripande syften för kursen
Biologi A Lärarnas beskrivningar av undervisningens innehåll och struktur
varierar. Lärarna beskriver ofta att de inte följer strukturen i något läromedel,
däremot sker planeringen av när olika områden i kursen genomförs utifrån
årstid och möjligheter att genomföra fältarbete. Lärarna beskriver att kursens
struktur ofta är lika från år till år, men några av lärarna beskriver att de försöker
att även anknyta till sådant som är aktuellt i media.
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Lärares förutsättningar, yttre förutsättningar
Resultaten från analyser av lärarnas skäl, syn på förutsättningar och syn på sitt
läraruppdrag pekar på att lärarens individuella tolkning av kursmål och
förutsättningar påverkar urvalet av innehåll i hög grad. Alltså ses lärares
intresse, kompetens och erfarenhet som viktiga selektiva faktorer. Det innebär
att lärarnas syn på evolution, inriktning inom biologikursen samt syn på
elevernas ansvar och lärande får stor betydelse.
I flera fall beskriver lärarna att de konkurrerar om att få ha kurser i
biologiämnet, ett förhållande som både kan tyda på att lärarna vill göra stora
ansträngningar för att uppnå goda resultat, men konkurrenssituationen kan
tänkas bryta kontinuitet i den enskilda lärarens erfarenhet och ytterligare öka
lärares ensamarbete, vilket försvårar för lärarna att sinsemellan diskutera
innehåll och utveckla undervisningen.
Lärarna har beskrivit att olika förutsättningar får konsekvenser för
evolutionsundervisningen. Yttre svårigheter som påverkar förutsättningar för
undervisningen är brist på resurser, stoffträngsel, hög arbetsbelastning för lärare
och elever, svårigheter med schemaläggning, svårigheter att genomföra
samarbete, där lärarna främst beskriver att det är gymnasiets kursutformning
med kortare ”poängkurser” som försvårar samarbeten mellan kurser. Dessa
svårigheter gäller hela biologikursen. Lärarna beskriver även svårigheter med att
kollegor har åsikter om evolution och att elever har negativa åsikter inför
evolutionsundervisningen.
Elevers förutsättningar
Lärarna har beskrivit vikten av att skapa goda relationer med eleverna, få
elevernas förtroende och få eleverna intresserade av ämnet. Flera av lärarna
beskriver att undervisningen anpassas efter elevernas totala arbetsbelastning
eller att de strävar efter att eleverna inte uppfattar uppgifterna så betungande,
dessa lärare kan sägas visa lojalitet mot elevernas studiesituation. Lärarna har
också olika sätt att se på uppgiften att förklara vad man sysslar med inom
naturvetenskap.
Elevernas svårigheter beskrivs dels utifrån elevernas inställning till
evolution som ointresse för studier och negativ inställning till naturvetenskap,
att eleverna ibland tar avstånd från arbetssätt inom biologi (t.ex. dissektioner)
och utifrån elevernas förmågor som att förstå abstraktioner (som tid, begrepp
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som egenskap, ras, art). Några av elevernas svårigheter beror på lågt intresse,
dålig ordförståelse, förmåga att förstå sammanhang och att komma ihåg det
man lärt sig.
Några av lärarna beskriver även specifika svårigheter som gäller för
evolutionsundervisning som att en del av elevernas förförståelse kan vara
vanliga missförstånd/missuppfattningar. Exempel på sådana är teleologiska
resonemang, att evolution är en pågående process, förståelse av begreppet den
starkaste överlever, och att människan är skapelsens krona. Elever kan
eventuellt se på människan på ett speciellt sätt (antropocentriskt) och ha svårt
att förstå tidsperspektiv.
För en del av lärarna handlar det om att förklara världsbilder och att
diskutera skillnader mellan tro och vetenskap medan en av de intervjuade
lärarna markerar att undervisningen inriktas mot att uppmuntra elever till att
förhålla sig kritiska mot den naturvetenskapliga världsbilden. Ett par av lärarna
intar en defensiv roll gentemot kritik mot evolution och undervisning om
evolution sker implicit.
Sammanhangets betydelse för evolutionsinnehållet
Undervisningsinnehåll skapas och formas i en process där lärare utgår från sitt
sätt att se på sitt uppdrag, förutsättningar för undervisningen och den repertoar
lärarna har för att undervisa, när de försöker att anpassa
undervisningsinnehållet till sina elever. Det innebär att aktiviteterna utgår från
konkreta situationer och är situerade i en specifik praktik. Utifrån de
erfarenheter lärarna har kan selektiva traditioner uppstå. Dessa ska ses som
historiska beskrivningar av det lärare kommit fram till som ett rimligt innehåll
utifrån förutsättningarna. De selektiva traditioner kan också ses som
erfarenheter som har betydelse för framtida beslut. Beskrivningen av
sammanhanget för evolutionsundervisningen är väsentlig för att undersöka
vilken prioritering evolution ges i undervisningen, men även för att undersöka
lärares skäl för valet av undervisningsinnehållet.
I denna avhandling är en utgångspunkt att lärarnas erfarenheter från
tidigare undervisning har betydelse. Clarke och Hollingsworth (2002) menar att
lärares reflektioner och beslut grundar sig på erfarenheter från olika områden
och att dessa i sin tur är förbundna med varandra. I det lärarna beskriver av vad
de anser påverka val av undervisningsinnehåll ges exempel på förutsättningar
som hör till IMTPG-modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002). Se tabell 29.
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Tabell 29. Vad som påverkar val av undervisningsinnehållet enligt lärarna. I
tabellen anges de förutsättningar lärarna har beskrivit utifrån de domäner de
representerar i IMTPG-modellen (Clarke & Hollingsworth, 2002).

Lärarens intresse, kompetens
Möjlighet att delta i samtal med andra biologilärare

Personlig
domän

Yttre
domän

Praxis
domän

(Personal
Domain)

(External
Domain)

(Domain
of
Practice)

X
X

X

Kursplanens utformning

X

Timtilldelning

X

Årstiden

X

Resurser för att genomföra exkursioner, längre studieresor

X

Tillgång till dissektionsmaterial, naturaliesamlingar etc.

X

Elevers intresse

X

Samspelet med elever

X

69

”Om det fungerar”

Elevers förkunskaper

X

X
X

X

Från analysresultat som presenterats i kapitel 6, 7 och 8 framgår det vilken
karaktär skolämnet Biologi har. Dessutom framkommer det att lärare uppfattar
att de har stora möjligheter att påverka undervisningsinnehållet utifrån
styrdokumenten. Det blir också synligt att biologilärarna identifiera sig med
ämnet och att de ser sig som kompetenta och intresserade av ämnet.
I beskrivningen av sammanhang blir det också tydligt att lärarna pekar på
att ämnet är speciellt i jämförelse med andra ämnen eftersom man är beroende
av att bedriva fältundervisning, använda speciell materiel och att man har
önskemål om hur undervisningslokalerna ska vara utrustade.
Lärarna beskriver att det finns speciella traditioner som hör till ämnets
karaktär. Här kan nämnas att flera av lärarna menar att årstiden är central för
strukturen i planeringar. I lärarna beskrivningar märks en lyhördhet mot
eleverna och att de är angelägna om att skapa goda relationer med eleverna.
Eleverna deltar oftast inte i planeringen av biologikurser. När lärarna menar att
något som påverkar undervisningen är ”det som fungerar” är det uppgifter som
69

Med det avses innehåll och arbetsuppgifter som lärarna bedömer utifrån tidigare erfarenheter att
eleverna uppskattar och lär av
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de har erfarenheter av och som de bedömer om eleverna tycker om, engagerar
sig i osv.
Det som blir synligt från resultat som presenteras i kapitel 6 är hur
evolution prioriteras inom kursen. (Här finns resultat som pekar på att
evolutionsinnehållet har varierande prioritet. Undervisningsinnehållet kan
variera från att lärarna strävar efter att visa evolutionsperspektiv igenom hela
kursen, till att evolution är ett lågt prioriterat område där eleverna själva ska
förstå sambanden mellan olika delar av biologin.) I resultaten som beskriver
sammanhanget och förutsättningar syns livsåskådningsfrågorna. Att förhålla sig
till evolution och anpassa undervisningen till elevers åsikter orsakar att lärarna
har beskrivit olika inriktningar i undervisningsinnehållet.

Hur förhåller sig lärarnas beskrivningar av sammanhang och
förutsättningar till lärarnas beskrivningar av undervisningsinnehåll?
Den tredje forskningsfrågan besvaras genom att sammanfatta analysresultaten
från kapitel 5-8. De skäl lärarna har gett till hur undervisningsinnehållet är av
olika slag. Här redovisas en sammanfattning över lärarnas beskrivningar av
sammanhang och förutsättningar i relation till undervisningsinnehållet.
Inga samband
I flera av analyserna syns inga tydliga samband mellan det lärarna har beskrivit
om sammanhanget och det undervisningsinnehåll de har beskrivit. Detta kan
tolkas som att lärarna har liknande uppfattningar när de beskriver ämnets
karaktär både utifrån de kriterier som tidigare använts av Grossman och
Stodolsky (1994) och i beskrivningar av att ämnet är brett och har till syfte att
orientera elever om olika områden inom biologi.
Ämnet karaktäriseras av att vara uppbyggt av flera definierade områden,
men lärarna menar att innehållet inte är beroende av att presenteras i någon
speciell ordningsföljd. Ämnen som inte är hierarktiskt byggda anses ge lärare
större utrymme för egen planering (Grossman & Stodolsky, 1994), vilket också
syns i att lärarnas beskrivningar av övergripande syften för kursen Biologi A
skiljer sig åt.
De flesta lärarna har beskrivit att det är viktigt att eleverna har möjligheter
att göra exkursioner eller fältstudier. Däremot skiljer lärarnas sig åt när det gäller
om dessa fältstudier begränsas till att genomföras i skolans närmiljö eller om
man strävar efter att genomföra längre studieresor till andra naturmiljöer. Lärare
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som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot fältekologi har betonat
och prioriterat sådana resor i betydligt högre utsträckning än de andra lärarna.
Samtliga lärare betonar sitt eget intresse och entusiasm inom
biologiområdet. Det går inte att identifiera om lärarnas intresse har samband
mellan de selektiva traditioner som beskrivits, trots att lärarna själva har
identifierat sig som ”gröna” eller ”vita” biologer.
Lärare ur samtliga selektiva traditioner har beskrivit nödvändigheten och
ambitioner att ha goda och nära relationer med eleverna.
Evolution
Under den första forskningsfrågan som behandlar undervisningsinnehållet finns
en beskrivning av att lärarna skiljer sig åt beträffande om de försöker att få in
ett evolutionsperspektiv i kursen Bi A. Innehållet har undersökts utifrån om det
sätts i relationer med olika teman inom ämnet, om det undervisas implicit eller
explicit och på vilket sätt undervisningen är avsett att skapa
evolutionsperspektiv. Lärare som inom de selektiva traditionerna med
inriktning mot naturvetenskap och skolbiologi är de som i första hand har gett
exempel på att de strävar efter evolutionsperspektiv. Det är också de lärare som
i störst utsträckning har beskrivit undervisningsinnehåll som omfattar
evolutionens epistemologi och vetenskapshistoria och nyttan av kunskaper om
evolution.
Lärarna i den selektiva traditionen fältekologi beskriver att det är
underförstått att evolution finns med i innehållet i kursen och att
undervisningen i biologi indirekt berör evolution. De lärare som har beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap och skolbiologi resonerar
om att undervisningen om evolution utgörs både av ett avgränsat definierat
undervisningstema och att man uppmärksammar eleverna på evolutionära
aspekter i övriga teman i kursen Biologi A. Lärarna i den selektiva traditionen
med inriktning mot naturvetenskap säger att de anknyter ekologi och etologi till
evolutionära frågeställningar. Lärarna i den selektiva traditionen med inriktning
mot fältekologi skiljer sig från de övriga lärarna genom att de inte beskriver att de
kopplar ihop området genetik med evolutionsundervisningen.
Lärarna skiljer sig när det gäller beskrivningar av elevernas förkunskaper.
De flesta lärarna relaterar till elevernas allmänna förkunskaper som läsförståelse,
möjligheter att hämta information på egen hand osv., men lärare som beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap relaterar även elevernas
förkunskaper till vanliga missuppfattningar, missförstånd om evolution.
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Flera av lärarna har poängterat att biologiämnet är ett naturvetenskapligt
ämne. Det är argument som används både för att markera status, att ämnet är
legitimt på NV-programmet och som argument för evolutionsinnehållet. Flera
av lärarna har markerat att det är viktigt att eleverna känner till skillnaden
mellan tro och vetande. De lärare som har beskrivit att de speciellt lyfter fram
naturvetenskapens arbetsmetoder i undervisningen är lärare som beskrivit
undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap.
Livsåskådning
I tre av de selektiva traditioner som har kategoriesrats i denna studie diskuterar
lärarna kontroverser mellan evolutionsteori och tro och att en sådan kontrovers
har betydelser för undervisningsinnehållet. Bland lärarna är det endast lärare ur
den selektiva traditionen skolbiologi som inte berör livsåskådningsfrågor när de
beskriver undervisningen. Bland de lärare inom denna selektiva tradition som
berör livsåskådning markerar lärarna också att de är speciellt försiktiga för att
inte avskräcka eleverna och att de är noga att visa eleverna att de tar hänsyn till
elevernas åsikter.
Lärarna hanterar elevers åsikter om evolution på olika sätt. De lärare som
beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap har som
beskrivits ovan använt argumentation kring naturvetenskapliga ämnens
arbetssätt på ett sätt som liknar undervisning om Nature of Science som AbdEl-Khalick, F. (2005) och Lederman (1992, 1999, 2007) beskrivit. Lärarna i den
selektiva traditionen med inriktning mot fältekologi prioriterar annat innehåll än
evolution. I resultaten av analys av implicit eller explicit undervisning förstärks
bilden av att lärarna som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
fältekologi undviker att betona evolutionsfrågor för eleverna. Den ende lärare
som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot ifrågasättande och debatt
menar att elever bör uppmuntras till att ifrågasätta och vara kritiska till det
behandlas i evolutionsundervisningen.
Biologiämnet
I de fall lärarna relaterar skillnader mellan naturvetenskap och tro till andra
kurser nämner de kurserna Nk A och kurser i Kemi och Fysik. Det är endast en
lärare ur den selektiva traditionen med inriktning mot skolbiologi och en lärare
från den selektiva traditionen med inriktning mot fältekologi som nämner
samarbete med ämnet Religion. Eftersom några av lärarna beskriver att
ekologiundervisningen tar så stort utrymme att evolutionsfrågorna hamnar i
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bakgrunden är det intressant att andra lärare ser ekologiavsnitt som ett sådant
område som går att lyfta ur biologikursen och behandla i kursen Nk A.
Lärarna är i stort eniga om att innehållet i kursen inte förändras, men
lärarna som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot skolbiologi har i
högre utsträckning än de andra lärarna berättat om att de försöker anknyta
innehållet till dagsaktuella händelser.
Lärarna beskriver ofta att de inte följer strukturen i något läromedel,
däremot sker planeringen av när olika områden i kursen genomförs utifrån
årstid och möjligheter att genomföra fältarbete. Endast lärarna i den selektiva
traditionen med inriktning mot skolbiologi menar att strukturen och innehållet i
undervisningen organiseras utifrån läroboken.
Syften för Bi A kursen
Lärarna i de selektiva traditionerna med inriktning mot skolbiologi och
ifrågasättande och debatt skiljer sig från de övriga lärarna i det avseendet at de är de
som lyfter fram övergripande syften som handlar om elevers livskvalitet, medan
lärarna med inriktning mot naturvetenskap i viss mån beskriver att kursens i
Biologi A har betydelse för elevernas fortsatta studier.
Lärares uppgifter och ansvar
De lärare som beskrivit inriktning mot skolbiologi eller ifrågasättande och debatt har
lyft fram flera exempel på att de strävar efter att elever ska vara sedda. Detta
kan också sättas i samband med dessa lärares strävan efter att undervisningen
ska ha betydelse för elevens livskvalitet. Här kan det sägas att dessa lärare ger
flera indikationer på att de tar ansvar som är elevinriktat.
När det gäller de arbetsuppgifter lärarna beskriver skiljer sig dessa åt.
Lärarna i den selektiva traditionen med inriktning mot naturvetenskap beskriver
att eleverna arbetar med fler övergripande uppgifter och att eleverna använder
flera olika källor när de sker information. Även ett par av lärarna i den selektiva
traditionen skolbiologi beskriver längre övergripande uppgifter. Lärare i båda
dessa traditioner ger exempel på att elever själva kan få välja mellan olika
uppgifter.
Endast lärare i den selektiva traditionen med inriktning mot naturvetenskap
beskriver specifika svårigheter som gäller för evolutionsundervisning som att en
del av elevernas förförståelse kan vara vanliga missförstånd/ missuppfattningar.
Exempel på sådana är teleologiska resonemang, att evolution är en pågående
process, förståelse av begreppet den starkaste överlever, och att människan är
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skapelsens krona. Elever kan eventuellt se på människan på ett speciellt sätt
(antropocentriskt) och ha svårt att förstå tidsperspektiv.
Skolans organisation
Lärarna beskriver många olika förutsättningar som de menar får konsekvenser
för evolutionsundervisningen. Bland dem märks brist på resurser, stoffträngsel,
hög arbetsbelastning för lärare och elever, svårigheter med schemaläggning.
Vidare beskriver lärarna svårigheter att genomföra samarbete och att
gymnasiets kursutformning med kortare ”poängkurser” som har försvårat
samarbeten med lärare i andra kurser. Lärarna i de selektiva traditionerna med
inriktning mot skolbiologi och mot fältekologi har i betydligt högre utsträckning än
de andra lärarna berättat om att skolans organisation påverkar undervisningens
förutsättningar.

