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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att undersöka exempel på hur evolutionsteorin berörs i 

biologiundervisningen för årskurserna 1 till 6. Om undervisning i evolutionsteorin sker, vad 

fokuserar i så fall lärarna på och vad anser de vara det viktigaste för eleverna att kunna? Vilka 

lärmiljöer erbjuds eleverna för att utveckla sin förståelse för naturvetenskapens sätt att 

förklara livets uppkomst? 

 

Intervjuerna har genomförts med sex lärare som har undervisning inom de naturvetenskapliga 

ämnena. Alla de intervjuade lärarna har en lärarexamen och har undervisat i biologi i 

årskurserna 1 till 6. Lärarna har olika utbildningsbakgrund, men alla har någon form av 

naturvetenskaplig utbildning. Två observationer har utförts i syfte att studera om 

undervisningen bidrar till elevernas förståelse för evolutionsteorin. 

 

Resultaten som studien innefattar är bland annat att evolutionsteorin som begrepp inte nämns i 

undervisningen samt att lärarna besitter olika djup förståelse för evolutionen. Undervisningen 

lärarna bedriver fokuserar i en del fall endast på vad gällande styrdokument uttrycker och inte 

ämnets syfte för undervisningen. 

 

Nyckelord: Naturvetenskapligt lärande, biologiundervisning, evolutionsteori, lärares 

begreppsförståelse, lärares undervisningsfokus inom biologi. 
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1. Inledning  
 

I min lärarutbildning har jag läst kurserna Barnen i naturen I & II, där mitt intresse för de 

naturvetenskapliga ämnena väckts ytterligare. Det ingår inte någon verksamhetsförlagd 

utbildning i dessa kurser eftersom de är en specialisering (en termin) och inte en inriktning 

(två terminer). Därför har jag i praktiken inte haft möjlighet att fokusera på hur de 

naturvetenskapliga ämnena kommer till uttryck i klassrum för de yngre eleverna. Att studera 

hur evolutionsteorin behandlas i undervisningen för skolår 1 till 6, är för mig intressant då 

forskning pekar åt olika håll. Några menar att det är för tidigt att ta upp, medan andra hävdar 

det motsatta. Evolutionsteorin berörs inledande i syftet för biologiämnets kursplan, men är 

inte uttryckt som något centralt innehåll förrän i årskurserna 7 till 9. Evolutionsteorin är en 

stor del av biologin och därför anser jag att den bör beröras på något sätt även i klassrum för 

de yngre eleverna. Min avsikt har varit att ta reda på hur lärare resonerar kring sin 

biologiundervisning samt där möjlighet finns observera lektioner för att se hur läraren 

undervisar i praktiken. 

 

Förhoppningsvis kan mina förvärvade kunskaper efter examensarbetet leda till att jag kan 

utveckla min egen undervisning, så att mina framtida elever har möjlighet att förstå biologins 

sammanhang och helhet.  
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2. Bakgrund 
 

Bakgrunden inleds med en historisk förklaring till evolutionsteorins uppkomst. Detta följs av 

studiens koppling till gällande styrdokument samt tidigare forskning inom området 

evolutionsteoriundervisning. 

  

2.1. Evolutionsteorins uppkomst 
 

”Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” skrev Theodosius 

Dobzhansky (1973). Vi människor har alltid sökt förklaringar på varför något finns och är på 

ett visst sätt. En del förklarar livets utveckling med hjälp av sin religion och andra med 

naturvetenskapliga förklaringar.  

 

Redan 427˗347 f.Kr hade Platon tankar om hur livet uppkommit (Vikström 2005; Sjøberg 

2010; Futuyma 2005). Mer närbeläget i tid har vi den svenska botanikern Carl von Linné 

(1707˗1778), som var expert på läran om växter. Han trodde att alla växter, djur och stenar var 

ordnade i ett hierarkiskt system där Gud var den som styrde. Carl von Linné var världsledande 

inom vetenskapen på 1700-talet och fick många anhängare av sin lära. Han namngav även 

många växter, vars latinska namn står sig än idag. Under 1800-talet ledde Linnés tidigare 

tankar till nya teorier kring livsformers uppkomst. En av de nya teorierna som uppkom var att 

skilja på mineralriket, det vill säga stenarna från djur- och växtriket. Upphovsmannen bakom 

detta var Jean-Baptiste de Lamarck (1744˗1829). Lamarck gick även emot den dåvarande tron 

att det var Gud som skapat allt, en gång för alla. Han trodde att alla organismer hade en 

inneboende vilja av att utveckla sig från lägre stående organismer till högre. Lamarck hade en 

del tankar om evolutionen som idag är bevisat felaktiga, till exempel att organismer evolverar 

under sin egen livstid och att individer i en population utvecklar vissa egenskaper för att de 

behövs i något sammanhang (NE 2011 a). Ett känt exempel på detta är Lamarcks teori om 

giraffens hals, som blev längre och längre för att giraffen skulle nå maten högre upp i träden 

(Nordlab a). 

 

Den mest omtalade personen då det gäller evolution och evolutionsteori är Charles Darwin 

(1809˗1882). Han är även den person som myntat uttrycket evolution. Ordet evolution 

kommer från latinets evolve och betyder ”to unfold” eller ”unroll” och kan översättas på 

svenska till ”avtäcka” eller ”rulla ut” (min översättning) (Futuyma 2005). 

Nationalencyklopedins definition på vad evolution är för något lyder ”förändring (utveckling) 

av organismers ärftliga egenskaper över tiden” (NE 2011 b).  Darwin gav ut boken On the 

Origin of Species by Means of Natural Selection 1859, som kom ut på svenska 1871 och då 

kallades Om arternas uppkomst. Darwins egna experiment och otaliga observationer av både 

växt- och djurriket ledde till att han förstod att det fanns variation i naturen. Darwins teori 

kring detta var att överproduktionen av avkomma ledde till den variation han kunde upptäcka. 

Han menade att överlevnaden berodde på vilken individ som var bäst anpassad till sin miljö 

på grund av att det var kamp om naturens resurser. Darwins slutsats var att den individ som 

var bäst anpassad till sin miljö också har störst chans att överleva. Denna process benämnde 

han natural selection, på svenska naturligt urval (Berra 2008). ”Since the enviroment is doing 

the choosing, he called this process natural selection, as opposed to the artificial selection 

imposed by breeders” (Berra 2008 s.68). Berra (2008) menar att Darwin förklarade 

evolutionen som ”Evolution is descent with modification (change in gene frequency), brought 

about by natural selection (differential reproduction), acting on the variations produced by 

mutations or other sources, with enviroment doing the selecting” (ibid s.69). Evolutionen kan 
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förklaras som en slumpmässig genetisk förändring, som följs av det icke-slumpmässiga 

naturliga urvalet. Detta leder till mer eller mindre framgångsrik avkomma hos en viss 

population, på grund av mutationer och andra förändringar hos avkomman, där de individer 

och populationer som är bäst lämpade för sin miljö överlever och reproducerar sig. 

 

Efter Darwin var den näste banbrytande inom evolutionsområdet och genetiken Gregor 

Mendel (1822˗1884). Genom att korsa olika ärtsorter hittade och redogjorde Mendel för 

ärftlighetsprinciperna som ligger till grund för vår genteknik idag (Helldén 2010).  

 

Mutationer är ett viktigt begrepp inom evolutionen och de kan uppstå på grund av olika 

faktorer. När nya celler bildas kan något oförutsett hända i DNA-molekylen, som i sin tur kan 

leda till en förändring i ett vidare perspektiv hos en population (Andersson 2008). Mutationer 

är slumpmässiga och utan mål, de bara sker, oavsett om de är till fördel eller till nackdel för 

en individ. Vår jords mångfald har uppstått genom just slumpvisa mutationer. Det är alltså 

Darwins tankar och teorier om evolutionen som lett oss in på det spår vi är idag inom 

naturvetenskapen. 

 

Naturvetenskapen varken förespråkar eller förnekar tron på Gud. Denna fallstudie kommer 

inte att fokusera på frågan naturvetenskap kontra religion. Det är däremot viktigt att påpeka 

att alla har rätt till sin egen tro. Det är skolans uppgift att förmedla naturvetenskapens sätt att 

beskriva och förklara världen (Skolverket 2000 & 2011). I Nordlabs material finns att läsa 

”[d]etta betyder inte att biologin förnekar Gud, ej heller att den förespråkar Guds existens. 

Inga naturvetenskapliga teorier kan bevisa att Gud finns eller inte finns. Naturvetenskapen har 

inte verktyg för att testa detta. Biologin som sådan kan alltså inte ta ställning till religiösa 

frågor” (Nordlab a s.25). 

 

2.2. Undersökningens förankring i styrdokument 
 

I biologins kursplan (Skolverket 2000) i ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet” (Lpo 

94) beskrivs vilka kunskaper eleven ska ha uppnått i slutet av skolår fem. Eleven ska kunna 

namnge och beskriva några vanliga arter av växter och djur, som finns i elevens närhet samt 

deras krav på livsmiljöer. Eleven ska också känna till några exempel på naturvetenskapliga 

upptäckter som har påverkat vår kultur och världsbild. I kursplanen för biologi beskrivs mål 

att sträva mot och där står det att undervisningen ska sträva mot att eleven utvecklar kunskap 

om livsvillkor och livets utveckling samt kan se sig själva och andra livsformer i ett 

evolutionsperspektiv. Lpo 94 (Skolverket 2000) upphörde att gälla vid starten av höstterminen 

2011. Då skolor och lärare ännu inte hunnit implementera den nya ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Lgr 11) berör denna studie båda läroplanerna.  

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) beskrivs i biologiämnets syfte att eleverna ”[g]enom 

undervisningen ska få en inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som 

grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft” 

(s.111).  

 

I det centrala innehållet för årskurserna 1 till 3 sortering ska systematik samt äldre tiders 

naturvetenskap beröras i undervisningen. För årskurserna 4 till 6 ska undervisningen beröra 

några nutida och historiska upptäckter och dess betydelser för människans levnadsvillkor och 

natursyn. Även här ska olika organismer, växter och djur sorteras, identifieras och 

artbestämmas.  
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I Lgr 11 uttrycks kunskapskrav, som för årskurserna 1 till 3 utgör den lägsta nivån på 

kunskap. För årskurserna 1 till 3 ska eleven kunna namnge några växter och djur, sortera 

dessa efter dess olika egenskaper och ge exempel på enkla näringskedjor. För årskurserna 4 

till 6 uttrycks kunskapskraven i form av olika kunskapsnivåer med bokstavsbetyg. Eleverna i 

årskurserna 4 till 6 ska kunna ge exempel på organismers liv med viss användning av 

biologins begrepp samt kunna beskriva ekologiska samband och människans beroende av och 

påverkan på naturen. Eleverna ska också kunna beskriva livets utveckling och några 

naturvetenskapliga upptäckter som haft betydelse för människan. Kunskapskraven för 

årskurserna 4 till 6 är beskrivna som betyg, de skiljs åt genom en kvalitativ beskrivning på 

vilken nivå eleven besitter en viss kunskap. Kunskapskraven för årskurserna 4 till 6 i Lgr 11 

är alltså uppbyggda på sådant sätt, att det är samma kunskap som förstås hos eleverna men på 

olika djup.  

 

2.3. Tidigare forskning  
 

2.3.1. Lärares egen kompetens 
 

Zetterqvist (2003) redogör för vikten av att lärare själva besitter den kunskap som ska 

förmedlas till elever. Hon anser att det krävs omfattande kunskaper från olika ämnesområden 

för att skapa ett meningsfullt lärande för eleverna. Alexandersson (1994) beskriver betydelsen 

av att läraren är medveten om sin egen lärprocess. ”För läraren blir lärandet både ett eget 

kunskapsområde, det vill säga ’att kunna lära andra att lära’ och en professionell process för 

att själv kunna utvecklas i yrket” (Alexandersson 1994 s.14). Vidare skriver Alexandersson 

(1994) att ”[u]nder de senaste decennierna har forskningsintresset kring lärares arbete 

förskjutits från lärares egenskaper och beteenden till forskning om lärares tankeprocesser” 

(s.19). Han förklarar att forskningen under 70-talet syftade till att öka effektiviteten i 

undervisningen genom att studera tekniker och modeller, eftersom att läraren sågs som en 

förnuftig beslutsfattare. Forskningen baserades på observationer, där lärares språkliga 

beteenden klassificerades. Den observerande forskningen utvecklades till att fokusera på hur 

lärare tänker om sin undervisning. Tankar kan inte observeras utan måste förmedlas. I mitten 

på 70-talet benämndes den nya forskningsansatsen till ”Teacher Thinking” (Alexandersson 

1994 s.22). Forskningen var ett resultat av svårigheter med implementering av nya läroplaner. 

Dan Lortie gjorde en studie 1975, som kallades ”School Teacher”, som innebar ett nytt 

perspektiv på hur man såg på lärarrollen. Studien sökte svar på vad lärarna tänkte om sin egen 

undervisning och det framkom bland annat att vissa lärare endast gör som andra före gjort, 

utan att reflektera över hur undervisningen bedrivs. Andra lärare är osäkra i sin yrkesroll och 

därmed inriktas undervisningen mot nuet. Därför blir undervisningen uppdelad och 

osammanhängande för eleverna. ”Teacher Thinking”-forskningen fortskred under 80-talet och 

resulterade bland annat i kärnan ”[h]ur lärare tänker kring olika aspekter i undervisningen är 

därvid en högst central faktor för undervisningens genomförande och utfall” (Alexandersson 

1994 s.25).   

 

En undersökning genomförd om hur ”pre-service teachers” (lärarstudenter på väg att bli klara 

med sin utbildning i USA, min översättning) visar på vikten av att låta studenter brottas med 

komplexiteten om hur elever lär samt lärarens egen förförståelse om lärande så tidigt som 

möjligt i utbildningen (Lawrence & Butler 2010). Scherp (2002) beskriver hur skolan bör 

ledas som en lärande organisation. Han lyfter fram vikten av samtal i lärarkollegiet som en 

viktig aspekt på vidareutveckling av lärares kunskaper. Vidare förklarar han hur arbetslaget 
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blir ett ”lärlag” där man tillsammans kritiskt granskar varandras ”görande” för att skapa ett 

meningsfullt ”lärande” (s.30). Genom att koppla lärarnas erfarenheter till vetenskapligt 

grundade lärdomar kan kunskapen tas till ytterligare en högre nivå. Alexandersson (1994) 

hänvisar till en undersökning som gjorts av Kemmis, som också beskriver att lärares kunskap 

utvecklas genom reflektioner som är gjorda i ett aktivt socialt sammanhang.   

