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Abstract 

 
Recent studies indicate that teaching the theory of evolution in Swedish secondary 

schools is not as uncontroversial as expected considering that Sweden is often described 

as one of the World’s most secularzied countries. A recent study indicates that Swedish 

teachers have a varity of tactics to avoid coming in conflict with their students or even 

parents of students that believe they have a right to dictate how evolution should be 

taught.   

 

This study had four main aims; the first being to analyse both the previous curriculum 

and the new to see how the teaching of evolution is adressed, and if any changes have 

been made in the curriculum.  The second being to look into how teachers interpret the 

curriculum and if they have noticed any changes in the new curriculum which have had 

an affect on their teaching methods? The third being if teachers have met resistance 

when they teach evolution and the origins of life, and if so, how do they deal with these 

conflicts? The fourth and final aim of this study was to see if instances of conflict are on 

the rise as indicated in the literature. 

 

The results of this study indicate that there has been no siginificant changes made in the 

curriculum with the exception that the new curriculum is more clear and precise as to 

what teachers are expected to teach and that pseudoscience, such as intelligent design, 

has no place in science classrooms except when teaching the philosophy of science. The 

teachers interviewed indicatad that they had not changed their teaching methods since 

they had not interperted any significant change in the curriculum.  Swedish teachers 

have oftan at one time or another met some resistance when teaching evolution but this 

resistance was described as a “passive conflict” which was often solved though 

discussion.  No conclusion could be made as to if these instances of conflict were on the 

rise. 

 

The importance of teaching students the philosophy of science seemed to be key in the 

teaching of evolution. 

 

Nyckelord: evolutionsteori, vetenskapsteori, konflikter kring evolutionslära.
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1 INTRODUKTION 

Resultat ifrån en undersökning visar att 68 % av svenskar skulle kalla sig själva 

”evolutionister”. Detta skulle kunna innebär att i varje klassrum i Sverige kan det 

finnas en tredjedel av eleverna som kommer ifrån en hemmiljö där de inte tror på 

evolutionen eller inte vet hur de ska ta ställning i frågor om livets uppkomst och 

evolution. (Ipsos Global, 2011) 

I oktober 2007 antogs en resolution i Europarådet som slog larm om riskerna som 

kan uppkomma mot ett demokratiskt samhälle när teorier som är 

pseudovetenskapliga, t.ex. intelligent design, presenteras som vetenskapligt grundade 

teorier i skolan. I resolutionen poängteras att det finns ett växande hot ifrån grupper 

som förnekar naturvetenskapliga teorier (Council of Europe, 2007). Har svenska 

läroplaner tagit hänsyn till denna resolution? Är de nya läroplanerna tydliga när det 

gäller skolans uppdrag i skiljelinje mellan vad som är vetenskap och vad som är 

trosuppfattningar? 

Om man tittar på vilka utmaningar amerikanska biologilärare har stått inför och 

fortfarande möter i vissa delstater när det gäller undervisning kring evolution och 

livets uppkomst, skulle man kanske tro att dessa konflikter inte förkommer i den 

svenska skola eftersom Sverige beskrivs oftast populär-tidskrifter som en av världens 

mest sekulariserade land. Finns det ett växande hot som vi biologilärare ska vara 

uppmärksamma på?  

I en avhandling om kulturella värdekonflikter i den svenska skolan presenterar 

Sjögren (2011) i sin avhandling en modell som består av fem kategorier där frågor 

placeras utifrån maktperspektivet och språkets konstituerande roll.  Sjögren 

identifierar att frågor kring livets uppkomst och evolution kan hamna i det som han 

kallar för vetenskapssfär, individuell sfär eller offentlig sfär.  ”Beroende på vilken 

sfär … frågan placeras i, kommer således eleverna att få olika undervisning och i 

förlängningen möjligen olika syn på vad vetenskap och kunskap är” (Sjögren, 2011).  

Lärare kan använda dessa olika sfärer för att undvika konflikter med elever, föräldrar 

eller övriga aktörer i samhället. Uppkommer det konflikter när biologilärare i 

svenska skolor undervisar evolution eller undviker biologilärare de konflikter som 

Sjögren beskriver? 