Sammanfattande om relationer mellan
undervisningsinnehållet och sammanhanget
I lärarnas beskrivningar finns olika exempel på lärarnas lojaliteter. En sådan är
lojaliteten mot ämnets innehåll och karaktär. I lärarnas beskrivningar finns även
exempel på att lärarna beskriver att det är viktigt att ordna med anpassningar till
elevernas studiesituation eller att elevernas åsikter om världsbild kommer i
förgrunden.
I intervjuerna har det även visat sig att lärarnas egna kompetenser kan vara
begränsade, att lärares möjligheter att ta del av forskning är dålig och att man
har begränsade möjligheter att sätta sig in i nya rön. Lärarna beskriver också att
det är konkurrens om att få undervisa i kursen Biologi A, alternativt är man
ensam på skolan med att ha kursen vilket försvårar för lärarna att sinsemellan
diskutera innehåll och utveckla undervisningen.
Resultaten från analysen av lärarnas skäl, syn på förutsättningar och syn på
sitt läraruppdrag pekar på att lärarens individuella tolkning av kursmål och
förutsättningar påverkar urvalet av innehåll i hög grad. Alltså kan lärares
intresse, kompetens och erfarenhet ses som viktiga selektiva faktorer. Det
innebär att lärarnas syn på evolution, inriktning inom biologikursen samt syn på
elevernas ansvar och lärande har stor betydelse.
Skillnader mellan de selektiva traditionerna förstärks av analyser av
sammanhanget. Utifrån hur lärarna beskriver undervisningsinnehåll och
sammanhang för undervisningen kan undervisningsinnehållet sägas ha olika
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inriktningar. Inriktningarna befinner sig i spänningsfält mellan av vara elev- och
ämnescentrerat och att lärarna betonar skillnader mellan tro och vetenskap,
undviker de kontroversiella frågorna kring livsåskådningsfrågor eller kritiserar
antaganden som tas för givna inom naturvetenskap. I tabell 30 ges en översikt
över en generaliserad bild av de resultat från analyser av sammanhanget som
karaktäriserar de selektiva traditionerna.
Tabell 30 Generaliserad bild av resultat från relationer mellan sammanhanget
och det som karaktäriserar de selektiva traditionerna

Evolutionsperspektiv
Naturvetenskapens arbetssätt
Använder vanliga missförstånd för att förklara elevers förkunskaper,
svårigheter
Berör livsåskådningsfrågor

x
x
x
x

x
x
x

Prioriterar evolutionsområdet lågt inom kursen Bi A

Elevens meritering för fortsatta studier ett övergripande syfte för
kursen
Eleven gör långa övergripande uppgifter
Eleven ges möjligheter att välja arbetsuppgifter och källor
Betonar skolans organisation och ekonomi som styrande för
planering
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x
x
x
x

Inriktning mot
ifrågasättande och debatt
kritik

x
x

Betonar längre studieresor, exkursioner

Elevens livskvalitet ett övergripande syfte för kursen

Inriktning mot fältekologi
fältekologi

Inriktning mot skolbiologi

Inriktning mot
naturvetenskap

Selektiva traditioner

x
x

x

x

10 Avslutande reflektioner

Syftet med avhandlingen har varit att identifiera och beskriva det
undervisningsinnehåll i evolution lärare resonerar om när de beskriver
undervisningsinnehållet för elever på gymnasiet, samt att undersöka vilka skäl
som ligger bakom lärarnas val av innehåll. Avhandlingens resultat har
sammanfattats och diskuterats i respektive analyskapitel. Forskningsfrågorna
har besvarats genom att diskutera resultaten i relation till varandra i kapitel 9. I
detta kapitel diskuteras betydelsen av dessa resultat i relation till tidigare
forskning. Dessutom diskuteras analysmetoder och generaliserbarhet i
resultaten. Därpå följer förslag på möjligheter till fortsatta studier.
Avslutningsvis ges förslag på vad avhandlingens resultat kan få för betydelse i
undervisningssammanhang.

Resultaten i relation till tidigare forskning
Avhandlingens kunskapsintresse har varit att studera undervisningsinnehållet i
evolution och relationer mellan undervisningsinnehåll och lärares resonemang
om de förutsättningar som påverkar undervisningsinnehållet.
En betydelsefull utgångspunkt har då varit Deweys (1938/1997)
erfarenhetsbegrepp för att förklara kontinuiteten mellan händelser som är
historiska och handlingsberedskap för framtida händelser. I denna avhandling
har innehållet undersökts i en definierad kurs med utgångspunkt i att lärare
gjort har erfarenheter utifrån tidigare erfarenhet av denna kurs och att de
eventuellt även har influerats av föregående kurser i biologi. Sammanhanget för
undervisningen har betydelse för vilket innehåll som erbjuds (Wickman, 2004).
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Här har sammanhanget uppmärksammats för att undersöka den betydelse den
har för det innehåll som erbjuds.
Lärarna antas ha inflytande över vilket innehålls som erbjuds i
undervisningen och det inflytandet formeras i samspel med olika faktorer.
Clarke och Hollingsworths (2002) IMTPG-modell har använts för att visa att
erfarenheter från olika områden bidrar till lärares reflektion och handlande vilka
leder till beslut som får konsekvenser för innehållet. Lärarnas handlande utgår
från synen på utbildningens roll för individ och samhälle där lärarna strävar
efter att göra utbildningsmoment meningsfulla för eleverna.
Det betyder att det innehåll som framträder som resultat i denna
avhandlings beskrivningar av selektiva traditioner förklaras av att lärarna har
interagerat med både yttre och inre förutsättningar för undervisningen och det
de beskriver att de planerar för betraktas som lärarnas handlande.
I avhandlingen har de olika områden som lärarna beskriver som
betydelsefulla i sammanhaget för undervisningen satts i relation till de selektiva
traditioner som beskrivits utifrån lärarnas beskrivning av själva
undervisningsinnehållet i form av teman.
Undervisningsinnehåll
Flera forskare har påpekat att innehållsfrågor inte har uppmärksammats inom
undervisningsforskning (Arzi & White, 2008; Fensham, 2000; Schulman, 1986;
Sund, 2008; White, 1994). I Sverige har innehållsfrågor inom naturvetenskap i
första hand behandlats inom miljöundervisning (Sund, 2008; Svennbeck, 2003;
Öhman, 2004; Östman, 1995). Det traditionella ämnesinnehållet har diskuterats
i relation till värderande budskap i läromedel (Svennbeck, 2003; Östman, 1995).
Sund (2008) har undersökt undervisningsinnehåll inom undervisning för hållbar
utveckling genom att intervjua gymnasielärare och deras elever och har genom
den studien visat att elever uppfattar värdebärande socialisationsinnehåll i
undervisningen.
En ambition med att synliggöra innehållet i undervisningen utifrån både
ämnesinnehåll i form av teman och genom att uppmärksamma värderande
aspekter i innehållet har varit att göra det möjligt att föra en kritisk och
demokratisk diskussion om undervisning och lärares ansvar för innehållets
utformning.
I denna studie har jag valt att använda termen undervisningsinnehåll för att
tolka det socialiserande och värderande innehållet samtidigt med
ämnesinnehållet. Ett skäl till att jag behandlar ämnesinnehållet och värderande
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innehåll gemensamt är att de uppträder sammanlänkade och även uppfattas så
av elever.
Resultaten från analyserna av teman indikerar att det finns ett gemensamt
innehåll inom kursen Biologi A som handlar om evolution. Den beskrivning
som gjorts av undervisningsinnehållet i denna avhandling kan ses som lärarnas
gemensamma repertoar. Den repertoar av teman som de intervjuade lärare ger
intryck av att de är bekanta med och beskriver som kursens innehåll kan sägas
utgöra en diskurs. Denna diskurs har enligt analyser i denna studie visat sig
innehålla fyra selektiva traditioner.
Selektiva traditioner
Selektiva traditioner är ett sätt att beskriva olika handlingsvanor inom en
diskurs (Sund, 2008; Svennbeck, 2003). Selektiva traditioner är föränderliga,
men de uppstår genom värdering av tidigare erfarenheter och valda delar kan
prövas i nya situationer.
Sund (2008) har identifierat selektiva traditioner inom lärares beskrivningar
av undervisning om hållbar utveckling. Sunds (ibid.) resultat från identifieringen
av selektiva traditioner inom miljöundervisningstraditionen bland svenska
gymnasielärare sammanföll med resultat från tidigare forskning genomförd av
Öhman (2004). Öhmans utgångspunkter för att identifiera dessa selektiva
traditioner har tagit utgångspunkt i rationell utbildningsfilosofi och natursyn.
Sund (2008) har även visat att elever till de lärare som ingick i hans
undersökning uppfattade den värderande delen av undervisningsinnehållet.
Ett rimligt antagande utifrån Sunds (2008) och Öhmans (2004) forskning är
att selektiva traditioner kan identifieras genom forskning med olika
utgångspunkter och att värdebärande budskap i selektiva traditioner även
uppfattas av elever i undervisningen. Däremot är det rimligt att anta att
enskilda lärare har svårt att överblicka andra lärares repertoarer och selektiva
traditioner.
Sund (2008) resonerar om hur selektiva traditioner kan uppstå inom
miljöundervisning utifrån det Sund (ibid.) benämner ”personliga
förankringspunkter”, samt att selektiva traditioner motverkar läroplansförändringar.
Resultaten från denna studie, där selektiva traditioner inom
evolutionsundervisning har identifierats, liknar resultat i Sunds (2008) genom
att det tydligt framkommer att lärarnas tolkningar av förutsättningar tar
utgångspunkt utifrån det personliga.
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Sund (2008) menar att finns det anledning att anta att de selektiva
traditionerna i viss mån motverkar sådana förändringar som föreskrivs i skolans
styrdokument. Även i föreliggande studie finns tydliga tecken på att den då
gällande kursplanen inte fullt ut omfattades av alla de intervjuade lärarna.
Efter det att lärarna har intervjuats, men innan resultaten i denna
avhandling har publicerats, har den svenska gymnasieskolan genomgått
ytterligare en reform (Skolverket 2011). I skolverkets kommentarmaterial till
ämnet biologi betonas att
eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt
perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund
(Ämneskommentar Biologi, Skolverket 2011).
I kommentarmaterial till det reformerade gymnasiet beskrivs biologiämnets
kurser 1 och 2 som att de i stort överensstämmer med innehållet i de tidigare
kurserna biologi A och B. En förändring är att delar av det tidigare ämnet
naturkunskap numera ingår i kursen Biologi 1. Mot bakgrund av att skolans
styrdokument liksom tidigare betonar evolutionsteorins centrala betydelse för
biologiämnet är de selektiva traditionerna inom evolutionsundervisningen som
har identifierats i denna studie viktiga och intressanta att uppmärksamma.