 

Alexandersson (1994) har i sin undersökning urskilt tre kategorier på vad lärare riktar sitt 

medvetande mot då de undervisar (s.210-213).  

Dessa tre kategorier beskriver han som 

 

1. Medvetandeakten riktas främst mot den pågående verksamheten. 

2. Medvetandeakten riktas mot syften av allmän karaktär. 

3. Medvetandeakten riktas mot ett specifikt innehåll. 

 

I praktiken innebär den första medvetandeakten att lärandet är situationsbundet och metoden 

är överordnad målet med lektionen. Att eleverna själva ska söka sin egen kunskap är viktigare 

än att de lär sig det specifika innehållet. Medvetandeakt 2 är också den situationsbunden, men 

mer utvecklad än kategori ett. Målet är att eleverna ska uppnå en hög effektivitet och 

återkoppling till undervisningens mål sker inte. Kategori nummer 3 riktas mot ”den enskilde 

elevens tänkande, verbala förmåga och konkreta handling i förhållande till ett bestämt 

innehåll. När elevens tanke och handling är korrekta accepteras de av läraren i 

huvudkategorin” (Alexandersson 1994 s.212-213). Vidare lyfter han fram vad de olika 

perspektiven kan leda till i undervisningen för eleverna. Undersökningen är genomförd 

genom bland annat videoupptagning där lärarna erbjuds möjlighet att se sig själva, som en del 

av sin egen kunskapsutveckling. Detta kan bland annat innebära att läraren utvecklar nya 

erfarenheter om sig själv som lärare och därigenom skapar ny förståelse om sig själv och sin 

undervisning. I sin avslutande diskussion uttrycker Alexandersson (1994) följande ”[a]ll 

undervisning har att göra med att någon ska lära sig något. Undervisning utan ett specifikt mål 

är knappast meningsfull” (s.226).   

 

Shulman (1987) uttrycker ”[w]e expect teachers to understand what they teach and, when 

possible, to understand it in several ways. They should understand how a given idea relates to 

other ideas within the same subject area and to ideas in other subjects as well” (s.14). Genom 

att läraren är förtrogen med kunskapen inom ett visst ämnesområde kan undervisningen 

struktureras på ett sådant sätt att alla elever har möjlighet att utveckla sin kunskap. Det 

specifika innehållet kan medvetet, från lärarens sida, kopplas samman med olika erfarenheter 

hos eleven, som i sin tur förhoppningsvis leder till en djupare förståelse (Alexandersson 

1994).  

 

2.3.2. Elevers lärande inom naturvetenskap ur olika pedagogiska perspektiv 
 

Det behavioristiska perspektivet på inlärning var länge i fokus inom skolan kring tiden före 

och efter andra världskriget. Där beskrivs människan som helt passiv varelse som endast 

reagerar endast på stimuli och respons, det som påverkar och det som är resultatet (Hwang 

och Nilsson 2003; Sjøberg 2010). Det som gjorde att man sedermera frångick detta perspektiv 

var att personen som lär sig sågs som en tom låda som skulle fyllas, det vill säga personen 

sågs inte som en individ med tankar, känslor, intressen och mål (Sjøberg 2010). Under 1960-

talet blev den kognitiva synen på lärande populärt, där Jean Piaget (1896-1980) var en av de 

som var med och benämnde perspektivet. Han var biolog och såg på barns uppfattning av 
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verkligheten ur detta perspektiv. Han är även den person som lade grunden för det 

konstruktivistiska perspektivet. ”During the twentieth century, Jean Piaget was in the 

forefront of the development of constructivism and the struggle to overcome conventional 

ideas about the acquistion of knowledge” (von Glaserfeld 1998. s.23). Piaget skiljde sig från 

tidigare inlärningsfilosofer genom att ställa frågan hur barn lär sig, istället för att försöka 

konstatera vad kunskap är. Piaget menade att barn genomgår olika stadier i sin utveckling som 

måste genomgås, eftersom de bygger på varandra och kan därför inte hoppas över. Det 

konstruktivistiska perspektivet bygger alltså på det kognitiva och förespråkar att kunskap 

konstrueras, antingen individuellt eller tillsammans med andra (Fleury 1998). Pépin (1998) 

skriver  

 
Constructivism holds that human beings construct their knowledge in the very process of adapting and 

that knowledge only has meaning to the extent that it resolves problems encountered while attending to 

various goals or the accomplishment of various projects. Knowledge is irremediably a construction by 

one or more subjects. (s.180) 

 

Inom naturvetenskapen har det konstruktivistiska perspektivet länge varit ledande. Piagets sätt 

att beskriva begreppsbildning och lärande har fortfarande stor betydelse för undervisningen 

(Wallin 2004). Vikström (2005) skriver ”[d]en syn på lärande som innebär att individen själv 

konstruerar sin kunskap genom egen aktivitet har lämnat tydliga spår i skolans värld inte 

minst i den naturvetenskapliga undervisningen” (s.32).  

 

Det sociokulturella perspektivet eller social konstruktivism, där Vygotskij är en frontfigur, 

betonar vikten av språket. ”Språkets primära funktion är den kommunikativa funktionen. 

Språket är framförallt ett medel för social samvaro, ett medel för utsagor och förståelse” 

(Vygotskij, 2001. s.38). Vygotskij (2001) menar att språket även spelar stor roll för 

tänkandets mekanismer. För att veta vad som tänks krävs begrepp och ord att tänka med. 

Vygotskij är upphovsmannen till benämningen ”den proximala utvecklingszonen” (the zone 

of proximal development). Han beskriver den som ”[i]t is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential 

development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers” (Vygotskij, 1978. s.86). Detta innebär att det eleven inte kan, kan 

hon tillsammans med andras guidning exempelvis kunniga studiekamrater eller lärare. För att 

skapa lärandesituationer för elever krävs en social lärandemiljö. Maynard (2005) lyfter att 

lärande inte kan ske i ett socialt vakuum, utan att lärande sker genom elevers delaktighet i 

olika aktiviteter. Lärandet som äger rum är beroende på elevens kunskapsnivå, sociala status 

samt sociala medvetenhet. Vygotskij (2001) beskriver den kognitiva möjligheten att tänka i 

begrepp som avgörande i tänkandets utveckling. Vidare beskriver han att begreppsförståelsen 

inte är möjlig förrän barnet blir tonåring. Termen begrepp innebär så mycket mer än kunskap 

om att ett ord finns och dess exakta betydelse. Nationalencyklopedin (NE 2011 c) beskriver 

begrepp som ”det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, 

dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på”.  

 

Ett annat perspektiv på lärande som blir mer och mer uppmärksammat är det variations-

teoretiska perspektivets syn, speciellt inom naturvetenskap och matematik. Variationsteori 

”utgör ett teoretiskt redskap för att beskriva och förklara lärande och undervisning och 

relationen däremellan” (Helldén 2010. s.23). Inom detta perspektiv utgår man från ett 

lärandeobjekt (object of learning) (Marton & Tsui 2004). Lärandeobjektets innebörd är att 

lära sig något särskilt på ett särskilt sätt, det vill säga de didaktiska frågorna vad och hur. 

Inom dessa två didaktiska frågor konstrueras också det direkta lärande objektet (vad) samt det 
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indirekta lärandeobjektet, hur eleven lär sig något (Helldén 2010). Lärande rum (space of 

learning) skapas i lärandesituationer som avgör vad som kan och inte kan läras i en viss 

situation. Elevens tidigare erfarenheter spelar också en viktig roll då det gäller hur 

lärandeobjektet formas (Marton & Tsui 2004; Helldén 2010).  

 

Genom att berätta för någon vad något är kan vi inte skapa ny kunskap. Kunskapen skapas 

endast genom varierade erfarenheter kring ett visst lärandeobjekt. Till exempel ”[c]onsider 

how we learn what coldness, tallness or heaviness is. Saying that something is heavy does not 

mean anything to us unless we experience this against the background of a difference in 

weight, that is, weight that can vary” (Marton & Tsui 2004. s.14). Variationsteorin 

förespråkar synliggörandet av skillnader för att ett lärandeobjekt ska urskiljas och förstås på 

ett visst sätt, därigenom förstås förhoppningsvis det generella för lärandeobjektet också 

(Vikström 2005).   

 

För naturvetenskapen i skolan är språkanvändningen en viktig del, precis som Lgr 11 och Lpo 

94 (Skolverket 2000 & 2011) förklarar ska naturvetenskapliga begrepp användas för att 

förklara olika fenomen i naturen. För att förstå dessa begrepp behövs språket samt en tydlig 

bild av vad begreppen betyder för eleverna. Gällande dessa naturvetenskapliga begrepp och 

dess terminologi skriver Vikström (2005) att dessa bör beskriva samt förklara skeenden i 

naturen generellt. Däremot är de vardagliga begreppen viktiga för den situationsbundna 

kunskapen som uppstår i ett klassrum där och då. Genom de vardagliga begreppen skapas 

alltså en möjlig väg till de naturvetenskapliga om detta utförs på ett genomtänkt sätt. Vidare 

förklarar Vikström (2005) att forskningen idag om naturvetenskaplig undervisning har gått 

från att fokusera på begreppsbildning och de kognitiva mekanismerna till att se lärande som 

en del av ett kulturellt, socialt och historiskt sammanhang. 

 

Intressant för naturvetenskaplig undervisning generellt och evolutionsteorin i synnerhet är 

montessoripedagogikens syn på lärande. Det baseras på Maria Montessoris (1870˗1952) 

tankar om att barns inlärning underlättas genom att låta barnets eget intresse vara anledning 

till att söka kunskap. Idén är att gå från det konkreta till det abstrakta. För undervisningen i 

naturvetenskap, som i detta fall kallas ”Kultur” innebär det att eleverna själva får upptäcka 

och utforska sin värld ur olika perspektiv (Svenska montessoriförbundet 2011). 

Undervisningen baseras på ”De fem stora lektionerna”, som följer eleverna genom årskurs-

erna 1 till 3.  
 

1. En gud utan händer  

2. Livets skapelse  

3. Människans skapelse  

4. Skrivkonstens historia  

5. Siffrornas historia  

 

Undervisningen om de olika berättelserna och historierna sker på olika djup beroende på 

vilken årskurs eleven befinner sig i.  
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2.3.3. Lärares kompetens i ämnet evolutionsbiologi 
 

I Ann Zetterqvists (2003) avhandling beskriver hon att det finns studier som undersöker hur 

lärarstudenter förstår begreppet teori, vilket är ett betydelsefullt begrepp i evolutions-

undervisningen. Forskningen kring lärares uppfattning av begreppet visar, enligt hennes 

sammanställning på att få lärare och lärarstudenter äger kunskap för att kunna förklara teori 

på ett godtagbart naturvetenskapligt sätt, vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för 

lärarnas kommande elever.  

 
De forskningsresultat som finns angående lärares undervisning och professionella kunskaper i 

evolutionsbiologi är inte så omfattande, men tyder på att det både bland biologilärare och lärarstudenter 

tycks finnas oklarheter när det gäller vetenskapsteoretiska aspekter på evolutionsteori, särskilt 

betydelsen av ’teori’ som ibland likställs med åsikt. (Zetterqvist 2003. s. 72) 

 

Zetterqvist (2003) menar att forskningen är bristfällig då det gäller lärares egen begrepps-

förståelse inom naturvetenskapen.  

 

Rutledge och Warden (2000) påpekar även de vikten av att lärare själva måste förfoga över 

den kunskap de ska lära ut. De nämner också att en stor del av Amerikas befolkning avvisar 

evolutionsteorin som en förklaring till livets uppkomst och utveckling av olika orsaker. Vissa 

verksamma lärare tror själva inte på teorin utan undervisar med ett kreationistiskt perspektiv, 

det vill säga att allt på vår jord kommit till genom Gud på något sätt. Vidare skriver de också 

att få studier har gjorts som visar på lärares förståelse och acceptans av evolutionsteorin. De 

hänvisar till Shulman som beskriver detta outforskade område som ”blind spot” (s.k. svart 

fläck). Rutledge och Warden (2000) kommer i sin undersökning bland annat fram till att 

lärarna har en liten förståelse för evolutionsteorin. Undersökningen genomfördes i Indiana, 

USA under åren 1994 och 1995 genom att via en enkät fråga 989 verksamma biologilärare 

varav ungefär hälften (53%) besvarade denna. Utifrån studiens resultat drar Rutledge och 

Warden (2000) slutsatsen att lärarnas akademiska utbildning måste ha varit bristfällig 

eftersom lärarnas förklaringar av evolutionsteorin var outvecklade. De menar också att 

eftersom evolutionsteorin är grundläggande för att förstå biologiämnet, borde det vara av 

yttersta vikt att ta upp detta i de akademiska utbildningarna. 

 

Zetterqvist (2003) beskriver i sin avhandling med hänvisning till studier, att lärare och 

lärarstudenter har samma föreställningar om evolutionsteorin som elever, det vill säga vad 

Wallin (2004) kallar alternativa idéer.  

 
En undersökning om blivande verksamma lärares kunskaper om elevers förutsättningar att förstå 

evolutionsbiologi visar att dessa hade bristande kompetens i att identifiera elevers 

vardagsföreställningar. Några undersökningar om biologilärares evolutionsundervisning tyder på att 

evolutionsbiologi inte är någon framträdande del i biologiundervisningen eftersom relativt lite tid ägnas 

åt den, samt att fokus inte tycks ligga på förståelse av begrepp och teorier. (Zetterqvist 2003. s. 73) 

 

Zetterqvist (2003) skriver att lärares individuella kunskap och begreppsförståelse avspeglar 

sig i undervisningen. Lärare med djupare begreppsförståelse inriktar sina lektioner på att 

utmana elevers alternativa idéer och är mer fokuserade på att förstå innehållet än på att återge 

fakta som lärare med lägre begreppsförståelse gör.  För att undervisningen ska leda till god 

förståelse hos eleverna bör läraren vara medveten om de alternativa idéer elever kan besitta 

beroende på ämnesområde, samt elevernas förkunskaper. Eleverna bör också få feedback på 

sin egen utveckling då det gäller begreppsförståelsen.   
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Genom att läraren har goda kunskaper inom det område som ska beröras kan undervisningen 

genomföras på ett bättre sätt. Med det menas djup begreppsförståelse, förståelse kring olika 

alternativa idéer samt insikt om elevers förförståelse för ett visst ämne. Zetterqvist (2003) 

hänvisar till en studie gjord av Mason som förklarar vikten av att läraren förstår att 

presentationen av nyckelbegrepp (naturligt urval, variation m.fl.) i undervisningen bör ske i 

lagom mängd per lektionstillfälle samtidigt som de kopplas ihop för att visa på helheten 

(s.61).  

 

2.3.4. Undervisning i evolutionsteori 
 

Wallin (2004) skriver att studier har visat att elever har någon form av uppfattning om vad 

evolutionsteorin är för något innan de haft någon undervisning i ämnet (jfr Deadman & Kelly 

1978; Engel Clough & Wood-Robinson 1985; Bizzo & Bizzo 2006). ”There have been a 

number of papers showing how students fail to understand biological evolution” (Bizzo & 

Bizzo 2006 s. 69). Cavallo och McCall (2008) beskriver även de i sin artikel att studenter har 

många felaktiga teorier om vad evolutionsteorin är för något innan undervisning. Andersson 

(2008) beskriver lamarckistisk syn på evolutionsteorin hos elever, som också kan kallas 

alternativa idéer enligt Wallin (2004), det vill säga en tro om att individer av en viss art 

anpassar sig till miljön under sin egen livstid. Detta kan också kallas evolution vid behov, en 

viss egenskap behövs och därför utvecklas den. Andersson (2008) hänvisar till amerikanska 

undersökningar som visat att elever tror att evolutionära förlopp kan ske genom brist på 

användning.      

 

Wallin (2004) beskriver ytterligare svårigheter med förståelsen kring evolutionsteorin för 

elever. Bland annat utgår elever från ett antropomorfistiskt perspektiv i synen på evolutionen, 

det vill säga de tillskriver olika döda ting mänskliga egenskaper. Då det gäller ett 

antropomorfistiskt sätt att förklara evolutionen handlar det om att ekosystem vill evolvera 

genom sin vilja eller strävan mot något bättre. Cleaves och Toplis (2007) diskuterar det 

antropomorfistiska sättet att förklara evolutionen och de poängterar vikten av att ta upp och 

diskutera felaktiga idéer om evolutionsteorin bland både lärare och elever.  

 

Vidare förklarar Wallin (2004) problemen med att förändra elevernas alternativa idéer inför 

evolutionsteorin. Hon skriver att eleverna inte ändrar sina alternativa idéer till de 

naturvetenskapliga förklaringarna efter genomgången evolutionsundervisning. Elevernas 

vardagstänkande påverkar förståelsen i så stor grad att det blir en stor svårighet att tänka sig 

att något sker utan ett mål eller en mening. Specifikt för hela evolutionsteorin är att den sker 

utan mål och mening. Tidsfaktorn är en annan viktig del som behöver förstås av eleverna, att 

evolutionen har pågått i ungefär 3,5 miljarder år och fortfarande pågår (Helldén 2010). 
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2.4. Tidigare undervisningsförsök  
 

Andersson (2008) beskriver åtta viktiga delar som han menar krävs för att förstå 

evolutionsteorin. Inom det variationsteoretiska perspektivet, kan delarna förklaras som 

kritiska aspekter, som på något sätt måste synliggöras och urskiljas för att förstås (Marton & 

Tsui 2004). Den första delen handlar om evolutionär tid. Del två är den slumpmässiga 

uppkomsten av variation i generna hos avkomman och del tre är den icke slumpmässiga, det 

så kallade naturliga urvalet, som i sin tur leder till anpassning av miljön. Del fyra handlar om 

variationen som finns inom en population och uttrycker att genetiken ska introduceras i denna 

del. Andersson (2008) hänvisar till en rad studier som gjorts och menar att elever ofta har en 

topologisk syn på arter och individer. En topologisk syn innebär att eleverna tror att alla 

individer inom en population är lika. Elever tror också att miljön är huvudorsaken till 

uppkomsten av variation inom populationer. Därför menar författaren att undervisningen bör 

innehålla ärftligt betingad inomartsvariation. Inomartsvariation innebär att individer inom 

populationer kan bidra till en fördelaktig anpassning i miljön genom att dess gener nedärvs. 

Individer inom en population är olika, även om de är av samma art. Eleverna ska ges 

möjlighet att diskutera hur skillnader och likheter i egenskaper uppstår hos en population.  

Vidare menar Andersson (2008) att detta är viktigt då det ger eleverna en bra grund att bygga 

vidare på samt att det leder fram till en naturvetenskaplig förståelse för det naturliga urvalet. 

Del fem delar in det naturliga urvalet i tre delar, skillnader i överlevnad, skillnader i 

reproduktionsframgång och ackumulering av ärftliga egenskaper. Del sex klargör att 

överlevnad är den enda förklaringen till evolutionära förändringar. Del sju introducerar 

ackumulering som en term, som visar att en viss ärftlig egenskap ökar tack vare det naturliga 

urvalet. Del åtta förklarar biologins olika organisationsnivåer, från cellnivå till hela 

ekosystem. Andersson (2008) refererar till Wallin ”[u]ppläggning av undervisning enligt 

dessa åtta punkter har i några undervisningsexperiment visat sig leda till god varaktig 

behållning, vilket ger visst stöd för teorin” (s.223). 

 

Bizzo och El-Hani (2009) skriver att evolutionsteoriundervisning ofta börjar med en historisk 

ansats. Emellanåt utifrån Mendels tidiga genforskning och ibland utifrån Lamarcks idé om 

evolution vid behov. De skriver att mikrobiologi, det vill säga bland annat celler, molekyler 

och genetik verkar vara en för stor del av evolutionsteoriundervisningen för att eleverna ska 

förstå helheten, makroevolutionen. Passmore och Stewart (2000) skriver i sin forsknings-

rapport om att använda Darwins teori om naturligt urval till grund för elevernas förståelse. I 

detta fall fick eleverna med en historisk ansats möjlighet att jämföra och diskutera tidigare 

teorier om naturligt urval samt formulera sin egen. ”When students are given opportunities to 

use their knowledge to explain interesting and appropriate evolutionary phenomena, the 

potential for their meaningful understanding of evolutionary concepts is enormous” 

(Passmore & Stewart 2000. s.13).  

 

DeSantis (2009) beskriver en undersökande lektionsserie där förklaringen av evolutionen sker 

tillsammans med eleverna, där ordet evolution till en början inte används. Hon försöker fånga 

elevernas nyfikenhet inför evolutionära förlopp genom att introducera paleontologi. Eleverna 

får datera ett skelett genom olika ledtrådar och hon menar att eleverna därigenom skapar en 

förståelse för tidsaspekten inom evolutionen och att eleverna sedermera förstår att det är så 

människan fått fram de bevis vi har för att evolutionsteorin stämmer. DeSantis (2009) 

framhäver att förståelsen för evolutionen blir lättare genom att inkludera paleontologi samt att 

den undersökande delen i lektionsserien är en grund för att eleverna ska tillgodogöra sig 
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kunskap om naturvetenskapliga undersökningar och en evolutionsteoretisk grund inför 

kommande undervisning.   

 

Baumgartner och Duncan (2009) beskriver en konstruktivistisk lektionsserie med målet att 

eleverna ska förstå ”[n]atural selection is the best supported explanation for the diversity of 

life on Earth” (s.226) utförd på Hawaii. Som tidigare beskrivet är den konstruktivistiska synen 

på kunskap något som eleven själv bygger upp, där den nya kunskapen bygger på äldre 

kunskap. Därför bygger även Baumgartner och Duncans (2009) lektioner på varandra. I deras 

resultat skriver de att de är nöjda med elevernas kunskaper efter genomgången lektionsserie.  

 

2.4.1. Hur tidigt kan undervisning om evolutionsteorin ske? 
 

Zetterqvist (2003) skriver i resultatet av sin avhandling att av 26 intervjuade lärare tog 21 av 

dem upp evolutionsteorin i slutet av årskurs nio. Endast en lärare undervisade om evolutionen 

i både årskurs 7 och 9. Andersson (2008) skriver att ”[e]volutionsteorin är den viktigaste 

sammanhållande ramen för den biologiska vetenskapen, och det är därför något av en paradox 

att den vanligen undervisas i slutet av åk 9” (s.225). Han skriver vidare att undersökningar 

visar på att årskurs 7 är en möjlig startpunkt. Curtis (2010) beskriver olika aktiviteter som kan 

användas inom evolutionsundervisningen, men beskriver dock inget resultat av dessa. 

Däremot menar han att undervisning om evolutionen kan ske med dessa aktiviteter i 

årskurserna 4 till 6. Genom att endast diskutera exempelvis ordet mutationer med eleverna 

kan aktiviteten ”viskleken” vara en idé. Genom att varje elev representerar en population och 

genom viskningen överför gener till nästa, kan mutationer uppstå genom ”felaktigt” svar när 

viskningen gått varvet runt. Genom synliggörande av begrepp genom deltagande och aktivitet 

kan även yngre elever ges möjlighet att förstå mutationer.  

 

Begreppsförståelsen är en viktig del i den naturvetenskapliga undervisningen och särskilt 

inom evolutionsteorin (Zetterqvist 2003). Vikström (2005) beskriver vikten av att eleverna får 

möta olika begrepp under sin skolgång. Hon menar att begrepp är en relation mellan eleven 

och själva termens innebörd. Genom att ge språket en central roll i undervisningen som 

Vygotskij (2001) beskriver, ges eleverna möjlighet att tidigt skapa sig en förståelse för olika 

naturvetenskapligt korrekta begrepp. Vidare hänvisar Vikström (2005) till Vygotskijs 

förklaring om att naturvetenskapliga begrepp kan skapas ”uppifrån och ned” i jämförelse med 

vardagliga begrepp som skapas ”nerifrån och upp” (Vikström 2005. s.151). Därmed kan 

eleverna ges möjligheter oavsett ålder, att konstruera en naturvetenskaplig begreppsförståelse 

tidigt i sin skolgång. Genom språkets möjligheter kan begreppet sedermera generaliseras hos 

eleverna oavsett vilket lärandeobjekt som är i fokus. Då krävs att eleverna ges möjligheter att 

närma sig begreppet i olika situationer (Vikström 2005). 
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3. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka exempel på hur evolutionsteorin berörs i undervisningen 

för årskurserna 1 till 6. 
 

3.1. Forskningsfrågor 
 

– Vilka motiv har lärarna för de sätt de behandlar (eller inte behandlar) 

undervisningsinnehållet evolution? 

 

– Vad fokuserar lärarna på, vad uppfattar de som viktigt i sin undervisning? 

 

– Vilka lärandemöjligheter erbjuds eleverna för att förstå evolutionen?  

 

Forskningsfrågorna syftar till att ta reda på vilka motiv lärarna har för de sätt de behandlar, 

eller inte behandlar evolutionsteorin i sin undervisning. Meningen är att ta reda på av vilken 

anledning lärarna väljer att undervisa om evolutionsteorin eller inte i sin biologiundervisning. 

Genom att ta reda på vad lärarna anser vara det viktigaste för eleverna att kunna inom 

biologiämnet kan möjligtvis en förståelse framgå om varför evolutionsteorin berörs eller inte. 

Genom att observera vilka lärandemöjligheter eleverna erbjuds, det vill säga hur klass-

rumsmiljön är utformad, vilket sätt läraren presenterar undervisningsinnehållet samt vilket 

perspektiv på lärande läraren har, kunna få en inblick i om undervisningen erbjuder 

möjligheter till lärande om evolutionsteorin.  
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4. Metod 
 

Metoderna som använts i denna fallstudie betraktas som kvalitativa intervjuer samt 

observationer där möjlighet funnits. 

 

4.1. Fallstudie 
 

En fallstudie ska enligt Stake (1995) fånga komplexiteten i ett enskilt fall. Stake (1995) 

förklarar “[w]e study a case when it itself is of very special interest. We look for the detail 

interaction with its contexts” (s.xi). Yin (2009) beskriver att en fallstudie kan användas i 

många situationer till exempel genom att bidra till vår förståelse för bland annat individers 

upplevelser av fenomen, vilket denna studie försöker synliggöra. Vidare menar Yin (2009) då 

forskningsfrågorna i ett arbete söker svar på varför något är på ett visst sätt, är en fallstudie en 

relevant definition på undersökningsmetoden. Eftersom denna studies forskningsfrågor är 

utformad med de inledande termerna ”vilka” samt ”vad” definieras studien enligt Yin (2009) 

som en fallstudie. Resultatet av fallstudiens utfall är inte generaliserbart utan beskriver endast 

individers upplevelser kring det valda fenomenet evolutionsteorin (Stake 1995). 

 

4.2. Forskningsetiska principer 
 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) beskriver fyra huvudkrav, som 

måste följas då det gäller insamling av data från informanter och respondenter i 

forskningssyfte. Dessa regler innebär att de som lämnar information genom bland annat 

intervjuer, har rätt att vara anonyma. I denna studie följs dessa regler, det vill säga 

respondenterna är och kommer förbli anonyma samt att deras delaktighet har varit frivillig.  

 
4.3. Undersökningsgrupp för intervjuer 

 

Undersökningsgruppen består av sex kvinnliga lärare med undervisning i de 

naturvetenskapliga ämnena i en kommun i Norrbotten. Lärarna har varierande natur-

vetenskaplig utbildning och alla har en lärarexamen, men från olika år samt med olika 

inriktning. Två av lärarna är för tillfället inte verksamma som klasslärare, däremot har de en 

lång erfarenhet av skolans värld. Lärarna har getts fiktiva namn då studien följer humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets riktlinjer (1999). 

 

Anna har en lärarexamen från 70-talet och har under åren utbildat sig ytterligare i bland annat 

matematik samt naturvetenskap. För tillfället är hon ansvarig klasslärare för en årskurs 4 på en 

F-6 skola. 

 

Berit är utbildad lärare för årskurserna 4 till 9 med inriktning mot matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena. Hon har arbetat i årskurserna 4 till 9 samt varit rektor för en 7 till 

9 skola. För tillfället arbetar hon som ”naturpedagog” för att öka intresset för naturen samt 

dess långsiktiga hållbarhet.  

 

Cecilia har kompletterat sin lärarexamen som har inriktning mot svenska och 

samhällsorienterade ämnen med matematik och naturvetenskap. Hon arbetar för tillfället i en 

årskurs 2 som ansvarig klasslärare på en F-6 skola. 
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Doris är utbildad för årskurserna 1 till 7 med inriktning mot matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena, hon har även kompletterat sin utbildning med mer matematik 

samt naturvetenskap. För tillfället arbetar hon som vikarierande rektorsassistent med 

undervisning i fysik och kemi för en årskurs 6 på en F-6 skola. Tidigare har hon varit 

klassansvarig för årskurserna 4 till 6.  