Livsåskådningsfrågor
De selektiva traditioner som identifierats i lärarnas beskrivningar av
evolutionsinnehåll i denna avhandling skiljer sig åt i flera avseenden. Det gäller
hur evolutionsinnehållet prioriteras inom kursen, om lärarna eftersträvar
evolutionsperspektiv och vilka teman och temaområden lärarna behandlar. I
resultaten syns exempel på att lärarna har olika förhållningssätt till att hantera
frågor om evolution och livsåskådningsfrågor i undervisningen.
Forskarna Skoog och Bilica (2002) har jämfört olika amerikanska delstaters
kursplaner med avseende på vilka teman som tas upp. I den studien visar man
att människans evolution endast tas upp i 7 av 50 styrdokumenten som
analyserats. Andra teman som få av styrdokumenten tar upp är artförändring
över tid (14%) och bevis för evolution (38%). Resultaten från det frågeformulär
där lärarna markerat om de tagit upp de angivna temana och även rangordnat
vilken betydelse temat har inom evolutionsundervisningen i kursen Biologi A
visar att temat människans evolution inte tas upp av två lärare, men det
prioriteras relativt högt av de flesta av de övriga intervjuade lärarna. Samtliga
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lärare som svarade på frågeformuläret har också angett att de behandlar temat
artförändring över tid och temat bevis för evolution.
Resultaten från analyser av teman och temaområden visar att en av de
selektiva traditionerna, den som benämns inriktning mot naturvetenskap, i
högre utsträckning än de andra selektiva traditionerna behandlar temat
människans evolution, men även teman som handlar om epistemologi och
vetenskapshistoria.
Utifrån dessa resultat i avhandlingen finns det anledning att fråga: Hur kan
det komma sig att de selektiva traditionerna skiljer sig åt beträffande teman som
rör livsåskådning?
I två avhandlingar som skrivits om evolutionsundervisning i Sverige i
början av detta millenium, har begreppsforskning varit utgångspunkter för
studierna (Wallin, 2004; Zetterqvist, 2003). När till exempel Zetterqvist (2003)
har studerat svenska högstadielärares yrkesdidaktiska kompetens inom
evolution genom beskrivningar av evolutionsundervisningen, har fokus varit på
att undersöka begrepp och lärarnas egna svårigheter med innehållet. Wallin
(2004) har undersökt elevers lärande genom att analysera elevers förförståelse
och att undersöka utfallet av undervisning som behandlar innehållsspecifika
aspekter. I dessa två avhandlingar behandlas evolutionsinnehåll utifrån
antaganden att undervisningen i första hand består i att lära elever bemästra
begrepp. Att lärare och elever dessutom hanterar livsåskådningsfrågor syns inte,
vilket kan förklaras på två sätt. Med utgångspunkt från konstruktivistisk teori
fokuseras begreppen och då hamnar sociokulturella frågor i skymundan. Ett
annat alternativ är att livsåskådningsfrågor har fått större inflytande på skolans
undervisning än tidigare.
Långt senare än när intervjuerna i denna avhandling har genomförts har en
avhandling om svensk skola publicerats som berör lärares syn på att hantera
evolutionsfrågor i undervisningen. Sjögren (2011) har i sin avhandling inom
ämnet statskunskap skrivit:
Att frågan om livets uppkomst skulle förekomma i intervjuerna var
inget jag utifrån min förförståelse av svensk skola hade förväntat
mig innan provintervjuerna gjordes.
Sjögren (2011, s. 174).
Att livsåskådningsfrågorna påverkar undervisningsinnehåll är ett tydligt resultat
i föreliggande avhandling. Det är däremot svårt att avgöra om det har skett
förändringar inom den svenska skolan beträffande acceptansen av
evolutionsteori eller om det handlar om att andra forskningsperspektiv gör
livsåskådningsfrågorna synliga. På liknande sätt som Sjögren förvånade sig över
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exempel på att evolutionen eventuellt inte har legitimitet i den svenska skolan,
förvånade jag mig över lärarnas berättelser om ökande problem med
bibeltrogna elever. Vid analyser av lärarnas skäl för att undervisa om
evolutionsinnehållet framstod det alltmer tydligt att livsåskådningsfrågorna har
betydelse för undervisningsinnehållet. Även när lärarna uteslöt evolution ur
undervisningens innehåll fanns frågeställningar om livsåskådningsfrågor
närvarande.
Ämnets karaktär
En utgångspunkt i denna studie är att sammanhanget där innehållet presenteras
har betydelse för innehållet. Resultat i avhandlingen visar att så är fallet. Att
lärarna placerar in evolutionsinnehållet i kursen Biologi A på olika sätt ger
signaler om vad som är viktigt enligt lärarna.
Analyserna av sammanhanget har delvis gjorts utifrån de frågeställningar de
amerikanska forskarna Grossman och Stodolsky (1994) har använt för att
undersöka hur lärare karaktäriserar sina skolämnen. Grossman och Stodolsky
(1994) menar att lärare som uppfattar sina skolämnen som svagt definierade,
dynamiska och icke hierarkiska också upplever att de har större möjligheter att
själva påverka undervisningens innehåll. Resultaten i denna studie indikerar att
lärares personliga åsikter och tolkning av styrdokument ger dem möjligheter att
utveckla undervisningsinnehållet på olika sätt.
Resultaten från hur de svenska lärarna karaktäriserar biologiämnet liknar de
resultat som Grossman och Stodolsky (1994) har redovisat för
naturvetenskapliga ämnen i amerikanska skolor (high schools).
Skillnader mellan hur lärare ser på sitt ämnes karaktär verkar inte skilja sig
åt trots att lärarna är verksamma i det som Fensham (2003) beskriver som
curriculum respektive didaktikmiljöer.
Hultén (2008), beskriver att biologiämnet bär spår av naturromantik utifrån
ett Linneanskt kulturarv.
Svennbeck (2003) har i sin avhandling som handlar om selektiva traditioner
inom läromedel för fysikämnet beskrivit att texterna präglas av den
vetenskapligt rationella diskursen och efterlyst texter som behandlar omsorg om
naturen. Resultaten från den föreliggande studien indikerar att biologilärarna
själva skapar en sådan aspekt. Många av lärarna beskrev att de inte följde
läroböckernas struktur i undervisningen.
Resultaten indikerar att lärarna har olika förhållningssätt utifrån om de
avser att beskriva biologiämnet som naturvetenskap eller naturromantik. Flera
av beskrivningarna av biologiundervisningen närmade sig naturromantik, där
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undervisningen kan sägas vara präglad av en önskan att följa i Linnés fotspår i
skog och mark. Lärarnas betoning på livsstilsfrågor kan också sägas vara ett
exempel på att lärare ger ämnet karaktär av mänsklighet och omsorg.
För att undersöka lärarnas syn på ämnet har även övergripande syften för
kursen undersökts. Övergripande syften kan sägas vara följemeningar (Roberts
& Östman, 1998), nämligen det lärarna menar att undervisningen ska utmynna i
när kursen är klar.
I analyserna av övergripande syften för hela kursen blev det tydligt att
lärarna beskriver olika övergripande syften och att några av lärarna dessutom
beskriver flera övergripande syften.
Roberts (2007, 2011) har beskrivit olika visioner för naturvetenskaplig
undervisning. Resultaten i avhandlingen rörande de övergripande syften lärarna
har beskrivit för undervisningen kan utgöras av det Roberts beskriver som
vision I. Det finns exempel på att lärarna i sina visioner av vad undervisningen
ska leda till beskriver att eleverna ska utvecklas till ansvarskännande
medborgare och förberedas till att bli aktiva och delaktiga i demokratiska beslut.
De olika övergripande syftena leder till ett flertal frågor om hur
undervisningen i ämnet kan bidra till detta, samt att avgöra vilken betydelse
värdegrundsfrågorna kan få i biologiämnet. Det är inte en preciserad
forskningsfråga i avhandlingen, men resultatet öppnar för att diskutera vilka
visioner lärarna har med undervisningen utifrån de definitioner Roberts (2011)
har använt för science literacy. Lärarna hänvisar i viss utsträckning till att de
använder biologiska frågeställningar som behandlas i media, men betyder det att
man utgår från elevernas vardagliga värld för att vidga elevernas perspektiv på
naturvetenskap? De visioner för undervisningen lärarna beskriver liknar
Roberts vision 2, medan de som lärarna beskriver att de brukar göra inom
kursen snarare pekar på att undervisningens ligger närmare vision 1.
Lärarna har även beskrivit att de använder undersökande arbetssätt och
några av lärarna beskriver att de lyfter fram naturvetenskapernas arbetssätt
(NOS) som ett kunskapsområde som hjälper till att argumentera för
evolutionens trovärdighet. Detta resonemang ansluter till hur National
Academy of Sciences (1998) rekommenderar utformningen av
evolutionsundervisning i USA. Lederman och Lederman (2011) har pekat på
forskning som visar på behovet av att bearbeta NOS och undersökande
arbetssätt explicit i relation till förståelse av argumentationen inom
naturvetenskap, inom området evolution.
Analyser av sammanhanget för undervisningen visade på i vilken
utsträckning evolutionsinnehållet prioriteras inom biologikursen och om lärarna
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strävade efter att undervisa med evolutionsperspektiv. Analyser av
sammanhanget visade även vilka förutsättningar lärarna identifierade som
betydelsefulla för hur undervisningen utformas.
Analyser där undervisningsinnehållet jämfördes med sammanhanget och
förutsättningar visade på samband mellan lärarnas utsagor om sammanhanget
och de selektiva traditionerna.
Lärares lärande erfarenhet
En kritik mot kognitiv forskning är att man i den bortser man från den sociala
kontexten och på vilket sätt lärare själva bidrar till utformningen av arbetet
(Wenger; 1998; Woods & Jeffrey, 2002). Forskare som Lave och Wenger (1991)
menar att lärares expertis, vad de vet och hur de resonerar är bundet till de
speciella sammanhang och förutsättningar som undervisningen sker i.
I denna avhandling har det framkommit på flera sätt att lärarna menar att de
själva i hög grad är delaktiga och ansvariga för att påverka innehållet. En grupp
av lärare betonade organisatoriska frågor som viktiga för hur undervisningen
utformas.
Kelly (2006) betonar genom att använda termen “teacher learning” att
lärares expertis innebär en process där lärare lär sig att bli allt mer skickliga på
att hantera sitt uppdrag. Clarke och Hollingsworth (2002) använder termen
”teacher growth” för att beskriva lärares ökande expertis genom erfarenheter,
reflektion och handlande.
I denna avhandling har erfarenheten hos lärarna förutsatts vara det som
Kelly beskriver som ”teacher learning” och Clarke och Hollingsworth (2002)
benämnt ”teacher growth”.
Genom att identifiera hur lärarna resonerar om undervisningens
sammanhang och förutsättningar, samt hur lärarna anpassar innehåll för att
passa eleverna belyser resultaten i denna avhandling hur lärarna har resonerat
om hur undervisningsinnehållet har utvecklats.
Att lärare har såväl olika lojaliteter som olika läraridentiteter samt att de har
olika erfarenheter av ”det som fungerar” är en förklaring till att olika selektiva
traditioner kan uppstå. Day beskriver lärares utveckling och lärande som:
It is the process by which, alone and with others, teachers review, renew
and extend their commitment as change agents to the moral purposes of
teaching; and by which they acquire and develop critically the knowledge,
skills, planning and practice with children, young people and colleagues
through each phase of their teaching lives.
Day (1999, s. 4).
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Resultaten i form av det beskrivna undervisningsinnehållet i denna avhandling
ska ses som en produkt av lärares handlande efter de erfarenheter de har av
tidigare undervisning i kursen Biologi A.
Avhandlingens resultat visar att lärarnas resonemang sällan tog
utgångspunkt i tidigare ämnesdidaktisk forskning. Den gruppen av lärare som
beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot naturvetenskap, samt den
enda lärare som beskrivit undervisningsinnehåll med inriktning mot
ifrågasättande och debatt har resonerat kring elevers svårigheter utifrån sådana
missförstånd om evolution som beskrivits i ämnesdidaktisk forskning och som
exempelvis finns tillgänglig i en forskningsöversikt för undervisning av
Andersson (2001). Hur kommer det sig att tidigare ämnesdidaktisk forskning
har låg prioritering hos lärarna? Är det endast en fråga om lärarnas möjligheter
att ta del av undervisningsforskning eller är det en fråga om hur lärarna själva
ser på vad som är av betydelse för läraruppdraget? Avhandlingens resultat
indikerar att lärarna har få möjligheter att utveckla sina resonemang om
undervisningen, samt att lärarna snarare identifierar sig med
ämneskunskapskulturen inom akademin och inte heller själva uppskattar det
egna undervisningsprofessionella kunnandet.

Analysmetoder och generaliserbarhet i resultaten
Avhandlingen har till syfte att undersöka undervisningens innehåll i en biologi
kurs på gymnasiet med fokus på evolution, samt att undersöka samband mellan
lärares resonemang om sammanhang och förutsättningar och
undervisningsinnehållet. Parallellt med det syftet har det även funnits ett syfte
att utveckla en modell för att göra en sådan undersökning. Avhandlingens
resultat bygger på intervjuer, samt ett frågeformulär.
En viktig utgångspunkt är att studien är situerad i den praktiken som utgörs
av undervisning i kursen Biologi A på gymnasiet och att informanterna har
erfarenheter av denna kurs. Det blir då möjligt att konkret resonera om
undervisningens innehåll. Informanterna har också valts så att det skulle vara
troligt att de kunde spegla erfarenheter av evolutionsundervisningen från olika
undervisningssammanhang.
I vetenskapliga studier är syftet att nå generell kunskap. Den kunskap som
är möjlig att uppnå begränsas utifrån hur studien genomförs. I denna studie
eftersträvas kvalitativa resultat vilket har betydelse för metodval och hur urvalet
av informanter har gjorts.
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Kvale (1997) redogör för tre olika former av generaliserbarhet; nämligen en
naturalistisk, statistisk och analytisk generalisering.
Den analytiska generaliseringen beskriver välövervägda resultat som kan ge
vägledning för vad som kan hända i en annan situation. En naturalistisk
generaliserbarhet vilar på personlig erfarenhet och kan ofta beskrivas som ”tyst
kunskap”. En sådan personlig generaliserbarhet kan ligga till grund för
”personligt tyckande”, men kan även vara en grundad beskrivning av vilka
förväntningar som finns på hur något kan tänkas utvecklas. En statistisk
generaliserbarhet bygger på matematisk kvantifiering av slumpvisa urval och
kan då brukas för formella, explicita statistiska generaliseringar.
Är det möjligt att denna studie som bygger på intervjuer av 21 lärare och
ett frågeformulär som besvarats av 18 lärare kan ge generella svar på
forskningsfrågorna?
I denna avhandling ska generaliserbarheten betraktas som analytisk.
Resultaten kan förstås från en konsistent påståendelogik och resultaten är
generaliserbara genom att ha allmän betydelse.
Lärarna som är informanter till studien har valts ut genom specifika
definierade kriterier och syftet med studien är att rikt beskriva undervisningens
sinnehåll utifrån föresatsen att det representerar många års erfarenheter av
undervisning. Genom studierna har jag kunnat påvisa både likheter och
skillnader i de intervjuade lärarnas berättelser i form av beskrivningar av ett
gemensamt och ett varierat undervisningsinnehåll och att det finns samband
mellan selektiva traditioner och en del av de beskrivningar av sammanhanget
och förutsättningar som lärarna har berättat om.
Centralt i denna avhandling har varit att studera undervisningsinnehållet i
evolution. Tidigare studier gällande evolutionsundervisning har ofta gjorts utan
att systematiskt sätt ta hänsyn till det sammanhang undervisningen presenteras
i. För att fånga både innehållet och det sammanhanget som innehållet
presenteras i har en kombination av analyser använts.
Zetterqvists avhandling (2003)
samt Skoog och Bilicas (2002)
sammanställning av teman inom evolutionsundervisning har varit betydelsefulla
för att konstruera det frågeformulär och den intervjuguide som har använts.
I kapitel 5 har ett begreppen teman och temaområden använts och
därigenom möjliggjort en kartläggning av innehållet.
För att diskutera lärares beskrivning av ämnets karaktär och för att kunna
säga något om lärares möjligheter till frihet att tolka kursplaner har
undersökningsfrågor från Grossman och Stodolsky (1994) använts tillsammans
med frågeställningen kring vad lärarna önskade uppnå med undervisningen i
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kursen. Analys av lärarnas svar på dessa intervjufrågor ledde till resultat i form
av övergripande syften för kursen Biologi A.
Clarke och Hollingsworths (2002) IMPTG-modell har legat till grund för
att undersöka de analytiska begreppen förutsättningar (lärares personliga
förutsättningar, yttre förutsättningar och förutsättningar som uppstått i möten
med elever). Ett förarbete i analysen av förutsättningar för undervisningen
gjordes genom att analysera meningskategoriserad text (Kvale, 1997) och att
tematisera det som lärarna talade om när de berättade om innehåll. Vid
jämförelser mellan å ena sidan förutsättningarna i Clarke och Hollingsworths
(2002) IMTPG-modell och å andra sidan kategoriindelningen i teman
sammanföll dessa. Ett tema som lärarna har lyft fram specifikt för
evolutionsinnehållet berörde samtliga de domäner som utgör delar av Clarke
och Hollingsworths IMTPG-modell. Innehållet, elevers förutsättningar och
lärarnas personliga förutsättningar berördes av livsåskådningsfrågor.
Analyserna i kapitel 5-8 är baserade på kvalitativt utvecklade kriterier.
Resultaten har i resultatredovisningen ofta kvantifierats med avsikt att ge
översiktliga resultat. Genom att lärarnas fiktiva namn redovisas genomgående i
avhandlingen kan resultaten följas på individnivå och gruppnivå preciserat för
de selektiva traditionerna som har identifierats i kapitel 5.
Genom de många citat som presenteras ges en närhet till det lärarna talat
om. Ett skäl till att redovisa så många citat är att ge läsare möjligheter att
bedöma trovärdighet (reliabiliteten) i de slutsatser som sedan görs. Här har jag
följt Wolcotts (1994) råd om hur läsaren bör få tillgång till det observerade.
Wolcott (ibid.) menar att när forskaren inte kan fjärma sig på ett sådant sätt att
resultaten kan betraktas som helt objektiva är det viktigt att resultaten redovisas
så komplett som det är möjligt. Då kan subjektivitet vara en styrka.Detta
utesluter inte kravet på att resultaten har uppnåtts genom systematiskt
insamling i relevanta situationer. Detta innebär med andra ord att det som ska
undersökas verkligen fokuseras för att kriterierna för validitet kan uppnås.
Urvalet av citat, det sammanhang som de presenteras i och de slutsatser
som görs är ett tolkningsprojekt. I arbetet med att sammanställa detta resultat
har citaten valts både som representativa för det sätt på vilket lärarna har
beskrivit respektive företeelse, men som sammantaget också är representativa
för det som respektive lärare har berättat om.
Talat språk och skriftspråk skiljer sig åt. I citaten kan det lärarna berättat
om ibland te sig konstigt, men i den situationen där vi samtalade om
undervisningen uppfattade jag att vi kommunicerade väl. I samtal förstärks
samförstånd och det man ställer sig frågande inför genom kroppsspråk, gester
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och samtalstakt. Förhoppningsvis har inga alltför stora missuppfattningar skett
mellan lärarnas kommentarer, transkriptionen och analyserna. Ett parti i en
intervju som jag funderat mycket kring är när Helge säger:
”Eller om man hör hemma. ”
Vid intervjun uppfattade jag det som att Helge menade att man tillhör en
speciell gemenskap, med andra ord att man är troende. Jag har bett flera
forskarkollegor att läsa denna passage av transkriptet. En av dessa kollegor
uppfattade det som att det handlar om vad eleverna hör hemma, dvs. att
eleverna är beroende av de åsikter de möter hemma. Jag har upprepade gånger
lyssnat på ljudinspelningen och då hörs det tydligt att läraren lägger betoning på
ordet hemma. Om tolkningen skulle vara att eleven har hört något hemma,
skulle betoningen i meningen vara på ordet hör. Oavsett vilken av dessa två
tolkningar som görs av denna passage i intervjun, handlar det Helge talar om
livsåskådningsfrågor.
Sammantaget fångar de analysverktyg som använts undervisningsinnehåll
och sammanhang. Det ger möjligheter att jämföra resultaten utifrån
frågeställningen om det finns samband mellan det undervisningsinnehåll lärarna
har beskrivit och det sammanhang och förutsättningar som presenteras. Denna
metod för att presentera ett komplext sammanhang bidrar till utvecklingen av
forskningsfältet
Genom att använda ett situerat perspektiv och att undersöka
sammanhanget för undervisningen har det varit möjligt att fördjupat förstå
kvaliteter i undervisningsinnehållet. Genom att koppla studier av
undervisningsinnehållet till lärarnas beskrivningar av sammanhang och
förutsättningar bidrar avhandlingen till en förklaringsmodell för lärares
betydelse för tolkning av sammanhanget för undervisningen och anpassning av
undervisningsinnehållet. Med denna förklaringsmodell blir det möjligt att visa
att lärarnas lojaliteter har betydelse för undervisningsinnehållets utformning.
I avhandlingen används Clarke och Hollingsworths (2002) IMTPG- modell
samt en modell som utformats för att förklara hur undervisningsinnehållet
undersöks. Därigenom visas hur analysmetoderna tar hänsyn till sammanhang
och förutsättningar. Denna kombination av modeller kan utgöra hjälpmedel
även för annan ämnesdidaktisk forskning.
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Fortsatt forskning
Efter denna avslutande diskussion om resultat och metoder formulerar jag här
några tankar om fortsatt forskning utifrån de resultat som presenterats i
avhandlingen.
I avhandlingen har jag utfört analyser av innehåll och skäl till val av
innehåll, där förutsättningar beskrivits av lärare. Lärares handlingsutrymme är
viktigt för de val lärare gör i undervisningen. Lärarna säger själva att avsaknaden
av gemensamma examinationer har inneburit att lärarna har möjligheter att
tolka kursplaner relativt fritt. Med förändrade kursplaner, samt införandet av
nationella prov i grundskolans årskurs 9 blir det intressant undersöka på vilket
sätt de nya nationella proven i grundskolan påverkar undervisningsinnehållet
för gymnasiets biologiundervisning.
Det vore därför också intressant att undersöka de sammanhang elever
möter i evolutionsundervisningen både i tidigare skolformer i grundskolan och
hur undervisningsinnehållet i de akademiska studieämnena utformas. Ett
intressant och angeläget område att utforska närmare är att undersöka relationer
mellan gymnasiets biologiundervisning och studieämnet biologi som delar av
utbildningen till biologer och lärare.
Min förhoppning är att denna avhandling bidrar till en fortsatt debatt av
utformningen av evolutionsundervisning. Det blir då en angelägen uppgift att
följa utvecklingen av undervisningsinnehållet som en konsekvens av förnyade
reflektioner om innehållet. Lärare som har varit informanter i denna studie har
inte varit medvetna om olika selektiva traditioner, men de har påpekat att de har
liten insikt i hur andra lärare resonerar om evolutionsundervisning. Ett
intressant projekt vore att sammanföra lärare från olika skolor och diskutera
resultaten från denna studie och att undersöka i vilken utsträckning ett sådant
projekt påverkar lärarnas professionella utveckling.
En förutsättning för att genomföra denna studie har varit att utveckla en
metod för analys av undervisningsinnehåll. Jag har en förhoppning om att
kunna förfina och använda denna analysmetod i fortsatt forskning. Denna
studie kan stå modell för att göra likande undersökningar av annat
undervisningsinnehåll, både inom biologi, men även i andra skolämnen.
Undersökningen öppnar för jämförande studier mellan skolämnen, samt
jämförande studier av innehåll med avsikt att undersöka reformers inverkan på
undervisningsinnehåll.
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Resultatens betydelse i undervisningssammanhang
Ambitionen med studien har varit vara så ”praktiknära” som möjligt, dvs.
spegla lärares och elevers skolvardag. Därför är det rimligt att de
forskningsresultat som avhandlingens studier lett fram till ska kännas igen av
lärare och andra som arbetar med undervisning och lärande. De sätt att se på
evolution som undervisningsinnehåll som presenteras som resultat i denna
studie kan skapa medvetenhet hos lärare om vad som är rimligt att inkludera
och exkludera i undervisningen. Informanter i denna studie har varit
biologilärare som alla hade erfarenhet av att undervisa i en specifik kurs,
nämligen kursen Biologi A. Resultaten från denna studie bidrar med lämpliga
utgångspunkter för professionella samtal lärare emellan om undervisningens
innehåll. Sådana samtal har flera av de deltagande lärarna efterlyst.
I kommentardelen från Skolverket om Biologiämnet i gymnasieskolan
2011 (Skolverket, 2011b) sägs det att undervisningen ska ta till vara aktuell
forskning. Med det får man anta att både naturvetenskaplig såväl som
naturvetenskaplig didaktisk forskning avses.
I skolverkets kommentardel (Ämneskommentar Biologi, Skolverket 2011b)
betonas också att ämnet syftar till att eleverna ska kunna diskutera etiska
frågeställningar och ta ställning i samhällsdebatten utifrån biologiska
förklaringsmodeller. Resultaten i föreliggande avhandling visar att inte alla lärare
som intervjuats tidigare har fäst så stor uppmärksamhet vid dessa områden.
Skolverket (2011b) behandlar förhållningssätt till elever i undervisningen,
där man påpekar att undervisningen ska ta till vara elevers upplevelser och
nyfikenhet. Detta förhållningssätt har även poängterats av de flesta lärarna i
intervjuerna.
Inför det reformerade gymnasiet påpekas förutom att naturvetenskapliga
arbetsmetoder (NOS) har lyfts fram även att eleverna ska ha möjligheter att
använda datorstödd utrustning för simulering och bearbetning av data. Få lärare
i denna studie har gett exempel på att eleverna har möjligheter att använda
datorstödd utrustning på det sättet och här finns det möjligheter till utveckling
av evolutionsundervisningen.
De selektiva traditioner som har identifierats i denna studie får rimligen
konsekvenser för elevers sätt att se på biologiundervisningen och
naturvetenskap, men troligtvis även påverkar de elevers syn på sin roll som
samhällsmedborgare. Genom att lyfta fram budskap i undervisningsinnehållet
möjliggörs diskussioner kring konsekvenser av lärarens ställningstaganden för
undervisningen och det innehåll som presenteras.
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Genom att analysera undervisningsinnehåll är inte syftet att skapa en norm
för hur undervisningen bör utformas i olika situationer. Förutsättningar för
undervisningens varierar från situation till situation, men för lärare och andra
verksamma inom skolan kan dessa analyser vara verktyg för diskussioner om
det innehåll elever kan möta.
För Skolledare och skolpolitiker bör det vara intressant att ta del av
resultaten från denna studie. Ett stort ansvar för undervisningen och tolkning
av styrdokument läggs på de professionella lärarna. Lärare bör ges förståelse
och stöd från sina arbetsgivare i det som är centrala professionella insatser.
Denna studie erbjuder resultat som har relevans för lärarutbildare både i
allmänna undervisningsämnen, samt för utbildare inom den akademiska
disciplinen biologi. Forskningsresultaten är också av intresse för lärarutbildare
som önskar att förstå hur lärare resonerar vid val av innehåll. Både
lärarstudenters egna och elevers världsbild är teman som behöver bearbetas i
lärarutbildningen. Lärarutbildare får genom dessa resultat ytterligare argument
att hjälpa studenter att förstå och bearbeta evolution och egna personliga
ställningstaganden. För den akademiska disciplinen blir det då aktuellt att
problematisera hur innehåll kommuniceras och hur kontakter med verksamma
lärare kan upprätthållas. Detta blir speciellt intressant om det finns ett intresse
av att föra ut nya rön, ge legitimitet för ny forskning och för att rekrytera nya
studenter.
De analysmetoder som har använts här för att undersöka innehåll i
relationer till de val som görs kan användas för att undersöka andra områden
inom undervisningen. Metoder för att kritiskt värdera och diskutera vad som
innesluts och utesluts i undervisningen är värdefulla för bland annat lärare,
lärarutbildare, läromedelsförfattare och politiker.
För lärare, lärarutbildare och andra verksamma runt skolans verksamhet är
det av intresse att bygga upp en arsenal av medvetna sätt att handla och tala om
undervisning och lärande. Då kan förhoppningsvis diskussionen vara öppen
och reflekterande. På detta sätt möjliggörs en kontinuerlig diskussion om
undervisning, lärande och socialisation.