 

Erika är utbildad inom montessoriverksamheten för årskurserna 1 till 3. Montessori-

verksamheten har en speciell pedagogik, som ska genomsyras av bland annat upptäckande 

och glädje hos eleverna. Hon har tidigare varit utbildare för blivande montessorilärare. 

Hennes nuvarande elevgrupp består av elever i årskurserna 1 till 3. Hon är utbildad inom vad 

montessoriverksamheten kallar ”Kultur”, vilket kan översättas till naturvetenskap, då 

montessoriskolor även de måste följa gällande styrdokument som Lgr 11.  

 

Felicia har i grunden en förskollärarutbildning som sedan kompletterats med två och ett halvt 

år för att erhålla en lärarexamen. Inom sin vidareutbildning har hon läst biologi, kemi och 

fysik som separata ämnen. Hon bedriver undervisning i alla ämnen och är klassansvarig för 

elever i årskurs 1 på en F-6 skola.  

 

4.4. Undersökningsgrupp för observationer 
 

Observation 1 utfördes i Annas klass som är en årskurs 4:a. De arbetade med ”groning”. 

Groning innefattar processen om vad som sker när frön av olika slag börjar gro. Bland annat 

hur ett frös rot och grodd utvecklas samt skillnaden på denna process i jämförelse med hur 

växter växer när grodden redan är etablerad. Den ansvarige läraren kopplar detta till livets 

uppkomst och därigenom även evolutionsteorin. Observationen pågick i cirka 80 minuter. Ett 

observationsschema hade utformats som grund för observationen, men frångicks på grund av 

att det inte uppfyllde sitt syfte. Observationen gick därför från att vara semi-strukturerad till 

öppen. Då ett observationsschema används i en observation kallas den observationen semi-

strukturerad. Då observationsschemat frångicks och fältanteckningar utformades med syfte 

att registrera allt, som pågick under lärandetillfället kallas observationen för öppen. 

Observatören var icke delaktig förutom en kort presentation inledningsvis. 

 

Observation 2 genomfördes i en åldersblandad elevgrupp där Erika ansvarade för under-

visningen i årskurserna 1 till 3.  Observationen pågick under 140 minuter och observatören 

var mer delaktig än i den första observationen, då klassrummens utformning var på ett 

annorlunda sätt. En grundläggande struktur för dagens aktiviteter presenterades inledningsvis 

av den ansvarige läraren, medan eleverna själva väljer vad de vill arbeta med. Eleverna 

befann sig i två olika rum, dessutom var dessa rum utformade i olika områden. De flesta 

barnen satt på golven där det fanns plats och några vid bord och på stolar. Eftersom eleverna 

arbetade på olika platser med olika ämnen gick observatören runt i rummen samt frågade 

eleverna vad de för tillfället arbetade med och vad syftet med arbetet var.  

  
4.5. Urval 

 

Urvalet av undersökningsgruppen bygger på ett icke-slumpmässigt, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker 2007). Bryman (2011) beskriver urvalet som ”[e]tt så 

kallat bekvämlighetsurval består som namnet antyder av sådana personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren” (s.194). Inledningsvis kontaktades flera skolor och 
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lärare per telefon och mail, för att få möjlighet att intervjua och observera elever i de spridda 

årskurserna.  
 

4.6. Genomförande 
 

De intervjuade lärarna fick intervjufrågor per mail i förväg (Bilaga 1), däremot ställdes olika 

följdfrågor under samtalets gång som inte finns uttryckta i det bifogade dokumentet. 

Intervjuerna samt observationerna genomfördes var och när det passade lärarna bäst. I 

samband med den första kontakten med lärarna skickades även en förfrågan med om de hade 

möjlighet att hålla i en lektion gällande evolutionsteorin som kunde observeras. Endast två 

lärare (Anna och Erika) hade möjlighet till detta, därav genomfördes endast två observationer.  

 

4.6.1.  Förankring av intervjumetoden i litteratur 
 

Intervjuaren bör under en intervju vara den person som leder samtalet. Respondentens, det vill 

säga personen som intervjuas, funktion under intervjun är att vara sig själv och 

förhoppningsvis inte påverkas av intervjuaren på något negativt sätt (Krag Jacobsen 1993). 

Patel och Davidson (2003) menar att det är viktigt att intervjuaren gör intervjun meningsfull 

och sammanhängande. Vidare lyfter de fram att intervjuaren måste vara medveten om sitt 

kroppsspråk och språkbruk för att respondenten inte ska känna sig hämmad. Det är en fördel 

om intervjuaren har förkunskaper inom intervjuämnet (Lantz 1993; Patel & Davidson 2003).  

 

Intervjuerna som genomförts kan kallas kvalitativa forskningsintervjuer. ”Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar av något fenomen” (Patel & Davidson 

2003. s.78). Widerberg (2002) skriver att kvalitativ forskning inte syftar till att lyfta fram 

mängder av uppfattningar hos ett visst fenomens egenskaper, utan endast respondentens 

uppfattning och förståelse av fenomenet. Därför finns det inget svarsalternativ som är rätt 

eller fel på intervjuarens frågor. Den kvalitativa intervjun ska också ge utrymme för 

respondenten att svara på ett personligt sätt, det innebär att intervjun har en låg grad av 

strukturering (Lantz 1993). Intervjun ska genomföras på ett sätt som ger intervjuaren 

möjlighet att få en inblick i respondentens uppfattning om ett visst fenomen, vilket innebär att 

intervjun är ”riktat öppen” (Lantz 1993. s.21). I den riktat öppna intervjun är frågorna 

formulerade utifrån en given bakgrund, i detta fall biologiämnet och evolutionsteorin (Bilaga 

1). Denscombe (2009) beskriver intervjuformen som används som semistrukturerad, vilket 

innebär att intervjuaren i förväg utformat de frågor som ska beröras. Däremot är intervjuaren 

anpassningsbar då det gäller följdfrågor samt ordningsföljd, beroende på respondentens svar. 

Syftet med intervjun är att ta reda på hur läraren beskriver biologiundervisningen och 

evolutionsteorin (fenomenet) genom sitt eget perspektiv och vilka mål läraren har med sin 

undervisning (egenskaper och förståelse för fenomenet hos läraren).    

 

4.6.2.  Förankring av observationsmetoden i litteratur 
 
Genom att observera de lärandemöjligheter eleverna erbjuds, kan en djupare förståelse för 

lärarens pedagogiska tanke med undervisningen utrönas. Denscombe (2009) uttrycker 

observationen som direkt, det vill säga utan inblandning av vad de observerade individerna 

säger att de gör eller tänker. ”I vardagslivet är observation vårt främsta medel för att skaffa 

information om omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna 

erfarenheter, behov och förväntningar” (Patel & Davidson 2011 s.91). Svenning (2003) 
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beskriver att osystematiska observationer används då observatören objektivt vill observera en 

grupp individer. Oavsett vilken systematik som väljs inför observationen kallas den direkt 

observation (Svenning 2003; Denscombe 2009). Observationen blir ett sätt att söka svaret på 

frågor i sin naturliga miljö, där svaren är situationsbundna. Till skillnad från intervjuer, som 

kan förklaras som observationer återgivna muntligt, är en observation något som sker vid ett 

givet tillfälle (Kylén 2004). Patel och Davidson (2011) menar att observationen inte får vara 

slumpmässig då den sker ur ett vetenskapligt perspektiv. Därför är det viktigt att observatören 

är medveten och organiserad (Denscombe 2009). Observation är också ett relativt oberoende 

sätt att ta reda på information om eller kring individer oavsett om de är villiga att lämna 

informationen eller inte (Patel & Davidson 2011). Svenning (2003) skriver 

”Observationsmetoden i stort, lämpar sig bäst för studier av beteenden vid väl avgränsade 

situationer, såsom klassrum, daghem, arbetslokaler, religiösa möten etc.” (s.144). Därför sker 

observationerna under tillfällen där ämnesinnehållet är givet och i den lärmiljö som eleverna 

och läraren är vana vid.  

 

4.7. Datainsamling 
 

Datainsamlingen, det vill säga det material som erhållits från intervjuerna, har spelats in. 

Förutom ljudupptagningen skrevs även stödanteckningar under samtalets gång. De inspelade 

intervjuerna varierar i längd från 15:58 minuter till 58:23 minuter. Efter utförd intervju 

transkriberades samtalen där ovidkommande yttranden tagits bort. Transkriptionen resulterade 

i ungefär 26 sidor löpande text. Intervjun med Erika skedde intervjun under Observation 2 

eftersom läraren inte hade möjlighet någon annan tid, det resulterade i att intervjun 

nedtecknades och inte spelades in. Datainsamlingen under observationerna erhölls genom 

fältanteckningar som sedan bearbetades till löpande text direkt efter att observationerna var 

utförda.  

 

4.8. Analys och tolkning av intervjuer samt observationer 
 

Alexandersson (1994) beskriver i sin avhandling att tolkning av intervjuer och observationer 

kan ske på olika sätt, vilket även berör denna studie. Han lyfter fram två perspektiv av 

tolkning som även denna studies analys kommer att beröra. Tolkningen försöker komma fram 

till varför lärarna agerar på ett visst sätt. Alexandersson (1994) utvecklar detta varför, till 

lärarens intention och motiv. I denna studie har lärarnas yttranden kategoriserats i kvalitativt 

skilda kategorier, vilket kan liknas med en fenomenografisk ansats. Uljens (1989) lyfter fram 

vad begreppet kvalitativ betyder och han beskriver det som ”[m]ed kvalitativ menas här att 

man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll” (s.10), det innebär för undersöknings-

metoden att det är lärarens meningsinnehåll inför fenomenet, som ska undersökas. Marton och 

Booth (2000) skriver att ”[f]enomenografi är snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, 

formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framförallt 

uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” 

(s.146-147). De analysfaser som vidare lyfts fram är en del av den fenomenografiska 

forskningsansatsen. 
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4.8.1. Analysfaser 
 

Alexandersson (1994) använder sig av fyra faser för att tolka intervjuernas resultat som även 

denna fallstudie bygger på. Fas ett innebär ett skapande av helhetsintryck av insamlad data, 

vilket i detta fall sker genom stödanteckningar samt inspelad intervju, som transkriberats.  

Därför genomlästes transkriptionerna av intervjuerna inledningsvis flera gånger. Alexander-

sson (1994) menar att det är först när man är bekant med sitt material som mönster, skillnader 

och likheter blir tydliga. I den andra analysfasen uppmärksammas skillnader och likheter i de 

olika utsagorna systematiskt. Då materialet inledningsvis genomlästs såg jag över 

transkriptionernas likheter och skillnader genom att markera dessa i dokumenten. 

Alexandersson (1994) refererar till Theman, som beskriver denna analysfas som en ”holistisk 

bearbetning” (s.95). I fas tre kategoriseras uppfattningarna i beskrivningskategorier som 

presenteras i resultatdelen på sidorna 18 till 26. I fas fyra studeras den underliggande 

strukturen i kategorierna, det innebär för undersökningens del, att resultatet diskuteras och 

jämförs till viss del samt om det går att fastställa några generella aspekter utifrån intervjuerna 

och observationerna. Fas fyra presenteras som en sammanfattning av intervjuresultatet på 

sidan 24 och observationsresultatet på sidan 26, vidare diskuteras resultatet under rubriken 

”Resultatdiskussion” på sidorna 31 till 35.    
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5. Resultat 
 

Resultatet presenteras i två delar, varav den första delen består av intervjuresultatet och del 

två består av observationsresultatet. 

 

5.1. Intervjuresultat 
 

Intervjuresultatet presenteras i kvalitativt åtskilda kategorier där det framgår vilken lärare som 

uttryckt vad och det är endast lärarens utsaga som kategoriserats. Efter varje kategorisering 

följer en kort sammanställning av resultatet. Kategoriseringen försöker synliggöra svaren på 

de tidigare uttryckta forskningsfrågorna. Intervjuresultaten har tolkats enligt Alexanderssons 

(1994) analysfaser och ledde till att de följande kategorier utkristalliserades.  

 

5.1.1. Berörs evolutionsteorin i undervisningen? 

 

Kategori 1 Evolutionsteorin berörs omedvetet i undervisningen 

 

Cecilia kommer under intervjun på att hon egentligen berör evolutionsteorin i sin under-

visning. Däremot är innehållet inte medvetet valt därför att hennes elever är så unga. Vilket 

också är anledningen till varför evolutionen inte berörs. 

 

”Nu när du säger det, så är ju det vi gör nu en del av evolutionsteorin men nee..eej, 

vi pratar inte om evolutionen” 

 

Kategori 2 Evolutionsteorin berörs i undervisningen enligt lärarens egen tolkning 

 

Anna säger att hennes undervisning berör evolutionsteorin eftersom att allt inom biologin sett 

i ett vidare perspektiv handlar om evolutionen.  

 

”I ett större sammanhang så är det ju evolutionen det handlar om” 

 

Doris menar att livets utveckling kan kopplas samman till evolutionen, däremot nämner hon 

inte ordet evolution i sin undervisning. 

 

”Utvecklingen av livet är ju evolutionen”  

 

Felicia säger att eftersom de i hennes klass arbetar med livets uppkomst genom ”the Big 

Bang” så kopplar hon undervisningsinnehållet till evolutionsteorin i ett vidare perspektiv. 

 

”Vi jobbar ju med Big Bang och hur livet kom till på jorden så det är ju lite 

evolution” 

 

Erika påpekar att hon är osäker på om ordet evolution nämns i hennes undervisning. Däremot 

menar hon att undervisningen handlar om evolutionen. 

 

”Kanske inte att jag säger evolution, men det är ju det” 
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Kategori 3 Evolutionsteorin berörs medvetet i undervisningen 

 

Berit menar att det finns mycket i undervisningen generellt, som kan uppfattas som svårt. Det 

gäller att som lärare att presentera innehållet på ett sådant sätt att alla elever ges möjlighet att 

förstå. Samtidigt menar hon att inte presentera olika begrepp och undervisningsinnehåll, som 

kan uppfattas som svårt är att underminera eleverna.  

 

”Det är ju ingen idé att vänta med det, det är ju naturligt att börja prata om det, i 

samband med ekologi och sånt, det finns ju annat som är lika svårt” 

 

Slutsats 

Genom en jämförelse av lärarnas utsagor kan följande konstateras, fyra lärare menar att de 

enligt sin egen tolkning berör evolutionsteorin i sin undervisning. Däremot är inte eleverna 

medvetna om att det är evolutionen som berörs eftersom ordet ”evolution” genomgående inte 

nämns i undervisningen. En lärare valde medvetet evolutionsteorin som ett undervisnings-

innehåll och en lärare berörde omedvetet evolutionsteorin i sin undervisning. 
 

5.1.2. Vilka motiv har lärarna för de sätt de behandlar (eller inte behandlar) 

undervisningsinnehållet evolution?  

 

Kategori 1 Evolutionsteorin berörs inte i undervisningen 

 

Doris börjar intervjun med att konstatera att hon kände sig osäker inför intervjufrågornas 

mening. Hon poängterade även att hon kände sig tvungen att kontrollera innehållet i Lgr 11 så 

att hon inte missat något i sin tidigare undervisning.   

 

”När jag läste ditt mail så var jag tvungen att kolla upp så jag inte missat nått, men 

evolutionsteorin finns inte i Lgr 11 förns på högstadiet”  

 

Cecilia menar inledningsvis att hennes undervisning inte berör evolutionen på grund av 

elevernas ålder samt att hon inte medvetet berör området. Hon tror att eleverna skulle ha en 

hypotes om vad evolutionen är om frågan skulle ställas.  

 

”Eftersom eleverna är ju så unga, men säkert tror jag att dom vet nått om den om vi 

skulle gå och fråga nu” 

 

Kategori 2 Evolutionsteorin är ett mål på längre sikt 

 

Anna uttrycker att begreppet evolution inte används i hennes undervisning men 

undervisningens innehåll syftar till att förstå evolutionen senare i elevens skolgång.  

 

”Jag använder inte begreppet ’evolution’, men det är ju det det handlar om”  

 

Felicia säger även hon att begreppet evolution inte nämns, men menar att då undervisningen 

syftar till att ge eleverna möjligheter att förstå livets uppkomst, så berörs evolutionen trots 

allt.  

 

”Jag säger nog inte evolution när vi jobbar med livets utveckling, men det är ju 

evolutionen” 
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Kategori 3 Evolutionsteorin berörs med syfte att eleverna ska förstå den naturvetenskapliga 

synen på livets uppkomst. 

 

Erika menar att eleverna ska erbjudas undervisning som ger möjligheter att på ett 

naturvetenskapligt sätt förklara livets uppkomst. Hennes motiv till sina val av undervisnings-

innehåll är att eleverna ska få bekanta sig med olika perspektivs syn på livets utveckling ur 

montessoripedagogikens syn på lärande. Hon jämför den undervisning hon bedriver med den 

kommunala skolans och konstaterar att de bedriver undervisning om evolutionsteorin på en 

”högre nivå”.    

 

”Eleverna ska få möjlighet att se hur allt utvecklats ur olika perspektiv, och då är ju 

evolutionen en del av det” 

 

Berit uttrycker att evolutionsteorin är en viktig del inom naturvetenskapen och biologiämnet, 

hon ställer frågor kring varför eleverna inte ska få möjlighet att närma sig den teorin i sin 

undervisning. 

 

”Evolutionen är ju grunden till allt inom naturvetenskapen, varför ska inte eleverna 

få höra talas om den?” 

 

Slutsats 

Resultaten i kategorierna tyder på skillnader i lärarnas motiv till varför evolutionsteorin berörs 

eller inte. Två lärare menar att evolutionen inte berörs därför att den inte finns uttryckt som ett 

centralt innehåll och som kunskapskrav i Lgr 11. Två lärare menar att de berör evolutionen 

trots att de inte nämner evolutionen som begrepp. Två lärare uttrycker evolutionen som en 

viktig del av den naturvetenskapliga undervisningen för eleverna. 
 

5.1.3. Vad fokuserar lärarna på, vad uppfattar de som viktigt i sin 

undervisning? 
 

Kategori 1 Läraren fokuserar på att målen i Lgr 11 ska uppfyllas 

 

Cecilia säger att i och med den nya läroplanens inträde (Lgr 11) så har undervisningen blivit 

mer styrd och inte lika fri som tidigare, då Lpo 94 var gällande. Hon menar att det är 

läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav som är i fokus för undervisningen. 

 

”Det har ju blivit mer styrt nu… så det viktigaste är att se till att allt blir som det ska 

va. Det är rätt lätt också att det centrala innehållet blir som en checklista” 

 

Doris uttrycker även hon att undervisningen inte är lika fri som tidigare och därför blir mer 

begränsad i vad som kan tas upp eller inte under lektionerna. Eftersom hon menar att 

kunskapskraven och centrala innehållet i Lgr 11 är det viktigaste att beröra i undervisningen.  

 

”Om det inte står i Lgr 11 hinns det ju som inte heller med. Det är så mycket mer nu 

jämfört med förut” 
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Kategori 2 Läraren fokuserar på naturvetenskapliga begrepp 

 

Anna uttrycker att undervisningen generellt genomsyras av naturvetenskapliga begrepp. 

Eftersom hennes undervisning syftar till att synliggöra dessa begrepp får eleverna både möta 

dem genom olika konkreta aktiviteter och genom begreppets teoretiska betydelse förmedlat 

via samtalet. 

 

”I och med att vi arbetar med amaryllis och pollinering och så pollinerar vi själva 

och då pratar vi om naturligt urval och anpassning” 

 

Berit lyfter vikten av att använda de naturvetenskapliga begreppen på ett korrekt sätt, för att 

eleverna ska få möjlighet att förstå dem.   

 

”Genom att prata korrekt, alltså använda dom rätta begreppen, kan det inte 

misstolkas. Men jag måste ju självklart förklara dom ordentligt, och flera gånger” 

 

Felicia menar att naturvetenskapliga begrepp ska genomsyra undervisningen. Hon brukar 

kommentera dessa begrepp i de situationer som uppstår då hon och hennes klass är ute på 

exkursioner och undersöker på närmiljön. 

 

”Naturvetenskapliga begrepp är a och o i undervisningen speciellt nu då biologi, 

kemi, fysik och teknik är egna ämnen i Lgr 11” 

 

Kategori 3 Läraren fokuserar på ekologiska samband 

 

Anna uttrycker undervisningens fokus genom att hon holistiskt presenterar lärandeobjektet för 

att sedan via kritiska aspekter synliggöra lärandeobjektet.  

 

”Eleverna måste få se helheter för att förstå varför. Till exempel hur vi har levt förr 

för att få syn på hur vi lever nu och att det inte håller i framtiden” 

 

Doris påpekar att hon inte vet exakt vad som uttrycks i Lgr 11 rent spontant, men utformar sin 

undervisning utifrån Lgr 11 genom pedagogiska planeringar. En övergripande pedagogisk 

planering för hela biologiämnet och som sedan bryts ned i flera olika pedagogiska planeringar 

som kan ses som olika tema-områden. Därför menar Doris att undervisningen syftar till 

elevernas förståelse för ekologiska samband.   

 

”Jag vet inte exakt vad som står i Lgr 11 men eftersom vi gör egna PP så kopplar 

dom samman med målen i kursplanerna”  

 

Felicia säger att hennes undervisning syftar till att eleverna ges möjligheter att förstå 

varför vår närmiljö ser ut som den gör samt vad människan kan göra för att bidra till en 

hållbar utveckling. 

 

”Genom att vi arbetar med avfall och sånt och var det tar vägen och hur det påverkar 

kan förhoppningsvis eleverna förstå mer om varför det är som det är.” 
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Kategori 4 Läraren fokuserar på elevens förmåga att utmana sig själv 

 

Erika menar att eftersom eleverna i hennes klass (årskurserna 1 till 3) får möta samma 

undervisningsinnehåll men på olika djup under sin skolgång kan hon tydligt se elevernas 

utveckling. Hon menar också att eleverna inte alltid är medvetna om hur mycket nytt de har 

lärt sig, även fast hon försöker synliggöra skillnaderna i deras förvärvade kunskaper. 

 

”Elevernas egna förförståelse är ju rätt där och då och när dom får pröva på samma 

hypotes efter nått tag så har dom en annan kunskap. Det är lite svårt för dom att 

förstå att förut då visste dom inte alls lika mycket, men jag kan ju se förändringen” 

 

Berit uttrycker att hon i sin undervisning försökt utmana eleverna genom att de inledningsvis 

fått ställa hypoteser kring ett givet ämne. Berit menar att antalet elever i en klass kan påverka 

möjligheterna till att undervisningen erbjuder en djupare förståelse genom diskussioner och 

samtal. Då hon mött elevgrupper med ett mindre antal elever anser hon sig ha större möjlighet 

att utmana och diskutera elevernas förståelse och hypoteser.  

 

”Om jag har en mindre grupp är det ju lättare att diskutera med dom. Då verkar det i 

alla fall som att diskussionerna gör att eleverna kommer på sig själva. ’Förut sa jag 

ju så… men det är ju såhär jag säger nu’.. och då märker man att nått händer.” 

 

Slutsats 

Det resultat som utkristalliserat sig visar på att lärarnas utsagor befinner sig inom olika 

kategorier. Det tyder på att lärarna anser att olika aspekter är viktiga i undervisningen. 

Hypoteser, samtal och ekologiska samband samt de centrala innehållen och kunskapskraven i 

Lgr 11 är i de flesta fall i fokus.  
 

5.1.4. Uttrycker läraren en förståelse för evolutionen?  

 

Kategori 1 Läraren uttrycker sin kunskap om evolutionen på ett övergripande sätt 

 

Felicia uttrycker sin förståelse för evolutionsteorin på ett övergripande sätt. 

 

”Det är en beskrivning av utveckling hos växter, djur och människor.” 

 

Cecilia uttrycker även hon evolutionen generellt. 

 

”Det har gått så lång tid att anpassningar måste ske för att överleva. Klimatet har ju 

ändrats, vem vet hur det ser ut här uppe om 100 år.” 

 

Doris förklarar evolutionen trots tidigare mer ingående förklaringar endast som en förändring, 

på frågan vad evolutionsteorin är eller betyder för henne. 

 

”Behoven ändras ju med tiden, alltså måste arterna också ändras.”   

 

Kategori 2 Läraren uttrycker sin kunskap för evolutionsteorin på ett förklarande sätt och mer 

djupgående Kategori 1 

 

Erika konstaterar att evolutionen skett genom slump och mutationer. 
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”Genom slump och mutationer har det blivit som det har blivit, någon gen hade en 

liten liten fördel och fördes vidare i generationer och blev ärftlig.” 

 

Anna beskriver evolutionen med hänvisning till salamanderarten ”olm”, som under flera 

hundra år genomgått otaliga förändringar och som lett till en anpassning av sin livsmiljö. 

 

”Det är som med det där djuret, det vita djuret, som bodde i den där grottan och 

tillslut blev blind, det brukar jag prata med eleverna om.” 

 

Berit förklarar evolutionen genom att använda begreppet mutationer som sedan utmynnade i 

behov uttryckt som det naturliga urvalet. 

 

”Genom att mutationerna sker oavsett om dom behövs, så kan ju någon få en fördel 

som sen går i arv och då blir kanske den arten bättre än dom tidigare. Och så vidare 

och så vidare…” 

 

Slutsats 

Lärarnas förklaringar om vad evolutionsteorin är förklarades av tre lärare på ett övergripande 

och icke detaljerat sätt. De tre lärare som beskrev evolutionen mer ingående använder olika 

naturvetenskapliga begrepp som gör att dessa beskrivningar når en kvalitativt högre nivå. 

 

5.1.5. Vilka pedagogiska tankar finns bakom biologiundervisningen 

generellt? 

 

Kategori 1 Läraren har inget uttryckt pedagogiskt perspektiv på sin undervisningsutformning 

 

Cecilia uttrycker att hon inte grundar sina lektioner på någon speciell lärandeteori. 

 

”Inte vet jag, har som inget direkt namn på det jag gör” 

 

Kategori 2 Läraren fokuserar på upptäckandet och undersökandet hos eleverna  

 

Cecilia säger trots tidigare utsaga att biologiämnet kommer till uttryck genom att eleverna får 

upptäcka vad som finns runt omkring dem. 

 

”Vi går ut och kolla här i närheten och sen beroende på vad dom säger så pratar vi 

om olika saker” 

 

Doris utformar sina lektioner efter montessoripedagogiken som bygger på upptäckande och 

glädje hos eleverna. 

 

”Dom får prova och fråga och undersöka själva, sen är jag ju där som ett stöd” 

 

Felicia utformar även hon sin biologiundervisning genom att eleverna får undersöka och 

upptäcka. Hon menar att undervisningsinnehållet i biologin är beroende av vad eleverna 

uttrycker under den situationen. 

 

”Eleverna måste få se, höra och göra” 
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Kategori 3 Läraren utformar sin undervisning utifrån det variationsteoretiska perspek-

tivets syn på lärande. 

 

Anna menar att hennes undervisning generellt oavsett ämne utformas enligt det 

variationsteoretiska perspektivets syn på lärande. Det innebär för henne att hon försöker 

synliggöra de kritiska aspekterna som uppkommer beroende på elevgrupp och tillfälle. 

 

”Genom åren tycker jag att jag blivit bättre på det, det gäller ju att få fram det genom 

’myllan’ eller vad jag ska kalla det. Tillslut så myllar förståelsen fram” 

 

Berit kom i kontakt med variationsteorin i sin universitetsutbildning och tycker att det 

variationsteoretiska perspektivet svarar bäst mot vad hon gjorde under sina lektioner. 

 

”Jag försökte så långt det var möjligt att ta reda på elevernas förkunskaper, ibland 

var det inte alltid möjligt, det händer annat också du vet. Men beroende på vad vi 

pratade om och vad jag tolkade som svårt för en elevgrupp så försökte vi bena vidare 

i det” 

 

Doris uttrycker även hon att variationsteorin är det hon grundar sin undervisning på. 

 

”Ja men det är ju så, beroende på vad som är svårt så måste vi ju prata och diskutera 

dom kritiska aspekterna, så att eleverna förstår”  

 

Slutsats 

Av kategoriseringen framgår att lärarna som undervisar i de yngre årskurserna baserar 

biologiämnet på upptäckandet. Medan de lärare som undervisar i årskurserna 4 till 6 baserar 

sin undervisning på det variationsteoretiska perspektivets syn på lärande. 

 

5.1.6. Sammanfattning av intervjuresultaten 

 

Sammanfattningsvis visar intervjuresultaten på att i biologiundervisningen är inte evolutions-

teorin i fokus. Lärarna har olika djup förståelse för vad evolutionsteorin är. 