Slutord
Resultaten från undersökningen bidrar till att förstå vilket innehåll i evolution
elever erbjuds och hur lärare resonerar kring evolutionsundervisning i en
biologikurs. Det avhandlingen visar ska förhoppningsvis fungera som en grund
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för fortsatta diskussioner om att sätta innehållsfrågorna i fokus, och leda till
fortsatta studier av de budskap elever kan möta, avsiktligt eller oavsiktligt.
Resultaten bidrar till praktiska råd till lärare, lärarutbildare och skolledare.
Att diskutera evolution och tillämpningar i modern biologi har en stor potential
för att göra undervisningen ”verklighetsanknuten” och eventuellt locka till
framtida naturvetenskapliga studier.
Lärare är viktiga för bra undervisning. För enskilda elever har det alltså stor
betydelse för fortsatta studier och val av karriär vilken lärare de möter. Det är
inte rimligt att undervisning ska detaljregleras i styrdokument. Det är snarare
viktigt att lärare får möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och utveckla
undervisningen tillsammans med andra. Studien visar på att lärares val, vare sig
de är reflekterade eller oreflekterade är centrala för undervisningsinnehållets
inriktning.
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English summary

In this chapter, a brief description of the thesis and its main findings are
presented. First, the overall purpose of the thesis and the research questions
posed will be introduced, followed by a presentation of how didactic theory has
contributed to formulating the research questions and by a short description of
the study. The main findings are organized into chapters, summarized and then
discussed as outcomes of the research questions. Finally the outcomes are
discussed in relation to earlier research and their implications for further
research and educational settings.

Introduction and research questions
Biological Evolution is part of the syllabus for Biology and Science in both
compulsory and upper secondary school. The Swedish Education Act 25 (1998)
emphasizes democratic values. In the syllabus for upper secondary school from
1994 and 2000, evolution is presented, not only as a topic in Biology courses,
but also as a unifying theme.
Traditionally Swedish teachers are responsible for interpreting the
curriculum, as Scandinavian school systems have typically followed a didactic
tradition rather than a Curriculum tradition (Fensham, 2003). A curriculum
tradition provides more directions within both the syllabus and curriculum
materials, and the teachers’ transformations of the content in the curriculum
into classroom activities are not questioned.
In all educational settings teachers are the bridge between curriculum and
what is brought into the educational situation. Shulman (1986, 1987) has
referred to the specific competence of teachers as pedagogical content
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knowledge, a concept much used to describe teacher professional competence.
Even when there are direct topics pointed out in the syllabus, teachers are the
direct connection between the syllabus and what will be presented to students
in the classroom.
There are several arguments for including biological evolution in the school
curriculum. Evolution is regarded as the basic foundation of modern biology.
Research questions within ecology and genetics have most often been
formulated from an evolutionary perspective.
Evolution is an important component of modern biology. It is complex
and can be controversial (Dagher &BouJaoude, 1997; Hermann, 2008). In
educational research the content of subject courses is seldom the object of a
study (Arzi & White, 2008; Fensham, 2001). This empirical study focuses on
evolution as presented in the context of a biology course in upper secondary
school.
There is also a democratic argument. To be able to participate in
discussions and decision-making in society regarding issues related to science it
is essential to participate in an informed and critical science community. Being
scientifically literate entails understanding the epistemological standpoints for
argumentation in science and other areas of human reasoning such as religious
faith and beliefs.
The content in upper secondary school is often directly linked to the
academic discipline; both in facts and structure, and courses in upper secondary
school are the ones that precede academic studies. There are also other
demands, interests and concerns that are addressed in a school’s curriculum. In
the contemporary debate on literacy for science, it is claimed that it is important
to understand science if one is to be able to cope with everyday experiences
(Fensham, 2000).
Content for teaching is ultimately decided by curriculum writers
commissioned by the government. Although school subjects have similarities to
the academic disciplines, the purpose for teaching school subjects differs from
academic disciplines, and since school subjects address different needs, the
content will be different from that in the discipline Deng (2007). Content
should be based on the understanding of the special form of experience for the
learner (Dewey, 1966 in Deng, 2007). This content will be influenced by
interpretations of individual teachers as well as by the school educational
content (SEC). Teachers select the material and shape the content to fit the
classroom requirements.
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Research questions
The aim of this thesis has been to identify and describe the teaching content in
evolution by analyzing experienced teachers’ accounts about their educational
content and by examining the aims underpinning the teachers’ choice of
content. This involves identification and descriptions of the educational content
and teachers’ choices of content in teaching evolution in a Biology course at
upper secondary school in Sweden. This dissertation deals with the reasons
experienced teachers give for choosing specific course content and how they,
based on their experience, select material that is suitable for teaching.
The overall research question is:
What? is the teaching content of evolution in the course Biology
A in a select group?? of upper secondary schools in Sweden
according to experienced teachers?
The more specific research questions are:
How do teachers describe teaching content?
Which context for education is described by the teachers?
Which relationships can be identified from teachers’ descriptions
of context and conditions and from teachers’ descriptions of
teaching content?

Theory and methodology
Some scholars have argued that content in education always contains values
which are socializing (Broady, 2007; Jackson, 1968; Roberts, 1994; Sund, 2008).
In this study the concept educational content is used to highlight the fact that
teaching includes messages (addressed values) about content. Socializing
content when? presented is intertwined with science content, which can be seen
as “objective facts” namely, the educational themes. In this study the main
focus is on the teaching content defined by:
1. Teachers’ opinions
2. The objectives that should be met when teaching evolution.
3. Teachers’ opinions regarding student needs
4. Conditions and constraints regarding teaching
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This study starts with the idea that evolution is a fundamental tenet? in Biology.
Evolution is a basic part of the biology curriculum in upper secondary schools
worldwide. Several research articles in science education on difficulties in
teaching evolution have been published (Andersson, 2001; Bishop, 1990;
Brumby, 1979, 1984; Dagher & BouJaoude, 1997; Deadman & Kelly, 1978
Ferrari & Chi, 1998; Halldén, 1988, 1993; Moore, 2000, 2008; Rudolph &
Stewart, 1998; Ruse, 2005; Winslow, 2008; Wood-Robinsson, 1994, 1995).
Biological evolution in this study is put into a context of one biology
course. Important themes in teaching evolution, which can be found defined in
curriculum documents for biology courses or found in earlier research
publications (Skoog & Bilica, 2002; Zetterqvist, 2003), were stated and
presented to the teachers in this study. The themes were also used as a basis for
analyses of interviews with the teachers. The complexity of the described
content is analyzed and discussed in terms of selective traditions (Apple, 1979;
Sund, 2008; Svennbeck, 2003; Williams, 1973 1973/1997, 1980; Östman, 1995)
when considering the clusters of themes.
Arzi and White (2008) point out that few researchers have investigated
content in science education. Fensham (2000) has also pointed out that little is
discussed about teachers’ aims and reasons for choosing specific teaching
content. Even if teachers’ pedagogical knowledge has been the subject of many
published scientific studies, few of them have investigated the relationship
between content and teachers’ experience.
The aims of this study are to investigate how science teachers with
experience from one defined biology course (Biology A) in the Science Program
at upper secondary school develop the teaching content in evolution.
Another aim is to relate the teaching situation and experience of teaching to
teachers’ reasoning on the actual teaching content used. By describing teachers’
accounts about the content of the course, based on their experience teaching
that course several times, it is possible to identify selective traditions (Apple,
1979; Sund, 2008; Svennbeck, 2003; Williams, 1973, 1973/1997, 1980; Östman,
1995) and to discuss possible relationships between overall goals, adjustments
to the teaching situation and specific requirements from the students.
This study makes assumptions about the relationship between the school
subject in upper secondary school, teacher education, experience of the context
and teaching practice, and evolution of selective traditions within the discursive
practice. Central concepts in this study are content, conditions and teachers.
This model (figure 1) is constructed to present how the different sections of the
study relate to the goal of answering the research questions posed. The
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IMPTG70- model by Clarke and Hollingsworth (2002) supplies terms for
descriptive factors that interact and results in teacher professional growth.

Conditions
Evolution as content
In the Academic field
of Biology

Teachers

A. Teacher training

B. Experience
3.
.

E.

F.

C. Frequent
, meetings,
reflection and
enactment.

4.
.

..

.

1.
Evolution as
teaching
content

D. Selection of content

5.

-

2
.

Figur 1. Sections in focus in the dissertation.
In this model, different areas are marked showing where the study have been
carried out.
1. Teaching content. The inner circle represents the teaching content as it is
identified and described in chapter 5. The teaching content is described
from themes, thematic areas and the described details. Selective traditions
are identified here.
2. The context for the described teaching situation. The outer circle
describes the character of the subject biology and the course Biology A.
Results of these analyses are showed in chapter 6.
3. Teachers’ descriptions of conditions. Results are presented in chapters 7
to 9.
70

Interconnected Model of Teacher Professional Growth
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4. How the experience of meeting with students contributes to adaptations
of the teaching content. Results are presented in chapter 9.
5. How the interacting conditions contribute to the teaching content as a
consequence of conditions and experience.

The research reported here builds upon data from interviews with 21
experienced biology teachers and a questionnaire. The teachers were all
recommended to me by school staff, peers or teachers and were regarded as
experienced by teacher educators and known to be deeply engaged in their
subject. The selection was done with the aim of representing various types of
schools in different parts of Sweden. The course Biology A has similarities
with previous Biology courses, but the curriculum from 1994, and revised in
2000, mandates biological evolution as a core part of the course’s content.
Table 1. Distribution of teachers in schools in different sized communities
used for this thesis.
Type of community

Big city or suburb
Number of inhabitants 200 000 or
more
Number of inhabitants more than
50 000
Number of inhabitants between 20000
and 50000
Sparsely-populated community
Total

Number
schools

of

Number of
teachers

Number of
male
teachers

Number of
female
teachers

3

3

2

1

6
4
4
17

6
7
5
21

2
5
4
13

4
2
1
8

Table 2. Types of schools which the teachers represented in this thesis.
Number of student in the course Biology A
in different types of schools
About 50 students in Science program
About 100 students in Science program
About 150 students in Science program
About 200 students in Science program
About 250 students in Science program
Independent school (about 250 students in the whole
school) about 20 students in Science program
Biology A as choice, not in Science program. About 25
students a year
Total
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Number of schools
3
8
1
5
2
1
1
21

To tie direct argumentation to a well-known course of which the teachers had a
great deal of experience gave opportunities to find out in which way the
teachers’ experience guided them in planning for the course.
The teachers were interviewed for about 45 to 90 minutes. All interviews
where recorded and transcribed. The questionnaire was provided at the time of
the interview, but the teachers were encouraged to fill it in alone and then send
it back in a provided envelope. Twenty-two teachers were interviewed and
given the questionnaire. One interview could not be used due to technical
reasons. I received 18 questionnaires.

Interviews
The teachers described how they usually planned the course, and they indicated
what constraints they had due to the teaching context and concerns of the
students. In the interviews, the teachers were also asked to discuss what their
objectives were, that is what they wanted the students to be able to do when
they had completed the course. The teachers were also asked how they viewed
the school subject Biology from the criteria earlier used by Grossman and
Stodolsky (1994).
The teachers were asked if they looked at the subject biology as defined by
the teachers’ peers in Biology teaching, if there is need for a sequential
structure when teaching Biology and if the subject was dynamic and in need of
a continuous input of new information. All the teachers described their
experiences from the course vividly. They also had ideas of what they needed to
emphasize in the course. All the interviews were recorded and transcribed
verbatim.
Interviews were supplemented by written plans for the course or the
teachers presented curriculum materials, such as binders with their lesson plans,
work-sheets, textbooks, teaching equipment and tests from the course.

Questionnaires
The teachers were told to rank 18 different themes of content in their Biology
A course. The teachers were then asked to state whether they usually taught the
stated themes within the course. The teachers were also asked to rank the
themes and state which priority the theme had when planning for the course.
(e-g. importance of emphasis within the context of this particular course). The
teachers were also asked if there were any other themes than those presented
that they considered important to highlight within the course.
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The questionnaires provided a summary or what the teacher had presented
in the whole course. Results from the questionnaires were also useful when I
analyzed the interviews. The clinical semi-structured interviews provided rich
information on which themes the teachers presented within the course, as well
as information on which emphasis they gave different themes and teachers’
overall goals for the course.

Analysis of data
Short summaries of analyses are presented here with the research questions as
headings.
How do teachers describe teaching content?
Themes on evolution were detected from the transcripts. Some central
themes in addition to the themes used in the questionnaire were identified.
Results from the questionnaires gave additional information. This information
combined with the results of teachers’ accounts of the content allowed me to
identify and describe four selective traditions.
Which context for education is described by the teachers?
The context for education was analyzed by a direct description of when in the
Science Program the course was given and how the teachers indicated relations
between the Biology course and other courses. Teachers’ answers on the criteria
of their school subject were analyzed by using Grossman and Stodolsky, (1994).
Another analysis was made to answer the question of what the teachers
wanted the students to comprehend at the end of the course. This result
revealed? the overall goals for the course (domain of consequence).
Further analyses were done regarding concerns about the teaching
environment. Here the IMPTG-model was used (Clarke & Hollingsworth,
2002) to organize the results of the teachers’ descriptions of the external
domain, domain of consequence, personal domain and domain of practice.
The relationship between teaching evolution and other topics in the biology
course were examined. I also investigated if the teachers intended to teach
evolution as a general perspective within the course.
Which relationships can be identified from teachers’ descriptions of context and conditions and
teachers’ descriptions of teaching content?
The analyzed descriptions of context and conditions were compared with
the selective traditions throughout the study.

322

Ethical aspects
Teachers are frequently quoted in this study, but by fictitious names. The
quotations from teachers represent their statements as close as I could interpret
them. Sometimes I have left out their alias since that information could possibly
jeopardize a teacher’s anonymity. The way of presenting the results as “thick
descriptions”(Geertz, 1973) gives the reader a possibility to estimate the
reliability of interpretations.

A summary of findings
This section summarizes the findings of all the studies, organized in chapters as
they are presented in the dissertation.

Chapter 5 Evolution as teaching content
In this study, experienced teachers were given a survey containing a list of
concepts related to evolution, based on the work of Skoog and Bilica (2002)
and Zetterkvist (2003). The teachers were asked to A) state if these themes were
presented in their biology course and B) state which priority the themes had.
Additional themes emerged from the interviews. These additional themes
included, the genesis of the universe and the earth, the origin of life, what life is,
evolution as an on-going process, fitness, succession, mutation, selection,
randomness, embryology, fossils, continental drift, future, professions involving
evolution.
In the interviews teachers stated that the following themes in particular
were given high priority in their teaching (figures in brackets denote how many
of the 21 teachers described this content as important) : phylogenetic
relationships, (kinship) taxonomy (18), heredity (15), species change over
time(14), the nature of science (13), the history of science or scientists (12),
evidence of evolution (10), time (10), adaptation (9), medical or societal aspects
or arguments (9), behavioral ecology (9), mechanisms (9), mutation(9), natural
selection(9), conflicts of world views (8), origin of the universe and the earth
(8), genealogical trees (8), and selection (8).
Results from both interviews and questionnaires, which analyzed teaching
content as themes and thematic areas, are based on “thick descriptions”
(Geertz, 1973). This study showed that the content can be described either as
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core content, which all teachers included, or as additional content., which was
excluded by some teachers. The core content consists of themes such as natural
selection, adaptation, genetic variation, diversity, proofs of evolution, speciation
and heritage. Themes such as conflicts in world view, misconceptions, nature of
science, human evolution, history of science and science in society were
excluded by some teachers. Hence, the additional content accordingly
encompassed themes that concern world views. The following four different
selective traditions were identified with regard to teaching content.
Teachers of the selective focused on “Science” described in detail many
aspects of evolution. They have a high degree of “additional content” and make
many connections between different themes in evolution throughout the entire
course. Eight teachers were categorized as belonging to this tradition.
Teachers of the selective tradition focused on “School Biology”. These
teachers described the core content, but have only a few examples of additional
content, as for instance the nature of science, science in society, medical aspects
of evolution and to a limited extent, misconceptions. Here is also found the
content that I have characterized as genetics, time aspects and taxonomy. The
basic principle in teaching evolution is that it has taken place, but the teachers
seem to avoid mechanisms for evolution, proofs for evolution and utilitarian
aspects. When the teachers considered how to make the goals clear to the
students, teachers were vague and sometimes claimed that the students should
understand and put things together by themselves. It should not be explained
directly. Eight teachers were categorized as belonging to this tradition.
Teachers of the selective tradition focused on “Field Ecology”. In the
interviews, the teachers of this tradition did not describe all the core content
(core content defined by questionnaires, which?, excludes mechanisms, natural
selection, variation and adaptation). The teachers give few or no examples of
additional content when describing school content. Consideration of students’
possible conflict of world views appears, but the teachers stated that they do
not discuss these conflicts on world views in the lessons. Other content in the
biology course had higher priority (the areas of ecology, taxonomy and field
work were not explicitly related to evolution by the teachers). Four teachers
were categorized as belonging to this tradition.
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Teacher of the selective tradition focused on “Criticism and Debate”
Only one teacher’s responses fell into this category. The teacher described the
core content, with the exception of proofs of evolution, which instead is
questioned. There are descriptions of additional content on science methods
and common misconceptions. This teacher did not mention the history of
science, aspects in society or medical aspects. When teaching about conflict and
different world views this teacher said that it is important that the student be
given the opportunity to be critical and to scrutinize the content addressed.

Chapter 6 Context for teaching evolution
It has been relevant for this study to examine the context for where the
education on evolution is presented. This means one needs to examine the ways
that teaching content in evolution is related to other teaching contents, how
teaching in evolution takes place within the specified biology course and how
the teachers perceive the character of the subject and the specific course. This
also included the overall aims for the whole course and if the teachers
endeavored to create a perspective of evolution within the whole course.
Teacher statements are given as “thick descriptions” in chapter 6.
 Teachers’ experience, accordingly to how they describe the character of
the subject, that they have good opportunities to influence the content.
The teachers state that they have the freedom to interpret what and how
they should teach.
 Teachers differ in the priority they give evolution in the biology course
as well as if their goal is to create an evolutionary perspective within the
course. Some of the teachers emphasize the importance of
understanding the difference between science and faith.
 The teachers’ desire to share their own enthusiasm and interest in
biology while at the same time assist the students in developing their
own appreciation for the subject matter.
 Teachers’ personal interpretations of curriculum material and the
context in which they teach influence the selection of teaching content.
This is shown by the teachers’ descriptions of the overall goals, how
they describe the use of the textbook and other materials and their
planning of the structure of the course.
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Chapter 7 Conditions for teaching evolution
Results of the analysis of the conditions under which evolution is taught shows
that teachers’ descriptions concerned themselves, students, organization of the
educational setting, the specific character of the topic evolution and world
views.
 According to the teachers the determining factors for what is selected to
teach are: the teacher’s level of competence, interest and willingness to
keep current in the field.
 It was found that there are relationships between which conditions
teachers emphasized and their described teaching content (selective
tradition).
 Teachers who emphasized conditions such as the specific character of
the topic evolution and world views belonged to the selective tradition
focusing on “Science”.


Teachers who emphasized the educational setting, organization of the
school and concerns regarding students belonged to the selective
tradition focusing on “School Biology” or “Field Studies”.

 According to the teachers surveyed the most important factors that
affect a teacher’s performance are:
Teachers’ interest, knowledge and engagement.
Possibilities to discuss teaching with peers.
The design of the curriculum.
The amount of time that is allocated in the schedule for teaching
the content.
Time of the year.
Resources given for field trips.
Availability of subject-specific equipment, animals to dissect and
natural-history specimens such as stuffed animals and skeletons.
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Chapter 8 Experiences from encounters with students
The teachers’ experiences can be summarized as “what works in encounters
with students”. The teachers are of the opinion that experience gives them the
needed specific competence.
When describing Biology A, teachers stated that while the students have
limited influence on the content of the course, teachers sometimes include
misconceptions that students have on evolution and world views. These can
create problems when teaching. The teachers have described different aims and
strategies that they use to handle students’ opinions on biological evolution.
 Teachers of the selective tradition “Science” emphasize the difference
between science and faith. These teachers in their teaching also address
misconceptions described in the literature.
 Teachers of the selective traditions “School Biology” and “Field
Ecology” do not mention word views or indicated that they are very
cautious about referring to world views out of fear of offending a
student.
 The one teacher of the selective tradition “Criticism and Debate”, stated
that evolution is a good choice of topics for discussions and to critically
scrutinize arguments on evidence in science.

Chapter 9 Variation and selection in teaching content
This chapter is a summary of the findings that are directly related to the
research questions. In previous chapters, I have attempted to answer the main
question about what content experienced teachers are teaching in Biology A.
These answers were based on thick descriptions (Geertz, 1973).
 All of the teachers listed what they considered to be the core content of
the subject. Four selective traditions have been identified by analyzing
themes.
 The variation in content is often related to themes concerning world
views.
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 The priorities of individual teachers are evident when one reads their
descriptions of the course content. Examples of different loyalties can
be seen in the accounts made by the teachers.
One of these is the loyalty to the school subject biology and the
character of it
Other teachers, however, state that it is important to adjust the
content to match the students’ world views.
Many teachers take the students’ educational situation into
account.
 During the interviews, it became apparent that some teachers
competence was limited and that some had limited access to recent
developments in the field.


Teachers reported that there is often a sense of competition among the
teachers regarding who will be allowed to teach Biology A. Other
teachers reported that they are the sole Biology teacher in the school.
Both of these situations make it difficult to discuss and develop
materials regarding the topic of evolution.

 Findings in this study point to the fact that a teacher’s personal
interpretation of the goals of the curriculum influences the teacher’s
selection of course content.
Accordingly, the teacher’s interests, competence and experience can be
seen as important selective factors. In this study differences between selective
traditions have been reinforced by analyses of conditions and the context. The
findings in this study point to the fact that a teacher’s personal interpretation of
the goals of the curriculum influences the teacher’s selection of course content.
This can be seen in the way a teacher deals with questions regarding the
differences between science and faith, if the teacher avoids controversial
questions regarding world views or if the teacher criticizes assumptions that are
taken for granted in science.
Conditions for teaching include a description of the character of the subject
biology, but also the conditions for teaching as described by the teachers. The
teachers describe a series of conditions which either inhibit or enhance
teaching. These conditions correspond to the personal and external domains in
the IMPTG-model described by Clarke & Hollingsworth (2002). Table 3 shows
a generalized picture, based on the results regarding the content that
characterizes the selective traditions.
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Table 3 Generalized picture of the context and characteristics of the selective
traditions.

Evolution as a perspective in the biology course
Nature of science
Refers to misconceptions described in the Science Education
literature
Mentions world views

x
x
x
x

x
x
x

The topic evolution is not prioritized in the course Biology A
Students’ qualifications for further studies is one overall aim for the
course
Students’ assignments can be long and over arching
Students are given opportunities to choose tasks and sources for
information
Emphasizes the organization in school and the economy as
important for planning

x
x
x
x

Aims at Criticism and
Debate

x
x

Emphasizes field trips
Students’ quality of life is an overall aim for the course

Aims towards Filed
Ecology

Aims towards School
Biology

Aims towards Science

Selective traditions

x

x

x
x

Discussion
The overall purpose of this thesis is to identify the teaching content and relate it
to teachers’ reasoning on why this teaching content is selected. A significant
starting point has been the concept of experience that was introduced by
Dewey (1938/1997) to explain the continuity between historical events towards
enactment for future situations. Another starting point is also that the teaching
context influences the content provided in education. Teachers are supposed
to influence the teaching content as it is shaped in interactions from several
domains of concern. As Clarke and Hollingsworth (2002) have pointed out,
experiences from several domains contribute to teacher reflection and
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enactment, and these experiences thus lead to decisions influencing teaching
content.
Several scholars have pointed out that research on content is rare in the
field of science education (Arzi & White, 2008; Fensham, 2000; Schulman,
1986; Sund, 2008; White, 1994). One ambition of making teaching content
visible as both scientific content and aspects of values is to make it possible to
carry out a critical and democratic discussion on education and on a teacher’s
responsibilities for shaping the content.
One major result is the description of four selective traditions. Sund (2008)
and Öhman (2004) earlier have identified selective traditions in teaching for
sustainable development. In the study by Sund (2008) it has also been shown
that students described the same selective traditions as their teachers. From
this, it is likely that selective traditions can be be found both in research from
different starting points and also that selective traditions are perceived by
students, even though it is reasonable not to expect teachers to be able to have
a general view of other teachers’ repertoire and selective traditions.
Skoog and Bilica (2002) have pointed out themes in evolution in American
state documents that are less frequently taught. Present among these are human
evolution, species change over time and evidence of evolution. The results of
this study indicate that these themes are rarely covered by Swedish teachers.
Earlier studies in Sweden such as Wallin (2004) and Zetterkvist (2003) did not
identify these themes as problematic. There can be a number of explanations.
One could be that the research perspective did not take such information into
consideration. Another explanation could be that questions regarding world
view have become more influential in school than they were earlier. Sjögren
(2011) has given some indications that this may be the case.
Grossman and Stodolsky (1994) have discussed relationships between how
teachers view the character of the school subject and the relative freedom to
interpret and influence the content presented in education. The results of this
study seem to be quite similar to results from a study in the United States,
where high school biology is a subject that is not affected by the hierarchal
organization of the subject and that is it is a bit dynamic. The school subject
biology seems to be more similar to the social sciences than to other subjects,
for example mathematics, where the characteristics of the subject itself demand
a given structure.
Roberts (2007, 2011) has pointed out two visions in science education. In
vision I the aims are to prepare students for further studies in science, whereas
vision II aims more to prepare students for participating in future decisions
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about socio-scientific issues. Even though some results in this study point to
content which can prepare for vision II, little evidence suggests that teachers
have a student’s perspective on the world as a starting point to expand students’
views on Science. The teachers’ descriptions are more close to those described
by Roberts as Vision I.
Some teachers have described an approach close to the nature of science
which can be related to recommendations from the National Academy of
Sciences (1998). These associations with the nature of science and
argumentation underpinning the theory of evolution seemed a bit vague as
described by the teachers. Lederman and Lederman (2011) have pointed to
research which shows the importance of teaching the nature of science in close
relation to the theory of evolution to help students better understand
argumentation in science and specifically on evolution.
A criticism of cognitive research has been that the social context is ignored
when studying how teachers design their classes (Wenger, 1998; Woods &
Jeffrey, 2002). Lave and Wenger (1991) state that teacher expertise is closely
connected to the specific context and conditions for the education. One
important part of this study has been to consider this specific starting point by
identifying what teachers say about context and conditions for teaching and by
how the teachers have reasoned on how the teaching content has evolved over
time through experience. Results describing this complex process have been
structured by using the IMPTG-model presented by Clarke and Hollingsworth
(2002).