Begreppsförståelsen inom naturvetenskapen är en del av vad lärarna fokuserar på i sin 

undervisning. Eleverna erbjuds, av de lärare som besitter en djupare naturvetenskaplig 

förståelse, möjlighet att diskutera sig fram till olika hypotesers validitet. Styrdokumentens 

centrala innehåll samt kunskapskrav förefaller vara det område som är i fokus dock inte 

biologiämnets syfte. De pedagogiska tankarna bakom biologiundervisningens utformning för 

årskurserna 1 till 3 vilar på upptäckandets fascination. Biologiundervisningen som sker i 

årskurserna 4 till 6 syftar till det variationsteoretiska perspektivets syn på lärande. 
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5.2. Observationsresultat 
 
Båda observationernas koppling till evolutionsteorin diskuterades av observatören med de 

båda lärarna. Genom dessa diskussioner samt observationernas utfall framkom de följande 

kategorierna.  
 

5.2.1. Bidrog lektionen under observationen till elevernas förståelse för 

evolutionsteorin enligt läraren? 

 

Kategori 1 Evolutionen ses som ett mål i framtiden 

 

Observation 1 

Läraren menar att hon framledes ska koppla samman delarna med helheten, då eleverna 

besitter mer kunskap. Delarna i detta fall syftar till att olika naturvetenskapliga begrepp 

sammanfogas med helheten som är de ekologiska sambanden. Det framkom att skillnaden på 

groning och då växter växer är en kritisk aspekt som krävs för att förstå växters processer, 

vilket läraren sedermera kommer arbeta vidare med. Hon menar också att hon kommer koppla 

samman detta med växters funktion i ekosystem samt vad människan har haft för föda genom 

människans utveckling. Det i sin tur har lett till att människan är där människan är idag, som i 

arbetet med Norrbotten förr och nu kopplas samman till en helhet.  

 

Kategori 2 Undervisningen under observationen bidrog till en förståelse för evolutionen 

 

Observation 2 

Alla elever arbetade med livets uppkomst på olika nivåer. Läraren menade att utgångspunkten 

är helheten. Eleverna arbetade med urcellen samt vad som sedan utvecklades, genom att 

använda sig av tidslinjer, konkreta material samt själva rita och beskriva. Vilket är en del av 

”de fem stora lektionerna”, som är olika berättelser som synliggör hur livet uppkommit ur 

olika perspektiv. 

 

5.2.2. Bidrog lektionen under observationen till elevernas förståelse för 

evolutionsteorin enligt observatören? 
 

Kategori 1 Evolutionen ses som ett mål i framtiden 

 

Observation 1 

Eftersom eleverna under observationen inte var medvetna om vad som orsakar liv var inte 

denna lektion ett synliggörande av evolutionsteorin. Möjligt att lärandemöjligheter i framtiden 

kopplar ihop de olika processerna till livets uppkomst ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 

Kategori 2 Undervisningen under observationen bidrog till en förståelse för evolutionen 

 

Observation 2 

Eftersom eleverna var väl medvetna om syftet med undervisningen, samt att undervisningen 

erbjöd en förståelse ur olika perspektiv för livets uppkomst på Jorden bidrog undervisningen 

till en förståelse för evolutionen. 
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5.2.3. Sammanfattning av observationsresultaten 

 

Sammanfattningsvis var de två observationernas utfall olika. Då undervisningen under 

Observation 2 var fokuserad på evolution både som begrepp och som undervisningsinnehåll. 

Medan den andra observationens undervisningsinnehåll var en grund till det framåtsyftande 

målet att evolutionsteorin ska förstås. Elevernas ålder var vitt skilda, då eleverna i 

Observation 1 var ungefär tio år gamla medan i Observation 2 var eleverna mellan sex och 

nio år. Undervisningen för de yngre eleverna innefattade bland annat latinska namn och 

naturvetenskapliga begrepp som exempelvis variation. Undervisningen för de äldre eleverna 

fokuserade också på naturvetenskapliga begrepp i detta fall ”groning”, som i ett vidare 

perspektiv möjligtvis kan underlätta för en förståelse av evolutionsteorin. Kategoriernas utfall 

skiljer sig åt genom att observatören inte uppfattade Observation 1 som en direkt koppling till 

evolutionsteorin, trots att läraren uttryckte detta. Genom att samtala om ekologi hade 

möjligtvis en annan förståelse och koppling till evolutionen kunnat synliggöras. Observation 

2 hade en tydlig koppling till livets utveckling och därmed även evolutionsteorin. Eleverna 

var väl medvetna om varför undervisningen skedde samt uttryckte sin kunskap inom området. 

Observatören var mer delaktig i Observation 2 än i Observation 1. 
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6. Diskussion 
 

6.1. Metoddiskussion 
 

6.1.1. Litteraturens beskrivning av fallstudiens reliabilitet och validitet 
 

Då en kvalitativ metod används för att ta reda på en forskningsansats, valideras 

undersökningen genom hela forskningsprocessen enligt Patel och Davidson (2011). De menar 

vidare att reliabiliteten bör ses mot bakgrunden av den situation som föreligger vid 

undersökningstillfället. De poängterar också att validiteten synliggörs genom att den helt 

fyller forskningsprocessen. ”Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om hur 

forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld” (s.106).  

 

Eftersom intervjun sker i en viss situation kan både intervjuaren och respondenten påverkas 

av situationen på något sätt (Kylén 2004), det kallas ”intervjueffekten” eller ”interview bias” 

(McNeill & Chapman 2005. s.59). McNeill och Chapman (2005) förklarar denna effekt som 

”[t]his problem stems from the fact that all interviews are interaction situations and this 

inevitably means that those who take part in them are attaching meanings or interpretations to 

what they see going on in them” (s.59). Intervjuerna som genomförts har transkriberats för att 

öka validiteten. ”I denna transkriptionsprocess sker ofta en mer eller mindre medveten 

påverkan på underlaget för analysen” (Patel & Davidson 2011 s.107). Genom att ha lyssnat på 

de inspelade intervjuerna och nedtecknat det som sades utan inledningsvis tolkning har 

förhoppningsvis ingen personlig värdering lagts in. 

 

Att genomföra observationer är något som man kan träna på. ”Observationer av beteenden har 

inte samma sanning i vad man sett” (Kylén 2004 s.110). Personligen har jag låg erfarenhet av 

observationer. Därför användes ett observationsschema som underlag med kompletterande 

stödanteckningar för att öka validiteten, även om observationsschemat frångicks tidigt. Patel 

och Davidson (2011) lyfter fram att personen som observerar ofta benämner handlingar och 

händelser under observationen. På så sätt präglas observationen av en personlig tolkning. 

Även Kylén (2004) påpekar att ”[v]i ser olika och vi tolkar det vi ser beroende på våra 

individuella förutsättningar” (s.110). För att underbygga validiteten kompletteras 

undersökningen med citat från informanter samt beskrivning av lärmiljöer ur ett så objektivt 

perspektiv som möjligt.  

 

Alexandersson (1994) beskriver validitet och reliabilitet för fenomenografiska undersökningar 

på följande sätt ”[f]ör fenomenografins vidkommande handlar frågorna om trovärdighet, 

noggrannhet och giltighet om i vilken mån de erhållna beskrivningskategorierna representerar 

undersökningspersonernas uppfattningar” (s.101). Vidare förklarar Alexandersson (1994) att 

fenomenografiska undersökningar ska betraktas som ”upptäckter” därför att de olika 

beskrivningskategorierna tas reda på genom datamaterialet. Trost (1997) uttrycker ”[a]tt 

kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller till och 

med en smula löjligt vid kvalitativa studier. Självfallet skall ändå intervjuer och annan 

datainsamling ske så att data blir tillförlitliga, trovärdiga, adekvata etc.” (s.102).  
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6.1.2. Urvalsgrupp 

 

Urvalsgruppen för intervjuerna och observationerna är, som tidigare beskrivits ett 

bekvämlighetsurval eller ett så kallat icke-slumpmässigt urval (Trost & Hultåker 2007). 

Fallstudien svarar inte mot hela Sveriges lärarkårs uppfattningar kring biologiundervisningen 

och evolutionsteorin. Denna undersökning är en fallstudie och därigenom är det 

respondenternas upplevelser av olika fenomen som har försökts fastställas i kategorier. 

Eftersom observationerna endast var två stycken, svarar de inte mot någon generell 

uppfattning kring vilka slags lärandemöjligheter som erbjuds eleverna.  
 

6.1.3. Genomförande 
 

Genom att öva på olika informationshämtande metoder ökar också förmågan att ta reda på hur 

olika fenomen upplevs hos olika individer. I detta fall var intervjun den informationshämtande 

metod som fick störst plats. Då intervjuerna genomfördes med lärare som jag själv har en 

personlig relation till tog intervjuerna längre tid. Under dessa intervjuer fick jag mer 

utvecklande svar på de olika frågor som ställdes. Varför dessa intervjuer tedde sig på ett 

sådant sätt är att jag vågade fråga på ett mer personligt sätt, men också förklara mer ingående 

vad jag menade. Det är möjligt att den lärare jag intervjuade kände sig trygg i situationen och 

kunde därför uttrycka sig mer spontant.  Jag anser att i de fall jag inte hade någon personlig 

relation till några utav de intervjuade lärarna, men spenderade en längre tid i deras närhet, 

erhöll jag en annan förståelse för deras uppfattning om olika fenomen. För att i framtiden öka 

reliabiliteten samt validiteten för olika undersökningar bör dessa genomföras under ett längre 

tidsspann.  

 

Då intervjufrågorna mailades ut i förväg kan detta ha påverkat intervjuresultatet för studien 

genom att svar hos respondenterna tänkts ut i förväg. Detta kan ge både positiva och negativa 

effekter. Det är möjligt att de uttänkta svaren uttrycker en vilja eller en strävan om vad läraren 

vill ska ingå i undervisningen. Däremot skulle de i förväg uttänkta svaren vara mer 

genomtänkta och reflekterande över lärarens egna upplevelser kring det undersökta 

fenomenet. Förutom detta anser jag även att mängdträning i intervjuer krävs, samt reflektion 

kring hur frågor ställs och varför. Genom att bli tryggare som intervjuare kan också reliabilitet 

samt validitet ökas.   

 

Observationsmetoden var för mig en relativt invecklad metod. Genom att observations-

schemat inte stämde överens med det som försiggick i lärmiljön behövde detta frångås. Jag 

anser att för att utveckla ett observationsschema som uttrycker undersökningens mål behövs 

en inledande observation av lärmiljön innan observationen sker. Bland annat för att ta reda på 

klassrummets utformning och hur eleverna är placerade där samt att ta reda på lärarens tankar 

innan lektionen genomförs samt en annan datainsamlingsmetod, som exempelvis en 

videokamera med ljudupptagning. Genom att öva på att observera förmodar jag att 

observationernas validitet också ökar, eftersom en observatör som känner sig trygg i miljön 

också kan utröna undersökningens mål. Naturligtvis ökar reliabiliteten också genom antalet 

observationer.  
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6.1.4. Datainsamling 
 

Datainsamlingsmetoden har skett via ljudupptagning av intervjuer (förutom intervjun med 

Erika) samt transkription av dessa. Transkriptionen tog mycket tid i anspråk, men undviker 

till viss del att personliga tolkningar införs i materialet. Däremot var inte ljudkvalitén den 

bästa på inspelningarna, i vissa fall kan ord ha försvunnit på grund av bakgrundsljud eller 

dålig mikrofon. Fältanteckningar skrevs under observationerna, vilka senare skrevs ut till 

meningar. Observationens datainsamling var svårare än intervjuernas, eftersom det är mycket 

som pågår i ett klassrum och många individer som interagerar. Oberoende av om 

interaktionen sker i undervisningssyfte eller ”sidoprat” är det mycket att hålla reda på. En 

fördel hade varit att filma under observationerna, så att personliga tolkningar inte görs på 

samma sätt. Då erbjuds andra möjligheter såsom att pausa och spola tillbaka. Då blir 

observationen inte lika situationsbunden ur observatörens synvinkel, som då endast 

fältanteckningar nedskrivs.  

 

6.1.5. Analys av intervjuer samt observationer 

 

Genom att transkribera samt analysera intervjumaterialet utkristalliserades de olika 

kategorierna för lärarnas svar på de olika frågor som ställdes i studien. Genom att följa 

Alexanderssons (1994) metod blev analysen inte lika invecklad som jag inledningsvis trott. 

Däremot var transkriptionen en del som tog mycket tid i anspråk, men som samtidigt 

förhoppningsvis ökat reliabiliteten för kategoriseringen av lärarnas svar på de olika frågor 

som ställts. Transkriptionerna är konfidentiella eftersom de nämner exempel på elever och 

kollegor som inte bör bli utpekade, eftersom denna fallstudie följer de forskningsetiska 

principer som nämnts tidigare (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1999). 

 

Alexanderssons (1994) förklaring av ”Teacher-Thinking”-forskningens utveckling och dess 

resultat ”[h]ur lärare tänker kring olika aspekter i undervisningen är därvid en högst central 

faktor för undervisningens genomförande och utfall” (Alexandersson 1994. s.25). Det tolkas 

av mig som en av de viktigaste aspekterna för en blivande lärare att fundera kring. Vidare 

beskriver Alexandersson (1994) vad lärare riktar sitt medvetande mot i sin undervisning och 

skiljer dessa åt genom olika kategorier. Genom kvalitativa intervjuer kan möjligtvis en 

fingervisning utrönas om vilken kategori lärarens yttranden befinner sig i. För att säkerställa 

tolkningen av det resultatet bör observationer också utföras. I intervjusituationer kan vissa 

svar vara ett uttryck för en längtan eller ett mål hos respondenten, men att praktiskt 

genomföra dessa kanske inte alltid är möjligt. Eftersom inte alla lärares undervisning 

observerades kan inte resultatet valideras ur olika perspektiv och därigenom inte 

generaliseras. 

 

Observationernas kategoriseringar var för mig svåra att definiera då något som setts, ska 

komprimeras till några meningar, som förklarar ett svar på en tidigare ställd forskningsfråga. 