Implications
The selective traditions identified in this study probably have consequences for
students’ views of education in biology and science, but very likely also for
students’ views as active citizens when considering science issues. This study is
not meant to be a normative evaluation of science education or the educational
system. It is instead a tool for making teaching content visible and possible to
discuss.
The results from this study show that teachers have a large influence on the
content, but few possibilities to reflect on consequences of their own and other
teachers’ selections and presentations of the teaching content. For teachers,
teacher educators and others involved in education it is important to build an
arsenal of deliberate ways of enacting, reflecting and communicating on
education and teaching. This can be a way to facilitate continuous discussion on
teaching, learning and socialization into a community of science.This chapter
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offers a brief description of the thesis and sums up significant outcomes. First
are the overall purpose and research questions introduced, followed by a
presentation of how the theoretical perspective contributes to formulating the
research questions and by a short description of the study. The findings are
organized into chapters, summarized and then discussed as outcomes of the
research questions. Findings as they are organized in chapters are summarized
shortly and then discussed as outcomes of the research questions. Finally the
outcomes are commented in relation to earlier research and in the perspective
of implications to further research and educational settings.

332

Referenser

Abd-El-Khalick, F. (2005). Developing deeper understandings of nature of
science: the impact of a philosophy of science course on preservice science
teachers' views and instructional planning. International Journal of Science Education,
27(1), 15-43.
Abell, S. K. (2008). Twenty years later: Does pedagogical content knowledge
remain a useful idea? International Journal of Science Education, 30(10), 1405-1416.
Abell, S. K. & Lederman, N. G. (Red.) (2007). Handbook of research on science
education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Alexandersson, M.(1994). Metod och medvetande (Doktorsavhandling). Göteborgs
univer-sitet: Göteborg.
Allchin, D. (2003). Scientific myth-conceptions. Science Education, 87(3), 329-351.
Alters, B. J. (1998). Whose nature of science? Journal of Research in Science
Teaching, 34(1), 39-55.
Alters, B. J. & Nelson, C. E. (2002). Perspective: Teaching evolution in higher
education. Evolution, 56(10), 1891-1901.
American Association for the Advancement of Science. (1993). Benchmarks for
science literacy. New York: Oxford University Press.
American Association for the Advancement of Science. (1994). Science for all
Americans. New York: Oxford University Press.

333

Andersson, B. (2000a). National evaluation for the improvement of science
teaching. I R. Millar, J. Leach & J. Osborne (Red.), Improving science education,
(s.62-78). Open University Press.
Andersson, B. (2000b). Om ämnesdidaktikens natur, kultur och värdegrund.
Opublicerat manuskript, Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för
pedagogik
och
didaktik.
Tillgänglig
på
http://naserv.did.gu.se/vadadid/vadadidht00.pdf
Andersson, B. (2001). Elevers tänkande och skolans naturvetenskap: forskningsresultat
som ger nya idéer. Stockholm: Statens skolverk.
Andrée, M. (2007). Den levda läroplanen: en studie av naturorienterande
undervisningspraktiker i grundskolan (Doktorsavhandling). Stockholms universitet:
Stockholm.
Apple, M. W. (1979). Ideology and curriculum. London: Routledge.
Apple, M. W. (2008). Evolution versus creationism in education. Educational
Policy, 22(2), 327-335.
Arzi, H. J. & White, R. T. (2008). Change in teachers´ knowledge of subject
matter: A 17-year longitudinal study. Science Education, 92(2), 221-252.
Aquillard, D. W. (1998). An analysis of factors influencing the teaching of biological
evolution in Louisiana public secondary schools (Doctoral dissertation). The Louisiana
State University.
Hämtad från http://adsabs.harvard.edu/abs/1998PhDT.......189A
Ball, D. L., Thames, M. H. & Phelps, G. (2008). Content knowledge for
teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59, 389-407.
Banks, F., Leach, J. & Moon, B. (1999). New understandings of teachers’
pedagogic knowledge. I J. Leach & B. Moon (Red.), Learners and pedagogy, (s. 89110). London: Paul Chapman.
Baxter, J. A. & Lederman, N. G. (1999). Assessment and Measurement of
Pedagogical Content Knowledge. I J. G. Newsome & N. G. Lederman, (Red.),
Examining pedagogical content knowledge, (s. 147-162). Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers.
Beane, J. A. (1995). Curriculum integration and the disciplines of knowledge.
Phi Delta Kappan, 76(8), 616-622.

334

Bell, R., Abd-El-Khalick, F., Lederman, N., Mccomas, W. F. & Matthews, M.
R. (2001). The nature of science and science education: A bibliography. Science
Education, 10(1-2), 187-204.
Berkman, M., Pacheco, J. & Plutzer, E. (2008). Evolution and creationism in
America’s classrooms: A national portrait. PLoS Biology, 6(5), 124.
Bishop, B. A. (1990). Student conceptions of natural selection and its role in
evolution. Journal of Research in Science Teaching, 27(5), 415-427.
Bizzo, N. M. V. (1994). From down house landlord to Brazilian high school
students: What has happened to evolutionary knowledge on the way. Journal of
Research in Science Teaching, 31(5), 537-556.
Bloom, J. W. (1989). Preservice elementary teachers' conceptions of science:
Science, theories and evolution. International Journal of Science Education, 11(4),
401-415.
Brickhouse, N. W. (1990). Teachers’ beliefs about the nature of science and
their relationship to classroom practice. Journal of Teacher Education, 41(3), 53 –
62.
Broady, D. (2007). Trettio år efteråt – ett återbesök hos den dolda läroplanen.
Kritisk Utbildnings tidskrift, 127(3), 5-10.
Brown, J. S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture
of learning. Education Researcher, 18 (1), 32-42.
Brumby, M. (1979). Problems in learning the concept of natural selection.
Journal of Biological Education, 13 (2), 119-122.
Brumby M. N. (1984). Misconceptions about the concept of natural selection
by medical biology students. Science Education 68 (4), 493-503.
Bullough, R. V. Jr. (2001). Pedagogical content knowledge circa 1907 and 1987:
A study in the history of an idea. Teaching and Teacher Education, 17, 655–666.
Carlgren, I. & Marton, F. (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets
Förlag.
Chiappetta, E. L. & Koballa, T. R., Jr. (2002). Science instruction in the middle and
secondary schools. Upper Saddle River, N.J: Merrill Prentice Hall.
Clarke, D. & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher
professional growth. Teaching and Teacher Education, 18(8), 947–967.

335

Cobb, P., Wood, T. & Yackel, E. (1990). Classrooms as learning environments
for teachers and researchers. I R. B. Davis, C. A. Mayer, & N. Noddings (Red.),
Constructivist views on the teaching and learning of mathematics (s.125–146). Reston,
VA: National.
Cobern, W.W. (1996). Worldview theory and conceptual change in science
education. Science Education, 80 (5), 579-610.
Colnerud, G. (1995). Etik och praktik i läraryrket: en empirisk studie av lärares
yrkesetiska konflikter i grundskolan (Doktorsavhandling). Linköpings Universitet:
Linköping.
Colnerud, G. & Granström, K. (1989). Läraryrkets professionalisering: Yrkesetik och
yrkesspråk: två viktiga aspekter. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
Colnerud, G. & Thornberg, R. (2003). Värdepedagogik i internationell belysning.
Stockholm: Statens skolverk.
Tillgänglig på http://www.skolverket.se/publikationer? id=1109
Cornet, J. W., Yeotis, C. & Terwilliger, L. (1990). Teacher personal practical
theories and their influences upon teacher curricular and instructional actions:
A case study of a secondary science teacher. Science Education, 74(5), 517–529.
Cuban, L. (1992). Curriculum stability and change. I P. Jackson (Red.),
Handbook on research on curriculum, (s. 216-247). New York: Macmillan.
Culotta, E. & Pennisi, E. (2005). Breakthrough of the year: Evolution in action.
Science 310, 1878–1879.
Dagher, Z. & BouJaoude, S. (1997). Scientific views and religious beliefs of
college students: The case of biological evolution. Journal of Research in Science
Teaching 34(5), 429-445.
Darwin, C. (1859). On the origin of species by means of natural selection: or the
preservation of favoured races in the struggle for life. (1. ed.) London: John Murray.
Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer
Press.
Deadman, J. A. & Kelly, P. J. (1978). What do secondary school boys
understand about evolution and heredity before they are taught the topics?
Journal of Biological Education 12(1), 12-15.
Demastes, S. S., Good, R. G. & Peebles, P. (1995). Students’ conceptual
ecologies and the process of conceptual change in evolution. Science Education,
79(6), 637–666.

336

Demastes, S. S., Settlage, J. & Good, R. (1995). Students´ conceptions of
natural selection and its role in evolution: Cases of replication and comparison.
Journal of Research in Science Teaching, 32(5), 535-550.
Deng, Z. (2001).The distinction between key ideas in teaching school physics
and key ideas in the discipline of physics. Science Education, 85(3), 263-278.
Deng, Z. (2007). Knowing the subject matter of a secondary-school science
subject. Journal of Curriculum Studies, 39(5), 503-535.
Dewey, J. (1902/1983). The child and the curriculum. I J. A. Boydston (Red.),
John Dewey: The middle works, 1899–1924: Vol. 2: 1902–1903. (s. 271-292)
Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
Dewey, J. (1902/1990). The school and society and the child and the curriculum.
Chicago: The University of Chicago Press.
Dewey, J. (1909/1975). Moral principles in education. (New Red.). Carbondale:
Southern Illin. Univ. P.
Dewey, J. (1922/2005). Människans natur och handlingsliv: Inledning till
socialpsykologin. (A. Ahlberg, översättning ). Göteborg : Daidalos.
Dewey, J. (1938/1997). Experience and education. New York: Touchstone.
Dobzhansky, T. (1973). Nothing in biology makes sense except in the light of
evolution. American Biology Teacher, 35(3), 125-129.
Doyle, W. (1992). Curriculum and Pedagogy. I P.W. Jackson, (Red.), Handbook
on Research on Curriculum, (s. 486-516). New York: MacMillan.
Driver, R., Leach, J., Millar, R. & Scott, P. (1996). Young people’s images of science.
Buckingham, UK: Open University Press.
Duit, R. (2007). Bibliography STCSE: Students’ and teachers’ conceptions and science
education. Tillgänglig från http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/
Engel Clough, E. & Wood-Robinson, C. (1985). How secondary students
interpret instances of biological adaptation. Journal of Biological Education, 19(2),
125-130.
Englund, T. (1992). Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt
kompetenta. Didaktisk tidskrift 2(2-3), 30-45.

337

Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg:
Daidalos.
Englund, T. (1997). Undervisning som meningserbjudande. I Uljens, M. (Red.),
Didaktik: teori, reflektion och praktik (s. 120-145). Lund: Studentlitteratur.
Englund, T. (1998). Problematizing school subject content. I D. Roberts & L.
Östman (Red.), Problems of meaning in science curriculum, (s.13-24). New York:
Teachers.
Erduran, S. & Jiménez-Aleixandre, M. P. (2007). Argumentation in science
education: perspectives from classroom-based research. I K. Tobin, D. Baker,
B. Bellet (Red.), Argumentation in Science Education, (s. 3-27). Dordrecht: Springer
Netherlands.
Fagerström, T. (1995). Den skapande evolutionen. Om vad evolutionsteorin innebär- och
inte innebär. Stockholm: Scandinavian University Press.
Fensham, P. J. (1988). Familiar but different: Some dilemmas and new
directions in science education. I P. Fensham (Red.), Development and dilemmas in
science education, (s. 1-26). London: Falmer Press.
Fensham, P. J. (1995). One step forward. Australian Science Teachers Journal,
41(4), 24-29.
Fensham, P. J. (1998) The politics of legitimation and marginalizing companion
meanings: Three case studies. I D. A. Roberts & L. Östman, (Red.), Problems of
Meaning in Science Curriculum, (s.178-192). New York: Teachers College Press.
Fensham, P. (2000). Providing suitable content in the 'science for all'
curriculum. I R. Millar, J. Leach & J. Osborne (Red.), Improving Science Education:
the Contribution of Research (s. 147-164). Buckingham: Open University Press.
Fensham, P.J. (2001). Science content as problematic issues for research. I H.
Behrendt, (Red.), Research in Science Education, Past, Present and future, (s. 27-41).
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Fensham, P. J. (2003). Defining an identity: the evolution of science education as a field of
research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Fernandez-Balboa, J. & Stiehl, J. (1995). The generic nature of pedagogical
content knowledge among college professors. Teaching and Teacher Education,
11(3), 293–306.
Ferrari, M. & Chi, M. T. H. (1998). The nature of naive explanations of natural
selection. International Journal of Science Education. 20(10), 1231-1256.

338

Franke, S. (2008). En hållbar lärarutbildning. SOU 2008:109. Stockholm: Fritzes.
Fraser, B. J. & Tobin, K. G. (Red.). (1998). International handbook of science
education. Dordrecht: Kluwer.
Gabel, D. L. (Red. ). (1994). Handbook of research on science teaching and learning.
New York: Macmillan.
Gallagher, J. J. (1991). Prospective and practicing secondary school science
teachers’ knowledge and beliefs about the philosophy of science. Science
Education, 75(1), 121 – 134.
Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic Books.
Gess-Newsome, J. (1999). Secondary teachers´ knowledge and beliefs about
subject matter and their impact on instruction. I J. G. Newsome & N. G.
Lederman, N. G. (Red.), Examining Pedagogical Content Knowledge, (s.51-94).
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Gess-Newsome, J. & Lederman, N. G. (1995). Biology teachers’ perception of
subject matter structure and its relationship to classroom practice. Journal of
Research in Science Teaching, 32(3), 301–325.
Gess-Newsome, J. & Lederman, N. G. (Red.). (1999). Examining pedagogical
content knowledge. Dordrecht: Kluwer.
Gibson, M. T. (2004). Culture wars in state education policy: A look at the
relative treatment of evolutionary theory in state science standards. Social Science
Quarterly 85(5), 1129-1149.
Gould, S. J. (1987).Time´s arrow, time´s cycle: Myth and metaphor in the discovery of
geologic time. Cambridge. Massachusetts: Harvard University Press.
Gould, S. J. (2002). The structure of evolutionary theory. Harvard University Press.
Green, E. D. Jr. (1990). The logic of university student´s misunderstanding of
natural selection. Journal of Research in Science Teaching, 27(9), 875-885.
Griffith, J. & Brem, S. (2004). Teaching evolutionary biology: Pressures, stress,
and coping. Journal of Research in Science Teaching, 41(8), 791–809.
Grossman, P. L. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher
education. New York Teacher College Press.

339

Grossman, P. & Stodolsky, S. (1994). Considerations of content and the
circumstances of secondary school teaching. Review of Educational Research, 20,
179-222.
Gunnarsson, G. (2008). Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner: en studie
om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den
laborativa
verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares
didaktiska handlingsmönster i dessa möten (Doktorsavhandling). Linköping:
Linköpings universitet.
Guskey, T. R. (1986). Staff development and the process of teacher change.
Educational Researcher, 15(5), 5–12.
Gustafsson, B. (2007). Naturvetenskaplig undervisning och det dubbla
uppdraget. Nordina, 3(2), 107-118.
Gyllenpalm, J. (2010). Teachers' language of inquiry: the conflation between methods of
teaching and scientific inquiry in science education. (Doktorsavhandling) Stockholm:
Stockholms universitet.
Halldén, O. (1988). The evolution of the species - pupil perspectives and school
perspectives. I R. Duit & R. Saljö, (Red.), Students' conceptions of subject matter
content. Proceedings of a symposium at the 2. Eur. Conf. for Research on Learning and
Instruction, Tuebingen, Sept. 1987 (s.21-55). Kiel: IPN.
Halldén, O. (1993). Learners´ conception of the subject matter being taught. A
case from learning history. International Journal of Educational Research, 19(3), 317325.
Hamza, K. (2010). Contingency in high-school students' reasoning about electrochemical
cells: opportunities for learning and teaching in school science. (Doktorsavhandling)
Stockholm: Stockholms universitet.
Hansson, L. (2007). "Enligt fysiken eller enligt mig själv?" gymnasieelever, fysiken och
grundantaganden om världen. (Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings
universitet.
Hargreaves, A.
Studentlitteratur.

(1998a).

Läraren

i

det

postmoderna

samhället.

Lund:

Hargreaves, A. (1998b). The emotional practice of teaching. Teaching and Teacher
Education, 14(8), 835-854.
Helldén, G. (1992). Grundskoleelevers förståelse
(Doktorsavhandling). Lund: Stockholms universitet.

340

av

ekologiska

processer.

Helldén, G. (1994). Barns tankar om ekologiska processer. (1:a uppl.) Stockholm:
Liber utbildning i samarbete med Världsnaturfonden.
Helldén, G., Lindahl, B. & Redfors, A. (2005). Lärande och undervisning i
naturvetenskap: En forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Helms, J. (1998). Science-and me: Subject matter and identity in secondary
school science teachers. Journal of research in science teaching, 35(7), 811-834.
Hermann, R. (2008). Evolution as a controversial issue: a review of instructional
approaches: Social and ethical issues in science education. Science and Education,
17(8), 1011-1032.
Hewson, P. W., Beeth, M. E. & Thorley, N. R. (1998). Teaching for conceptual
change. I K. G.Tobin & B. J. Fraser (Red.), International handbook of science
education. Dordrecht: Kluwer.
Hultén, M. (2008). Naturens kanon: Formering och förändring av innehållet i
folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842-2007 (Doktorsavhandling).
Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet: Stockholm.
Ingram, E. L. & Nelson, C. E. (2006). Relationship between achievement and
students' acceptance of evolution or creation in an upper-level evolution course.
Journal of Research in Science Teaching, 43(1), 7–24.
Jackson, P. (1968). Life in classrooms. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Jackson, D. F., Doster, E. C., Meadows, L. & Wood, T. (1995). Hearts and
minds in the science classroom: The education of a confirmed evolutionist.
Journal of Research in Science Teaching, 32(6), 585–611.
Jackson, D., Doster, E. & Meadows, L. (1997). Reply to "Hearts and minds in
the science classroom: The education of a confirmed evolutionist revisited".
Journal of Research In Science Teaching, 34 (1), 93-94.
Jakobsson, A. (2001). Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp: en
processtudie (Doktorsavhandling). Malmö: Lunds universitet.
Jakobson, B (2008). Learning science through aesthetic experience in elemantary school:
aesthetic judgement, metaphor and art. (Doktoravhandling), Stockholm : Stockholms
universitet.
Jenkins, E. (2001).Research in Science Education in Europe: Retrospect and
Prospect. I H. Behrendt, (Red.), Research in science education: past, present, and future,
(s. 17-26). Dordrecht: Kluwer Academic.

341

Jensen M. S. & Finley, F. N. (1995). Teaching evolution using historical
arguments in a conceptual change strategy. Science Education, 79(2), 147-166.
Jensen, M. S. & Finley, F. N. (1997). Teaching evolution using a historically rich
curriculum and paired problem solving instructional strategy. The American
Biology Teacher, 59(4), 208-212.
Jimenez-Aleixandre, M. P. (1992). Thinking about theories or thinking with
theories?: A classroom study with natural selection. International Journal of Science
Education, 14(1),51-61.
Jimenez-Aleixandre, M. P. (1994). Teaching evolution and natural selection: A
look at textbooks and teachers. Journal of Research in Science Teaching, 31(5), 519535.
Jiménez-Aleixandre, M. P. (2007). Designing argumentation learning
environments. I S. Erduran & M. P. Jimenez-Aleixandre (Red.), Argumentation in
science education: Perspectives from classroom-based research, (s. 91-115). Dordrecht,
Netherlands: Springer.
Johnson, N. & Owen, J. (1986). The two cultures revisited: interpreting messages from
models of teaching and clinical supervision to encourage improvement in teaching. Paper
presented to the Australian Educational Research Association Annual
Conference, Melbourne.
Jungwirth, E. (1977). Should natural phenomena be described teleologically or
anthropomorphically? – A science educator´s view. Journal of Biological Education,
11(3), 191-196.
Justi, R. & Van Driel, J. (2006). The use of the interconnected model of teacher
professional growth for understanding the development of science teachers’
knowledge on models and modeling. Teaching and Teacher Education, 22(4), 437–
450.
Kelly, A. E., Baek, J. Y. & Lesh, R. A. (Red.). (2008). Handbook of design research
methods in education: innovations in science, technology, engineering, and mathematics learning
and teaching. New York: Routledge.
Kelly, P. (2006). What is teacher learning? A socio-cultural perspective. Oxford
Review of Education, 32, 505-519.
Kennedy, D. (2005). Breakthrough of the Year. Science, 310, 1869.
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

342

Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. 3. ed. Chicago, Ill.:
University of Chicago Press.
Lakin, S. & Wellington, J. (1994). Who will teach the ‘nature of science’?:
Teachers’ views of science and their implications for science education.
International Journal of Science Education, 16, 175–190.
Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation.
Cambridge: Cambridge University Press.
Lawson, A. E. & Thompson, L. D. (1988). Formal reasoning ability and
misconceptions concerning genetics and natural selection. Journal of Research in
Science Teaching, 25(9), 733-746.
Lawson, A. E. & Worsnop, W. A. (1992). Learning about evolution and
rejecting a belief in special creation: Effects of reflective reasoning skill, prior
knowledge, prior belief and religious commitment. Journal of Research in Science
Teaching, 29(2), 143-166.
Lederman, N. G. (2007). Nature of Science: Past, present, and future. I S. K.
Abell & N.G. Lederman (Red.), Handbook of Research in Science Education (s. 729780). Mahwah New Jersey, USA. Lawrence Erlbaum Associates.
Lederman, N. G., Gess-Newsome, J. & Latz, M. S. (1994). The nature and
development of preservice science teachers’ conceptions of subject matter and
pedagogy. Journal of Research in Science Teaching, 31(2), 129–146.
Lederman, N. G. & Lederman, J. S. (2011). The Development of Scientific
Literacy: A function of the interactions and distinctions among subject matter,
nature of science, scientific inquiry, and knowledge about scientific inquiry. I C.
J. Linder, (Red.), Exploring the landscape of scientific literacy (s.127-144). London:
Routledge.
Lederman, N. G., Wade, P. D. & Bell, R. L. (1998).Assessing understanding of
the nature of science: A historical perspective. I W. E. Mccomas (Red.), The
Nature of science in science education: Rationals and strategies, (s. 331-350). Dordrecht:
Kluwer.
Lederman, N. G. & Zeidler, D. (1987). Science teachers’ conceptions of the
nature of science: Do they really influence teaching behavior? Science Education,
71(5), 721–734.
Lee, E. & Luft, J. (2008). Experienced secondary science teachers'
representation of pedagogical content knowledge. International Journal of Science
Education, 30(10), 1343-1363.

343

Lerner, L. S. (2000a). "Good and bad science in US schools." Nature, 407(6802),
287-290.
Lerner, L. (2000b). Good science, bad science: Teaching evolution in the States.
Washington (D.C.): Thomas B. Fordham Foundation.
Lijnse, P. (2000). Didactics of science: The forgotten dimension in science
education research. I R. Millar, J. T. Leach & J. Osborne, (Red.). Improving science
education: the contribution of research (s. 308–326). Buckingham: Open University
Press.
Lindahl, B. (2003). Lust att lära naturvetenskap och teknik? En longitudinell studie om
vägen till gymnasiet (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs universitet.
Little, J. (1992). Opening the black box of professional community. I A.
Lieberman (Red.), The changing contexts of teaching. The 91st yearbook of the NSSE,
part 1, (s.157-178). Chicago: University of Chicago Press.
Loughran, J., Milroy, P., Berry, A., Gunstone, R. & Mulhall, P. (2001).
Documenting science teachers’ pedagogical content knowledge through PaPeRs. Research in Science Education, 31, 289–307.
Loughran, J. J., Mullhall, P. & Berry, A. (2004). In search of pedagogical
content knowledge in science: Developing ways of articulating and
documenting professional practice. Journal of Research in Science Teaching, 41(4),
370-391.
Loughran, J. J., Mulhall, P. & Berry, A. (2006). Understanding and Developing Science
Teachers’ Pedagogical Content Knowledge. Rotterdam: Sense Publishers.
Luffiego, M., Bastida, M. F., Ramos, F. & Soto, J. (1994). Systemic model of
conceptual evolution. International Journal of Science Education, 16(3), 305– 313.
Lundahl, L. N. M. & Rönnberg, L. (2003). Skolans frihet och ansvar att styra sin tid.
FoU-rapport. Timplanedelegationen. Umeå Universitet. Tillgänglig på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-16005
Lundegård, I (2007). På väg mot pluralism: elever i situerade samtal kring hållbar
utveckling (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet.
Lundqvist, E. (2009). Undervisningssätt, lärande och socialisation: analyser av lärares
riktningsgivare och elevers meningsskapande i NO- undervisning (Doktorsavhandling).
Uppsala: Uppsala universitet.

344

Lärarnas Riksförbund. (2008). Läraryrkets kärna – Lärare om sina kunskaper,
relevanta lärarkunskaper och en lärargemensam kunskapsbas. Rapport från Lärarnas
Riksförbund.
Tillgänglig på http://www.lr.se/lrweb/home.nsf/ByKey/PKAEL7LSG23
/$file/Läraryrkets%20kärna%20nov2008.pdf.
Lövheim, D. (2006). Att inteckna framtiden: läroplansdebatter gällande naturvetenskap,
matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965 (Doktorsavhandling).
Uppsala: Uppsala universitet.
Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, sources and
development of pedagogical content knowledge. I J. Gess-Newsome & N. G.
Lederman (Red.), Examining Pedagogical Content Knowledge, (s. 95-132). Dordrecht,
The Netherlands: Kluwer.
Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to
a modified conception. Journal of Teacher Education, 41, 3–11.
Martins, I. (2011). Literacy as metaphor and perspective in science education. I
C. J. Linder, (Red.), Exploring the landscape of scientific literacy (s. 90-105). London:
Routledge.
Matthews, M. (1994). Science teaching: The role of history and philosophy of science.
Routledge, New York.
Mayr, E. (1982). The growth of biological thought: diversity, evolution, and inheritance.
Cambridge, Mass.: Belknap P. of Harvard University.
McComas, W. F. (Red.). (2000). The nature of science in science education: Rationales
and strategies. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Mc Ewan, H. & Bull, B. (1991). The pedagogic nature of subject matter
knowledge. American Educational Research Journal, 28(2), 316-334.
Meagher, T. R. (1999). Evolution and today´s society. Bioscience, 49 (11), 923925.
Meagher, T. R., (2007). Is evolutionary biology strategic science? Evolution, 61,
239-244.
Mishler, E. G. (1986). Research interviewing: context and narrative. Cambridge, Mass.:
Harvard Univ. Press.
Millar, R. (1996).Towards a science curriculum for public understanding. School
Science Review 77 (280), 7-18.

345

Millar, R., Leach, J. T. & Osborne, J. (Red.).(2000). Improving science education: The
contribution of research. Buckingham: Open University Press.
Millar, R. & Osborn, J. (1998). Beyond 2000. Science education for the future.
London: King´s College, School of Education.
Miller, J. D., Scott, E. C. & Okamoto, S. (2006). Science communication: Public
acceptance of evolution. Science 313, 765-766.
Monk, M. & Osborne., J. (1998). Placing the history and philosophy of science
on the curriculum: A model for the development of pedagogy. Science Education
81(4), 405-424.
Moore, R. (2000). The revival of creationism in the United States. Journal of
Biological Education 35(1), 17-22.
Moore, R. (2002a). Teaching evolution: Do state standards matter?. Bioscience,
52(4), 378.
Moore, R. (2002b). America's anti-evolution movement. Academic Questions
15(2), 69-79.
Moore, R. (2008). Creationism in the biology classroom: What do teachers
teach & how do they teach it? American Biology Teacher, 70(2), 79-84.
Morine-Dershimer, G. & Kent, T.(1999). The complex nature and sources of
teachers pedagogical knowledge. I J. G. Newsome & N. G. Lederman,(Red.),
Examining Pedagogical Content Knowledge, (s. 21-50). Kluwer Academic Publishers.
Munby, H. & Russel, T. (1993). Reflective Teacher Education: Technique or
epistemology? Teaching and Teacher Education, 9, 431-438.
Munby, H., Russell, T. & Martin, A. K. (2001). Teachers’ knowledge and how it
develops. I V. Richardson (Red.), Handbook of research on teaching (4th ed., s. 877–
904). Washington, DC: American Educational Research Association. National
Research Council (NRC). (1996). National Science Education Standards.
Washington, DC: National Academy Press.
National Academy of Science. (1998). Teaching about evolution and the nature of
science. Washington, DC: National Academy Press.
National Research Council. (1996). The national science education standards.
Washington DC: National Academy Press.

346

Osborne, J. Ratcliffe, M. Millar, R. & Duschl, R. (2003). What "ideas-aboutscience" should be taught in school science? A delphi study of the expert
community. Journal of Research in Science Teaching, 40(7), 692-720.
Park, S. & Oliver, J. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical
content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as
professionals. Research in Science Education, 38(3), 261-284.
Passmore, C. & Stewart, J. (2002). A modeling approach to teaching
evolutionary biology in high schools. Journal of Research in Science Teaching, 39(3),
185–204.
Pedersen, S. (1992). Om elevers förståelse av naturvetenskapliga förklaringar och
biologiska sammanhang (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet.
Proposition 1988/89:4.
Utbildningsdepartementet.

Skolans

utveckling

och

styrning.

Stockholm:

Proposition 1989/90:41. Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare,
biträdande skolledare och Syo-funktionärer. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Putnam, R. & Borko, H. (2000). What do new views of knowledge and thinking
have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 415.
Renner, J. W., Brunnby, M. & Shepherd, D. L. (1981). Why are there no
dinosaurs in Oklahoma? The science teacher, 48(9), 22-24.
Roberts, D. A. (1982). Developing the concept of ”Curriculum emphases” in
science education. Science Education, 62(2), 243-260.
Roberts, D. A. (1988). What counts as science education? I P. J. Fensham
(Red.), Development and dilemmas in science education (s. 27 – 54). New York: Falmer
Press.
Roberts, D. A. (1994). Developing the concept of ”curriculum emphases” in
science education. Nordisk Pedagogik, 14(1), 10-25.
Roberts, D. A. (1998). Analyzing school science courses: The concept of
companion meaning. I D. A. Roberts & L. Östman (Red.), Problems of Meaning in
Science Curriculum (s. 5-12). New York and London: Teachers College Press.
Roberts, D. A. (2007). Scientific literacy/Science literacy. I S. K. Abell & N. G.
Lederman (Red.), Handbook of Research in Science Education, (s. 729-780). Mahwah
New Jersey, USA: Lawrence Erlbaum Associates.