Särskilt under Observation 2 då de flesta eleverna arbetade med ”Kultur”, vilket handlar om 

livets uppkomst ur olika perspektiv. Under denna observation kretsade arbetet kring djurrikets 

systematik, fotosyntesen, växters- och djurs livscykel samt ”the Big Bang”. Dessa olika 

ämnesområden kopplades ihop med vår planets olika geologiska eror, som till exempel 

Mesozoikum då dinosaurierna levde. Eftersom eleverna var utspridda i de olika klassrummen 

samt arbetade med olika ämnen, var en överblick svår att erhålla. Då observatören var mer 

delaktig i Observation 2 än i Observation 1 kan detta ha bidragit till att resultaten skiljde sig 

åt. Eftersom observatören gick runt i de olika rummen under Observation 2 och ställde frågor 
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till eleverna och intresserade sig för vad de för tillfället gjorde. Medan observatören under 

Observation 1 befann sig långt bak i klassrummet och endast förde anteckningar. Då en elev 

under Observation 1 utryckte sin undran kring hur det första fröet kom till och menade att en 

människa måste ha varit delaktig i processen hade en utförligare diskussion om detta kunnat 

tas upp. I och med den diskussionen hade fröets roll i olika ekosystem kunnat beröras och 

därigenom få en tydligare koppling till evolutionsteorin. Genom att upprepade gånger 

observera samt kategorisera observationsresultat, med hjälp av exempelvis en videokamera, 

kan observationernas validitet och reliabilitet öka i framtida studier. Det nedtecknade 

materialet från observationerna är även det konfidentiellt, då eleverna nämner varandras samt 

lärarens namn upprepade gånger vilket är i enighet med det humanistisk-

samhällsvetenskapliga rådets (1999) forskningsprinciper.   
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6.2. Resultatdiskussion 
 

6.2.1. Intervju- samt observationsresultat kopplat till den tidigare 

forskningen 
 
Fallstudiens resultat svarar väl mot vad den tidigare forskningen uttrycker, det vill säga att 

undervisning om evolutionsteorin inte genomförs medvetet för de yngre eleverna. Däremot 

genomsyrades montessoriverksamheten av en enligt mig, ambitiös målsättning då det gäller 

förståelsen för evolutionsteorin hos eleverna.  

 

Den tidigare forskningen (Rutledge & Warden 2000; Zetterqvist 2003) beskriver det faktum 

att lärares individuella kunskap och begreppsförståelse avspeglar sig i undervisningen de 

utför. Exemplet på hur ordet teori uppfattas av både verksamma samt studerande biologilärare 

i Zetterqvists (2003) avhandling tyder på en grundläggande faktor som måste förstås på ett 

annat sätt av den som lär ut. Kan det då vara så att lärare under sin utbildning inte skapar sig 

en förståelse för evolutionsteorin och därför väljer att avstå från den undervisning de inte 

känner trygghet i? Bizzo och Bizzo (2006) lyfter fram det faktum att lärare har, precis som 

elever, en hypotes om vad evolutionsteorin är innan de själva förankrat den korrekta 

naturvetenskapliga definitionen. Genom att förmedla en felaktig förklaring till eleverna, är 

min hypotes, att evolutionen blir svårare att förstå än vad den egentligen behöver vara. Mitt 

antagande är att lärarutbildningen inte berör evolutionsteorin, eller möjligtvis att den lärs ut 

felaktigt, som ett eventuellt svar på varför förståelsen av evolutionsteorin är låg hos elever 

som den tidigare forskningen beskriver. När jag ser tillbaka på min egen skolgång, årskurs 1 

till 9 i kommunal skola samt en gymnasial utbildning med naturvetenskaplig inriktning och ett 

år på Biologprogrammet vid Umeå Universitet insåg jag att det var först i våras jag verkligen 

förstod vad evolutionen är, då jag läste min specialisering Barnen i naturen I och II. Min 

reflektion om varför min förståelse utvecklats nyligen, är att den undervisning och de 

läroböcker jag tidigare mött segmenterar biologiämnet och helheten förväntas förstås spontant 

av eleven. För mig har detta alltså inte fungerat, jag hade behövt vägledning i min 

förståelseutveckling av en kunnig lärare, som det sociokulturella perspektivet förespråkar.  

 

Lawrence och Butler (2010) beskriver i sin artikel vikten av att låta studenter brottas med 

komplexiteten om hur elever lär samt lärarens egen förförståelse om lärande, att vara en 

vägledande och guidande lärare som Vygotskij (1978) beskriver med den proximala 

utvecklingszonen. Detta anser jag saknas i de allmänpedagogiska kurser jag under min 

utbildning läst. Däremot har den inriktning (matematik för årskurserna 1 till 6) samt de 

specialiseringar jag läst (svenska för tidigare år samt Barnen i naturen I & II) fokuserat mer på 

detta. Genom att få verkliga exempel på hur elever kan skapa sig en förståelse med grunder i 

tidigare förståelse kan enligt mig, en djupare förståelse hos eleverna nås samt en förståelse för 

elevernas förståelse hos läraren. Jag anser att genom att förstå detta kan en annan vägledning 

för elevernas kunskapsinhämtande ske. Både genom att läraren besitter mer kunskap än vad 

som egentligen krävs för själva undervisningen, men också genom att veta var eleven befinner 

sig för tillfället. Precis som Shulman (1987) uttrycker så förväntas lärare förstå vad de 

undervisar på olika sätt, för att underlätta för elevernas kunskapsutveckling. 
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6.2.2. Läroplanerna samt kursplanerna i fokus för undervisningen 

 

Intervjuresultatet pekar mot att lärare väljer att utgå från de gällande styrdokumentens (Lgr 

11) kursplaner samt centrala innehåll. Lärare reflekterar inte över syftet med varför ämnen 

berörs. Naturligtvis ska läroplanen vara vägledande för undervisningen, men att oreflekterat 

utföra ett ”görande” inom de olika ämnena för att kunna bocka av det centrala innehållet, är 

för mig oacceptabelt. Scherp (2002) beskriver hur lärarkollegiet ska utgöra ett ”lärlag” som 

kritiskt granskar varandras görande. Har lärarna möjligheter till gruppreflektion kring sin 

undervisning? Lärarna måste vara medvetna om vad det innebär att förstå något och vad 

undervisningens övergripande mål är. Eftersom Lgr 11 börjat gälla hösten 2011 tror jag inte 

att lärare haft tid att reflektera över varför undervisningen sker, det vill säga 

syftesbeskrivningen till de olika undervisningsämnena. Jag tror att det lätt blir ett ”görande” 

eftersom Lgr 11 nyligen blivit introducerad och lärarna är rädda att missa något väsentligt. 

Alexandersson (1994) beskriver vikten av att lärare förstår hur elevers olika erfarenheter kan 

kopplas samman för att ge en djupare förståelse. Jag anser att de undervisande lärarna måste 

vara medvetna om vad styrdokumenten uttrycker då det gäller vad eleverna förväntas kunna 

då de går ut årskurs 9. Det skulle kunna förklaras som en proximal utvecklingszon. Läraren är 

medveten om de framtida målen så att eleverna ges utrymme att utvecklas samt ger den 

nuvarande undervisningen mål och mening. 

 

6.2.3. Lärarnas syn på lärandeteorier och naturvetenskapliga begrepp i 

undervisningen 
 

En intressant aspekt som framkom i studien är vilken syn på lärande lärarna baserar sin 

undervisning på. Tre lärare baserar undervisningen på nyfikenhet och upplevelse (Cecilia, 

Erika och Felicia), de är även de lärare som undervisar för de yngsta eleverna, årskurserna 1 

till 3. Medan lärarna som undervisar eller har undervisat, för de äldre eleverna baserar sin 

undervisning på det variationsteoretiska perspektivet. De lärare som bedriver undervisning för 

årskurserna 4 till 6 har nyligen vidareutbildat sig inom naturvetenskap och har därmed 

kommit i kontakt med variationsteorins syn på lärande. I denna fallstudie är inte resultatet 

generaliserbart, eftersom för få lärare intervjuats, men det är en intressant aspekt att diskutera. 

Eftersom lärandeteoriers olika uppmärksamhet genomsyrar även universitetsundervisningen 

hade det varit intressant att fråga lärarna vilken lärandeteori som var ”populär” under deras 

utbildning. Min egen universitetsutbildning har genomsyrats av det sociokulturella 

perspektivets och det variationsteoretiska perspektivets syn på lärande. Det vill säga att 

lärande sker i ett socialt sammanhang, där språkets del i undervisningen bör vara i fokus samt 

urskiljande av kritiska aspekter för att synliggöra vad som ska läras och hur.  

 

Personligen är jag en förespråkare av båda perspektiven. För det första vill jag kunna det som 

ska läras ut, lämpligen på ett djupt sätt, för att veta vad som är viktigt att förstå för att sedan 

utröna hur undervisningen kan ske på bästa sätt beroende på elevgrupp. Genom att eleverna 

får utmanande frågor som synliggör deras resonemang på ett positivt och utvecklande sätt, 

hoppas jag att en djupare förståelse kan skapas. I och med detta blir språket, samtalet och 

diskussionen en stor del i undervisningen och jag vill även använda mig av korrekta och 

definierade naturvetenskapliga begrepp. Vikström (2005) refererar till Vygotskij som skriver 

om hur naturvetenskapliga begrepp kan skapas ”uppifrån och ned” i jämförelse med 

vardagliga begrepp som skapas ”nerifrån och upp”. Det vill säga ett begrepp som exempelvis 

”slump” kan för en elev betyda olika saker, men i naturvetenskapen och för evolutionsteorin 

speciellt, är förståelsen för begreppet slump en betydande faktor. Genom att skapa en 
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begreppsförståelse hos elever krävs en gedigen kunskap hos läraren samt ett bra sätt att 

förklara för de individer som berörs av undervisningen. Begreppsförståelse leder till en mer 

korrekt förståelse för något som i ett större perspektiv också är en fördel för eleven i dess 

kommande utbildning.          
 

Jag tolkar intervjuresultatet som att lärarna upplever de naturvetenskapliga begreppen, som en 

viktig del i sin undervisning. Dessa begrepp försöker de synliggöra genom olika angreppssätt. 

Montessoriverksamheten utgår från det praktiska för att synliggöra det abstrakta exempelvis 

tidsfaktorn med hjälp av tidslinjer. Medan lärare jag studerat som arbetar eller arbetat i den 

kommunala skolan, använder olika begrepp samt definierar dess betydelse så exakt det bara är 

möjligt med hjälp av samtalet. Lärarna menar att genom att eleverna förstår begreppen kan 

också en förståelse för olika ekologiska samband förstås. Då eleverna förstår olika samband 

kan även olika företeelser jämföras och bli mer generella, som bland annat Vikström (2005) 

beskriver. Frågan är också hur dessa naturvetenskapliga begrepp tas upp i undervisningen. 

Under observationerna av lärmiljöerna uttryckte inte någon lärare specifika begrepp, förutom 

”groning” samt ”fotosyntes”, när en elev behövde stöd i sin undervisning. Zetterqvist (2003) 

beskriver hur lärare och lärarstudenter beskriver begreppet teori och att det likställs med åsikt. 

Används de naturvetenskapliga begreppen på ett korrekt sätt i undervisningen? Med denna 

fråga undrar jag om lärarna definierar begreppen tillsammans med eleverna, eller om lärarna 

anser att de gör detta.  

 

6.2.4. Tolkning av svårigheter inom biologi- och 

evolutionsteoriundervisningen 
 

Genom att läraren analyserar elevernas förförståelse för evolutionsteorin samtidigt som 

läraren förstår den själv, kan de kritiska aspekterna för undervisningen urskiljas, som tidigare 

beskrivits. Ett exempel på en generell kritisk aspekt är, enligt min tolkning, elevernas 

förståelse för tidsfaktorn, både efter att ha studerat tidigare forskning men också analyserat 

lärarnas intervjusvar. Tid kan definieras på olika sätt men inom evolutionen handlar det om 

miljontals år. Genom att synliggöra ett så abstrakt begrepp kan förhoppningsvis en annan 

förståelse skapas för de yngre eleverna. Montessoriverksamheten synliggör tidsfaktorn via 

praktiskt material, där läraren menade att elevernas hypoteser sedermera leder till att de 

förstår att en miljon är ofantligt mycket. Även om kunskapen för tiden i 

montessoriverksamheten inte leder till någon annan förståelse hos eleverna än just ofantligt 

mycket, är det enligt mig, ändå en förståelse för tidsfaktorn, i jämförelse med ingen alls. 

 

Min hypotes är att det handlar om synliggörandet av begreppen ur det variationsteoretiska 

perspektivets förklaring av de kritiska aspekterna. Om man förstår varför något är på ett visst 

sätt ur olika perspektiv kan förhoppningsvis någon slags förståelse skapas. Om det nu är så att 

tiden är en av de största svårigheterna bör, enligt mig, olika sätt att synliggöra tid vara i fokus 

för undervisningen. Även om miljarder och miljoner år för mig är abstrakt och svårdefinierat 

har jag någon förståelse om att det är ofantligt lång tid och att det är svårt att förstå, kanske ett 

riskorn i en glasburk för varje dag är en möjlig väg till någon förståelse. 

Montessoriverksamheten försökte synliggöra tiden genom denna metod och målet var att 

komma upp i en miljon riskorn i burken. Eleverna kom ganska snabbt fram till att detta inte 

var möjligt. För mig är det en möjlig introduktion till begreppet miljon som sedan kan 

diskuteras tillsammans med eleverna och vidareutvecklas till en djupare tidsförståelse.       
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Jag tror att genom att lärare själva besitter den kunskap som ska läras ut ur olika perspektiv 

(Shulman 1987), skapar sig en uppfattning om elevernas förförståelse, synliggör det som 

läraren vet är kritiskt (se Marton & Tsui 2004; Wallin 2004) samt introducerar viktiga 

vetenskapliga begrepp i lagom mängd per lektionstillfälle (Zetterqvist 2003) kan 

förhoppningsvis elevernas förståelse för evolutionsteorin förankras och förstås på ett korrekt 

naturvetenskapligt sätt. 

 

6.2.5. Hur tidigt kan undervisning inom evolutionsteorin ske? 

 

Andersson (2008) skrev ”[e]volutionsteorin är den viktigaste sammanhållande ramen för den 

biologiska vetenskapen, och det är därför något av en paradox att den vanligen undervisas i 

slutet av åk. 9” (s.225). Lgr 11 (Skolverket 2011) uttrycker att eleverna ”[g]enom 

undervisningen ska få en inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som 

grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft” 

(s. 111). Dessa två citat är upprinnelsen till fallstudiens existens. Om nu evolutionsteorin är så 

viktig, enligt de gällande styrdokument för skolans undervisning och kunskapsförmedling, 

varför tas den då upp så sent? Min personliga åsikt är att undervisningen kan ske även i de 

tidigare årskurserna (1 till 6). Kanske inte med samma djup som i årskurserna 7 till 9, men en 

grund kan etableras. Vi måste tro eleverna om att kunna. Eleverna kan genom undervisningen 

få bekanta sig med olika begrepp som senare i deras skolgång utvecklas vidare. Några 

exempel är naturligt urval, population, gener, mutationer, slump och variation. Varför inte låta 

undervisningen vara ämnesintegrerad? Genom historia, naturvetenskap och religion få 

möjlighet att jämföra och diskutera olika människors syn på livets uppkomst utan värderingar. 