347

Roberts, D. A. (2011). Competing visions of scientific literacy: The influence of
a science curriculum policy image. I C. J. Linder, (Red.), Exploring the landscape of
scientific literacy, (s.11-27). London: Routledge.
Roberts, D. A. & Östman, L. (Red.). (1998). Problems of Meaning in Science
curriculum. Teachers College Press, N Y.
Rogoff, B. (1995). Observing sociocultural activity on three planes:
Participatory appropriation, guided participation, and apprenticeship. I J. V.
Wertsch, (Red.), Sociocultural studies of mind, (s. 139-164). Cambridge: Cambridge
University Press.
Rosenthal, D. B. (1985). Evolution in high school biology textbooks: 19631983, Science Education, 69(5), 637-648.
Rudolph, J. L. & Stewart, J. (1998). Evolution and the nature of science: On the
historical discord and its implications for education. Journal of Research in Science
Teaching, 35(10), 1069–1089.
Ruse, M. (2005). The evolution-creation struggle. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Ryan, A. G. & Aikenhead, G. S. (1992). Students Preconceptions about the
epistemology of science. Science Education, 76(6), 559-580.
Sandell, K., Öhman, J. & Östman, L. (2003). Miljödidaktik,-naturen, skolan och
demokratin. Lund: Studentlittertur.
Scharmann, L. C. & Harris, W. M. (1992) Teaching evolution: Understanding
and applying the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 29(4),
375-388.
Schoultz, J. (2000). Att samtala om/i naturvetenskap: kommunikation, kontext och
artefakt (Doktorsavhandling). Linköping: Linköpings Universitet.
Schwab, J. J. (1962). The concept of the structure of I discipline. Educational
Record 43, 197-205.
Schwab, J. J. (1978). Education and the structure of the disciplines. I I.
Westbury & N. Wilkof (Red.), Science, curriculum, and liberal education, (s. 167-183).
Chicago: University of Chicago.
Scott, E. C. (2004). Evolution vs. creationism: An introduction. Berkely: University of
California Press.

348

Settlage, J. Jr. (1994). Conceptions of natural selection. A snapshot of the sensemaking process. Journal of Research in Science Teaching, 31(5), 449-457.
Shaw Drummer, S. (2000). Evolution education. I W. S. McCann (Red.), Trends
in Science Education Research, 1998: Taking the Annual Pulse of the Science Education
Research Community (s. 131-132). Tillgänglig på www.eric.Red.gov
Short, R. (1994). Darwin have I failed you? The Lancet, 343(88), 528-529.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand. Knowledge growth in teaching.
Educational Researcher, 15, 4-14.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new
reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22.
Siskin, L. (1994). Realms of knowledge; Academic departments in secondary school.
Washington, DC: Falmer.
Sjöberg, S. (2000). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik.
Lund: Studentlitteratur.
Sjögren, F. (2011). Den förhandlade makten: kulturella värdekonflikter i den svenska
skolan (Doktorsavhandling). Stockholm: Stockholms universitet.
Skolverket . (1994). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94: Särskilda
programmål för gymnasieskolans nationella program; Kursplaner i kärnämnen för
gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Skolverket. (2000a). Gy2000. 2000:14, Naturvetenskapsprogrammet : programmål,
kursplaner, betygskriterier och kommentarer: NV. Stockholm: Statens skolverk.
Skolverket. (2000b). Kursplaner 1999/2000.
Tillgänglig på http:// www. skolverket.se
Skolverket. (2003). Kursinfo 2003/2004.
Tillgänglig på http://www.skolverket.se
Skolverket. (2004). Kursplaner 2004/2005.
Tillgänglig på http://www.skolverket.se
Skolverket. (2011a). Ämnesplan, Biologi.
Tillgänglig på http://www.skolverket.se
Skolverket. (2011b) Kommentar, Biologi,
Tillgänglig på http://www.skolverket.se
349

Skoog, G. & Bilica, K. (2002). The emphasis given to evolution in state science
standards. A lever for change in evolution education? Science Education 86(4),
445-462.
Southerland, S. A., Abrams, E., Cummins, C. L. & Anzelmo, J. (2001).
Understanding students' explanations of biological phenomena: Conceptual
frameworks or p-prims? Science Education, 85, 328–348.
Southerland, S. A. & Golden, B. W. (2007). Not in our classrooms: Why
intelligent design is wrong for our schools. Science Education, 91(4), 681-682.
Sprinthall, N. A., Reiman, A. J. & Thies-Sprinthall, L. (1996). Teacher
professional development. I J. Sikula (Red.), Handbook of research on teacher
nd
education (2 ed. s. 666-703). New York: Macmillan.
Starrin, B., Svensson, P-G. (Red.), (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori.
Lund: Studentlitteratur.
Stewart, J. & Rudolph. J. L. (2001). Considering the nature of scientific
problems when designing science curricula. Science Education, 85(3), 207–222.
Stodolsky, S. S. & Grossman., P. L. (1995). Subject-matter differences in
secondary schools: Connections to higher education. New Directions for Teaching
and Learning, 1995(64), 71-78.
Strömdahl, H. (1996). On mole and amount of substance: a study of the dynamics of
concept formation and concept attainment (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs
universitet.
Strömdal, H. (2000). No-didaktisk forskning- en lägesrapport och några förslag vid
millenniumskiftet 1999/2000. HSV/ Not-projektet.
Svennbeck, M. (2003). Omsorg om naturen: om NO-utbildningens selektiva traditioner
med fokus på miljöfostran och genus (Doktorsavhandling). Uppsala: Uppsala
universitet.
Sund, P. (2008). Att urskilja selektiva traditioner i
socialisationsinnehåll - implikationer för undervisning för
(Doktorsavhandling). Västerås: Mälardalens högskola.

miljöundervisningens
hållbar utveckling

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Prisma.
Talbert, J. & McLaughlin, M. (1994).Teacher professionalism in local school
contexts. American Journal of Education, 102, 123-153.

350

Tamir, P. & Zohar, A. (1991). Antropomorhism and teleology in reasoning
about biological phenomena. Science Education, 75(1), 57-67.
Tobin, K. & McRobbie, C. (1996). Cultural myths as constraints to the enacted
science curriculum. Science Education, 80(2), 223 –241.
Tobin, K., McRobbie, C. & Anderson, D. (1997). Dialectical constraints to the
discursive practices of a highschool physics community. Journal of Research in
Science Teaching, 34(5), 491–507.
Traianou, A. (2007). Understanding teacher expertise in primary science: a sociocultural
approach. Rotterdam: Sense Publishers.
Trend, R. D. (2001). Deep time framework: a preliminary study of U.K. primary
techers´ conceptions of geologic time and perceptions if geosciences. Journal of
Research in Science Teaching, 38(2), 191-221.
Uddenberg, N. (2003a). Idéer om livet: en biologihistoria. Bd 1. Stockholm: Natur
och kultur.
Uddenberg, N. (2003b). Idéer om livet: en biologihistoria. Bd 2. Stockholm: Natur
och kultur.
Van Driel, J, H., Verloop, N. & de Vos, W. (1998). Developing science
teachers´ pedagogical content knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35
(6), 673-695.
Van Driel, J. H., Beijaard, D. & Verloop, N. (2001). Professional development
and reform in science education: The role of teachers' practical knowledge.
Journal of Research in Science Teaching, 38(2), 137-158.
van Dijk, E.M. (2009). Teachers' views on understanding evolutionary theory: A
PCK-study in the framework of the ERTE-model. Teaching and Teacher
Education, 25(2),259-267.
Wallin, A. (2004). Evolutionsteorin i klassrummet. På väg mot en ämnesdidaktisk
teori för undervisning i biologisk evolution (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs
universitet.
Veal, W. R. & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical content knowledge
taxonomies. Electronic Journal of Science Education, 3(4). Tillgänglig på
http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/vealmak.html
Weis, F.A. (1912). Lifvet och dess lagar: en framställning af den allmänna biologien.
Stockholm: Geber.
351

Wenger, E. (1998). Community of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge:
Cambridge University Press.
Wertsch, J. V. (1993). Voices of the mind. A sociocultural approach to mediatedaction.
Cambridge: Harvard University Press.
Wertsch, J. V. (1995). The need for action in sociocultural research. I J. V.
Wertsch, (Red.), Sociocultural studies of mind, (s. 56-74). Cambridge: Cambridge
University Press.
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

inom

humanistisk-

White, R. T. (1994). Dimensions of content. I P. J. Fensham, R. F. Gunstone,
& R. T. White (Red.). The Content of science: a constructivist approach to its teaching and
learning, (s.255-262). London: Falmer.
White, R. T. (1998). Research, theories of learning, principles of teaching and
classroom practice. Examples and issues. Studies in Science Education, 31, 55-70.
Wickman, P.-O. (2006). Aestetic Experience in Science Education: Learning and
Meaning Making as Situated Talk and Action. London: Lawrence Earlbaum
Associates, Publishers.
Wickman, P.-O. & Östman, L. (2002). Learning as Discourse Change: A
Sociocultural Mechanism. Science Education, 86 (5), 601-623.
Wickman, P.-O. & Persson, H. (2009). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i
grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber.
Williams, R. (1973). Base and superstructure in Marxist Cultural Theory. New
Left review, 82, 3-16.
Williams, R. (1973/1997). Bas och överbyggnad i marxistisk kulturteori. I L.
Furuland & J. Svedjedal (Red.) Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (s.
310-326). Lund: Studentlitteratur.
Williams, R. (1980). Marx och kulturen. Stockholm: Bonniers.
Wilson, S. M., Shulman, L. S. & Richert, A. E. (1987). 150 different ways of
knowing: Representations of knowledge in teaching. I J. Calderhead (Red.),
Exploring Teachers´ Thinking (Vol.1, s. 104-124). London: Cassell.
Winslow, M.W. (2008). Evolution and personal religious belief: Christian biology-related
majors’ search for reconciliation at a Christian university (Doktorsavhandling). Hämtad

352

from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3310836). Tillgänglig på
http://hdl.handle.net/2097/710
Wise, D.U. (2005). ”Intelligent” Design versus evolution. Science, 309, 556.
Wolcott, H. F. (1994). Transforming qualitative data: description, analysis, and
interpretation. Thousand Oaks: Sage.
Wood-Robinson, C. (1994). Young people's ideas about inheritance and
evolution. Studies in Science Education, 78(1), 29-47.
Wood-Robinson, C. (1995). Children’s biological ideas: Knowledge about
ecology, inheritance, and evolution. I S. M. Glynn & R. Duit (Red.), Learning
science in the schools: Research reforming practice, (s. 111–130). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, Inc.
Woods, P. & Jeffrey, B. (2002). The reconstruction of primary teachers´
identities. British Journal of Sociology of Education, 23, 89-106.
Zetterqvist, A. (2003). Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi: En
intervjuundersökning med no/biologilärare (Doktorsavhandling). Göteborg:
Göteborgs universitet.
Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.(2003). Kunskap om vår
värld ger kunskap för utveckling: forskningsfronter inom naturvetenskap och
teknikvetenskap: Vetenskapsrådets propositionsunderlag 2005-2008. Stockholm:
Vetenskapsrådet.
Öhman, J. (2004). Moral perspectives in selective traditions of environmental
education. I P. Wickenberg, H Axelsson, L. Fritzén, G. Helldén & J.Öhman
(Red.), Learning to change our world (s. 33-57). Lund: Studentlitteratur.
Östman, L. (1995). Socialisation och mening. No-utbilding som politiskt och
miljömoraliskt problem. Uppsala: Uppsala universitet.

353

354

Bilaga 1
Syften som de presenterades vid intervjuerna
Maria Pettersson
Karlstads universitet
Institutionen för Natur och Miljö
S-651 88 Karlstad
tel: 054 - 700 17 02, 023-77 82 86
e-post: Maria.Pettersson@kau.se

2004-10-20

Syften
Att undersöka hur lärare transformerar/ omformar
ämneskunskap till innehåll som är möjligt att
undervisa i biologikurser på gymnasiet samt hur
lärare relaterar val av innehåll och metoder till
elevers förutsättningar och till sammanhanget.
Frågor
Vilket innehåll har biologi A kursen på
gymnasiet?
Vilka syften har lärare med biologi/ evolutions
undervisningen på gymnasiet?
Vilka undervisningsmetoder använder man i
undervisning om evolution?
På vilket sätt liknar/ skiljer sig ”keyideas” i
undervisningen på gymnasiet och i den
akademiska undervisningen?

355

356

Bilaga 2
Maria Pettersson
Karlstads universitet
Institutionen för Natur och Miljö
S-651 88 Karlstad
tel: 054 - 700 17 02, 023-77 82 86
e-post: Maria.Pettersson@kau.se

2004-05-26

Syftena
Etiska spörsmål
Något du undrar over
Sätt på inspelningsutrustningen
Frågor till intervju:
Ämnesinnehåll i biologiundervisningen, speciellt evolutionsfrågor
*Berätta om din bakgrund (utbildning, år som lärare, antal år på denna skola)
*Beskriv hur du motiverar för eleverna att läsa kursen Biologi A., beskriver innehållet.
Vad är kännetecknande för den kursen?
Vad är du speciellt intresserad av? Hur avspeglar det sig i din planering?
*Vad är viktigt för elever att förstå efter att ha gått igenom den kursen?
*Vilket läromedel använder ni?
*Hur skulle du definiera skolämnet biologis innehåll? Som definierat?
Är det någon anledning till speciella sekvenser?
Är skolämnet statiskt/dynamiskt?
Om evolutionsundervisningen
*Vad säger du till eleverna om varför ska vi lära oss det här?
*Varför är denna undervisning viktig för eleverna?
Innehåll?
Metoder?
Syften
Skäl
Hur vet vad en elev har förstått? Vad verkar vara svårast att förstå? Vad kommer de
med för invändningar? Hur bemöter du dem? Vad tror du särskilt har hjälper eleverna
i ditt sätt att undervisa om det här momentet? Vad tror du skulle kunna göra elevernas
förståelse ännu bättre?
*Har du lärt dig det här (att välja ut vad som är viktigt)
i din universitetsutbildning?
Fortbildning
Kollegor
357

Annat?
Hur tror du att en biologi-vetenskapsman skulle se på dina förklaringar?
Hur skulle en pedagog ”av senaste snittet ”se på undervisningsmomentet?
*Hur överensstämmer läroboken med din syn på vad som är viktigt att lära sig och hur
man förklarar?
Praktiska spörsmål
Översiktlig planering?
Ev planering, ex på prov för evolutionsavsnitt
Priolistan.
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Bilaga 3
Maria Pettersson
Karlstads universitet
Institutionen för Natur och Miljö
S-651 88 Karlstad
tel: 054 - 700 17 02, 023-77 82 86
e-post: Maria.Pettersson@kau.se
behandlas
i kursen

prioritet



























anpassning











släktskap

2004-05-26

artbildning
artförändring över tid
bevis på evolutionen
genetisk variation
konflikter mellan olika världsbilder/tolkningar
mångfald/ diversitet
människans evolution
naturligt urval
naturvetenskap och arbetssätt
nedärvning av förändringar
samhällsvetenskapliga/medicinska aspekter och
argument för att känna till evolution

stamträd
vanliga missförstånd
vetenskapshistoriska händelser eller personer

1.Vilka av ovanstående områden och begrepp brukar du behandla under kursen Biologi A?
Markera med X.
2.Vilka av ovanstående områden anser du vara mycket viktiga att behandla under kursen biologi
A? Prioritera genom att rangordna dem. ( 1 av högsta prioritet), om flera områden är av ”samma
prioritiet ” ange det. Dvs du kan skriva 1:or, 2:or osv för flera områden.
Tack för hjälpen!

Maria Pettersson
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Lärares beskrivningar av evolution
som undervisningsinnehåll i biologi
på gymnasiet
Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka innehållet i evolutionsundervisning. Avhandlingen baseras på empiriskt material, insamlat genom enkäter och djupintervjuer med biologilärare med erfarenhet av kursen Biologi A på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. I avhandlingen identifieras det innehåll lärarna beskriver
och de skäl lärarna ger för valet av det, samt lärarnas resonemang om hur de anpassar
innehållet så att det ska vara lämpligt och underlätta för elevernas förståelse.
Två aspekter har undersökts: 1) det naturvetenskapliga innehållet beskrivet i teman 2) det
socialiserande innehållet, som visas genom de teman som prioriteras och lärarnas övergripande mål med biologikursen.
Resultaten visade att lärarna trots att de beskrev att gemensamma teman i innehållet
beskrev de olika undervisningsinnehåll med avseende på värderingar. Utifrån lärarnas
beskrivningar har fyra olika selektiva traditioner identifierats. Resultaten har diskuterat i
relation till sammanhanget och förutsättningar för undervisningen.
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