Varför inte låta eleverna bekanta sig med Charles Darwins upptäckter, det finns ”barn”-

böcker utformade för just detta ändamål. Genom att befinna sig i naturen med eleverna kan 

medvetna exkursioner genomföras för att visa på konkreta exempel på variation och samtala 

om olika teorier bakom. Genom att våga genomföra en undervisning om evolutionen tror jag 

att eleverna kan tillgodogöra sig en annan förståelse för sin egen värld. 
 

6.3. Framåtsyftande reflektion kring undersökningens resultat 

 
Syftet med montessoriverksamhetens pedagogik att eleverna i de yngre åren drivs av 

upptäckandets glädje, då det gäller sin egen värld, borde vara en inspiration även för den 

kommunala skolan. De lärare som arbetar i den kommunala skolan har, enligt 

intervjuresultatet, en förståelse för evolutionen och till viss del dess begrepp, men kopplar den 

inte medvetet till biologiundervisningen.  

 

För mig som blivande verksam lärare har denna fallstudie gett mig nya perspektiv att fundera 

över. Min egen kunskap bland annat, hur väl besitter jag kunskap egentligen? Har min 

utbildning gett mig möjligheter att analysera elevers förförståelse? Besitter jag den kunskap 

som krävs för att undervisa, oavsett godkända universitetskurser och dess högskolepoäng? Jag 

tror att mycket handlar om erfarenhet och den kan jag inte skaffa mig om jag inte försöker 

undervisa ur ett lärperspektiv som fungerar för mig. Då det gäller lärande teorier är flera delar 

ur olika perspektiv är för mig intressanta. Både vikten av att synliggöra kritiska aspekter, men 

också fokus på det språkbruk jag använder för att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

naturvetenskapliga begrepp. Jag anser att begreppen är grunden för att utveckla 

naturvetenskaplig kunskap hos elever. Naturligtvis måste jag själv besitta dessa kunskaper 

men också kunna förklara på ett godtagbart sätt. Genom att eleverna även ges möjligheter att 
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ställa hypoteser för efter undervisning, genomsyrad av diskussioner och samtal, bekräfta eller 

förändra dessa tror jag att elevernas kunskapsutveckling kan utvecklas. 

 

Jag ser framemot att utveckla en biologiundervisning som vilar på evolutionsteorins grund, 

för att skapa en holistisk förståelse för naturvetenskapens förklaring till livets uppkomst 

oavsett om mina elever går i årskurs 1 eller 6.  

 

Är evolutionsteorin invecklad eller utvecklad? Den tidigare forskningen tyder på att 

evolutionsteorin tolkas som invecklad. Genom att utveckla det invecklade kan 

förhoppningsvis en utvecklad förståelse skapas hos eleverna. Utveckling av det invecklade 

kan alltså leda till att utveckla lärandet. 

 

6.4. Fortsatt forskning 
 

Undersökningens resultat har gett upphov till fler frågor som skulle fordra djupare 

undersökningar. Denna undersökning har inte berört utformningen av biologins läroböcker för 

årskurserna 1 till 6. Genom att analysera utformningen i de läromedel som finns för de yngre 

årskurserna, kan kanske en förståelse skapas om varför biologiundervisningen är utformad på 

det sätt den är idag. Zetterqvist (2003) beskriver i sin avhandling biologiböckers utformning 

och dess grund för biologiundervisningen utformning för årskurserna 7 till 9. Hon skriver 

”[d]ärmed skulle läroböckernas presentation av evolutionsbiologin kunna vara en möjlig 

förklaring till att lärare väljer att inte undervisa evolutionsbiologi med inriktning på 

begreppsförståelse” (s.150). Då läraren själv besitter kunskapen som ska förmedlas behöver 

inte läroböcker utgöra grunden för undervisningen. Är det så att böckerna utgör grunden eller 

ej i undervisningen för de yngre eleverna? 

 

Jag undrar också på vilket sätt naturvetenskapliga begrepp presenteras för eleverna samt vad 

kunskapen om dessa begrepp leder till för elevernas kommande skolgång? Genom att följa 

flera elevgrupper och lärare under en längre tid så kan kanske en förståelse utrönas om detta. 

 

Har lärare en förståelse för varför undervisning i biologi sker? Frågan är om lärare är 

medvetna om varför biologiundervisning sker, det vill säga vad styrdokumenten uttrycker i 

ämnets syfte. Om lärarna är medvetna om detta varför sker i så fall inte någon undervisning 

om evolutionsteorin i de tidigare årskurserna? Om lärarna inte är medvetna om ämnets syfte, 

varför har de inte erbjudits möjlighet till detta? Är det Skolverket som bör omformulera de 

uttryckta målen och ta med evolutionsteorin som begrepp redan för årskurserna 1 till 3? Eller 

är det så att målen måste tydliggöras för att verksamma lärare ska förstå att evolutionsteorin 

genomsyrar de redan uttryckta målen?   

 

En annan aspekt på hur man kan gå tillväga med fortsatt forskning skulle kunna vara hur 

styrda lärarna blir av den nya läroplanen Lgr 11. Uppfattar lärarna att de har möjlighet att 

förstå kursplanens mål, centrala innehåll och syfte samt planera undervisning som svarar mot 

detta? Eftersom Lgr 11 introducerats nyligen (ht 11) kan det möjligtvis vara så att lärare inte 

har hunnit med att läsa in sig på den, och själv förankra den med hur undervisningen tidigare 

skett. I ett vidare perspektiv kan undervisningens förändring i och med den nya läroplanen 

också undersökas. 



36 

 

Referenslista 
 

Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. Diss. Göteborg : Univ.. Göteborg. 

 

Andersson, B. (2008) Att förstå skolans naturvetenskap. Forskningsresultat och nya idéer. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Baumgartner, E., & Duncan, K. (2009). Evolution of Students' Ideas about Natural Selection 

through a Constructivist Framework. American Biology Teacher, 71(4), 218-227. 

 

Bizzo, N., & Bizzo, L. (2006). Charles Darwin in the Andes. Journal Of Biological 

Education, 40(2), 68-73. 

 

Bizzo N., & El-Hani C. N. (2009). Darwin and Mendel: Evolution and Genetics. Journal of 

Biological Education, 43(3), 108-114. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Cavallo, A. L., & McCall, D. (2008) Seeing May Not Mean Believing: Examining Students’ 

Understanding and Beliefs in Evolution. American Biology Teacher, 70(9-), 522-530. 

 

Cleaves, A., & Toplis, R. (2007). In the Shadow of Intelligent Design: The Teaching of 

Evolution. Journal Of Biological Education, 42(1), 30-35. 

 

Curtis, A. D. (2010). A Lesson on Evolution & Natural Selection. American Biology Teacher, 

72(2), 110-113. 
 

Deadman, J., Kelly, P. (1978). What do secondary school boys understand about evolution 

and heredity before they are taught the topics?. Journal of Biological Education. 12, 7-15 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

DeSantis, L. G. (2009). Teaching Evolution through Inquiry-Based Lessons of 

Uncontroversial Science. American Biology Teacher, 71(2), 106-111.  

 

Engel Clough, E., & Wood-Robinson, C. (1985). How secondary students interpret instances 

of biological adaptation.Journal of Biological Education, 19(2), 125–130. 

 

Fleury, C., S. (1998) Social studies, trivial constructivism, and the politics of social 

knowledge. (s. 156-172). Ur Larochelle, M., Bednarz, N. & Garrison, J.W. (red.) (1998). 

Constructivism and education. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 

 

Futuyma, D.J. (2005). Evolution. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates 

 

von Glaserfeld E. (1998) Why constructivism must be radical (s 23-28). Ur Larochelle, M., 

Bednarz, N. & Garrison, J.W. (red.) (1998). Constructivism and education. Cambridge, U.K.: 

Cambridge University Press. 



37 

 

 

Helldén, G. (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: ämneskunskaper i didaktisk 

belysning. (2. [dvs 1.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999). Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Rev. version). Stockholm: HSFR. 

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. (2., rev. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kylén, J. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier 

utbildning. 

 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lawrence, M. N., & Butler, M. B. (2010). Becoming Aware of the Challenges of Helping 

Students Learn: An Examination of the Nature of Learning during a Service-Learning 

Experience. Teacher Education Quarterly, 37(1), 155-175.  

 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Marton, F. & Tsui, A. (red.) (2004). Classroom discourse and the space of learning. Mahwah, 

N.J.: Lawrence Erlbaum. 

 

McNeill, P. & Chapman, S. (2005). Research methods. (3. ed.) London: Routledge. 

 

Passmore, C., Stewart, J., & Wisconsin Univ., M. e. (2000). A Course in Evolutionary 

Biology: Engaging Students in the "Practice" of Evolution. Research Report. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Pépin Y. (1998) Practical knowledge and school knowledge: a constructivist representation 

of education (s. 173-192). Ur Larochelle, M., Bednarz, N. & Garrison, J.W. (red.) (1998). 

Constructivism and education. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 

 

Rutledge, L., M., & Warden A., M. (2000). Evolutionary Theory, the Nature of Science & 

High School Biology teachers: Critical Relationships. The American Biology Teacher, 62 (1), 

23-31. 

 

Scherp, H. (2002). Lärares lärmiljö: att leda skolan som lärande organisation. Karlstad: 

Institutionen för pedagogik, Univ.. 

 



38 

 

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. Harvard 

Educational Review,  57, 1, 1-22. 

 

Sjøberg, S. (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. (3., rev. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Stake, R.E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, Calif.: Sage. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : 

klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. (5., omarb. uppl.) 

Eslöv: Lorentz. 

 

Sverige. Skolverket (2000). Grundskolan: kursplaner och betygskriterier. (1. uppl.) 

Stockholm: Statens skolverk. 

 

Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Skolverket. 

 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, J. & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. (3., [rev. och utök.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Uljens, M. (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vikström, A. (2005). Ett frö för lärande: en variationsteoretisk studie av undervisning och 

lärande i grundskolans biologi. Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2005. Luleå. 

 

Vygotskij, L.S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. 

Cambridge, Mass.: Harvard U.P.. 

 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Wallin, A. (2004). Evolutionsteorin i klassrummet: på väg mot en ämnesdidaktisk teori för 

undervisning i biologisk evolution. Diss. Göteborg : Univ., 2004. Göteborg. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Yin, R.K. (2009). Case study research: design and methods. (4. ed.) London: SAGE. 

 

Zetterqvist, A. (2003). Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi: en 

intervjuundersökning med no/biologilärare. Diss. Göteborg : Univ., 2003. Göteborg. 



39 

 

 

Elektroniska resurser 
 

Berra, Tim M. (2008) Charles Darwin : The Concise Story of an Extraordinary Man. USA: 

Baltimore, MD. Johns Hopkins University Press  

URL: http://site.ebrary.com/lib/lulea/docDetail.action (2011-11-07 13:28) 

 

Dobzhansky, T. (1973) 

URL: http://people.delphiforums.com/lordorman/Dobzhansky_1973.pdf (2011-11-29 10:47) 

 

Maynard A., E. (2005) s. 1-7. SpringerLink (Online service) (2005). Learning in cultural 

context [Elektronisk resurs] : family, peers, and school. New York: Kluwer 

Academic/Plenum Publishers. 

URL: http://www.springerlink.com/content/w2231k/#section=549988&page=1 (2011-11-10 

09:16) 

 

Svenska Montessoriförbundet  

http://www.montessoriforbundet.se/ (2011-12-27 08:14) 

 

NE 2011, Nationalencyklopedin (www.ne.se)  

a)  

URL: http://www.ne.se/lang/jean-baptiste-de-lamarck?i_h_word=lamarck (2011-11-09 

13:15). 

b)  

URL: http://www.ne.se/lang/evolution/165842 (2011-11-17 09:47) 

c) 

URL: http://www.ne.se/lang/begrepp (2011-11-30 13:01) 

 

Nordlab 

URL: http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/se.html (2011-11-15 08:10)  

a)  

Livets evolution 

URL: http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/trialse/pdf/bi2.pdf (2011-11-17 10:12) 

 
 

 

 

http://site.ebrary.com/lib/lulea/docDetail.action
http://people.delphiforums.com/lordorman/Dobzhansky_1973.pdf
http://www.springerlink.com/content/w2231k/#section=549988&page=1
http://www.montessoriforbundet.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/jean-baptiste-de-lamarck?i_h_word=lamarck
http://www.ne.se/lang/evolution/165842
http://www.ne.se/lang/begrepp
http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/se.html
http://na-serv.did.gu.se/nordlab/se/trialse/pdf/bi2.pdf


40 

 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 
 

Biologifrågor 

 
1. Hur kommer/kom ämnet biologi till uttryck i ditt klassrum? 

2. Vilka är/var dina pedagogiska tankar bakom hur du utformar biologiundervisningen? 

3. Vad har/hade du för mål med din biologiundervisning gällande vad eleverna ska kunna 

i slutet av årskurs 3 eller 6 (generellt)? 

 

Evolutionsteorifrågor 

 

4. Vad är/betyder evolutionsteori för dig? 

5. Är det viktigt för elever att kunna något om livets evolution? Varför/Varför inte? 

6. Vad anser du i så fall är viktigt för eleverna att kunna? 

7. Hur tar/tog du i så fall upp innehållet? 

8. På vilket sätt utformar/utformade du i så fall dina lektioner om livets 

ursprung/utveckling? 

9. I din undervisning av evolutionsteorin använder/använde du dig av begrepp som till 

exempel naturligt urval, variation, mångfald, anpassning? 

10. Har, om undervisning i evolutionsteori sker/skedde, eleverna i så fall några svårigheter 

med att förstå både begrepp och innehåll? I så fall hur tacklar/tacklade du det? Och hur 

tar/tog du reda på det? 

11. Denna fråga ställdes i en tidigare doktorsavhandling (Zetterqvist 2003) för elever som 

är på väg att gå ut årskurs 9. Tycker du att elever i slutet av årskurs 3 eller 6 bör ha en 

teori om vad som skett? 

Vilket svar tycker du är rimligt att kräva av en elev som går ut årskurs 9 på följande 

fråga: Giraffer har som ni vet mycket lång hals. Hur tänker du dig att halsens längd 

har utvecklats från förfäder som hade mycket kortare hals? Förklara så noga du kan. 

 

Övrigt 

 

Du kommer självklart vara anonym i mitt arbete. 

Får jag spela in intervjun? 

Hur många elever är det i din klass?  

Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 