Vilken roll har skolan i denna diskussion enligt läroplanen? Upplever lärare en 

konflikt mellan skolans krav på vetenskaplighet och samhällets krav på objektivitet 

och respekt för olika ståndpunkter? Hur kan biologilärare förbereda sig för att lättare 

hantera dessa frågor och eventuella konflikter? Kan mer av vetenskapsteori i skolan 

vara nyckeln?  

 



4 

 

2 BAKGRUND 
 

2.1 Utmaningar i evolutionsundervisning 

Reuter’s nyhetsbyrå publicerade i september 2010 en undersökning med titeln 

”Supreme Being(s), the Afterlife and Evolution”.  Denna undersökning utfördes i 23 

länder, bland annat i Sverige.  Undersökningen visar att frågan om livets uppkomst 

inte alltid anses besvarad utan fortfarande är ett ämne som debatteras. Är människor 

produkter av något slags högre makt eller en produkt av evolution? 41 % kallar sig 

själva ”evolutionister” och tror på evolutionsläran.  Sverige låg väl över detta medel 

värde; 68 % av människorna i Sverige klassar sig själva som evolutionister.  Om man 

tittar på resultat från övriga länder så låg Saudiarabien, Turkiet, Indonesien, 

Sydafrika och Brasilien bland de länder där respondenter klassade sig själva som 

kreationister eller tror att människor är en produkt av en högre makt.  Nästan en 

tredjedel av alla respondenter visste inte vad de skulle tycka i denna fråga. (Ipsos 

Global, 2011) 

En artikel i ”Journal of Biological Education” (Blancke, et al., 2011) presenterar 

vanliga missuppfattningar som kreationister använder i sina argument mot 

evolutionsteorin och hur man som lärare kan bemöta dessa samtidigt som man kan 

uppmuntrar kritiskt tänkande och hänsynstagande till olika moraliska ståndpunkter 

och livsåskådningar. Blancke et.al (2011) menar att det finns indikationer på att det 

finns ett växande hot mot evolutionsundervisning i europeiska klassrum. Denna syn 

delas av Wiles (2011) som också skriver att de kreationistiska argument som har 

präglat evolutionsundervisning i vissa amerikanska skolor har börjat exporteras till 

Europa. (Wiles, 2011) 

 Blancke et al (2011)  diskuterar att en förståelse för vad som är vetenskap och vad 

som är tro är väldigt viktigt om man ska hjälpa sina elever att förstå evolution och 

ersätta missuppfattningar med vetenskapliga fakta. Genom att man inte bemöter 

dessa missuppfattningar kan eleverna vara mer utsatta för icke-vetenskaplig 

propaganda (Blancke, et al., 2011). Enligt Europarådet (Council of Europe., 2007) 

finns det hot mot ett demokratiskt samhälle när teorier som är pseudovetenskapliga, 

som t.ex. intelligent design, presenteras som vetenskapligt grundade teorier i skolan.  

Att förneka evolution kan ha stora konsekvenser för utvecklingen av samhällen och 

att förneka naturvetenskap anses vara ett allvarligt hot mot medborgerliga rättigheter 

(a.a) Både Europarådet och Blancke et.al (2011) skriver att det är viktigt att alla har 

rätt till sina egna trosuppfattningar och att det kan finnas plats i undervisning för 

dessa men det ska inte ske på ett sådant sätt som gör att dessa presenteras som 

likvärdiga vetenskap:   

”Tolerance of beliefs that clash with scientific knowledge is not to be confused 

with giving equal time to controversial and unscientific material.” (Blancke, et 

al., 2011, p. 181) 

 

2.2 Vetenskap eller pseudovetenskap? 

Tidigare forskning om evolutionsteori i naturkunskapsundervisning har visat att det 

finns olika metoder som lärare kan använda i sin undervisning av evolutionsteorin. I 

sin artikel, ”Getting to Darwin: Obstacles to Accepting Evolution by Natural 
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Selection” presenterar Thagard och Findlay (2009) att det finns psykologiska hinder 

för accepterandet av Darwins teori.  Dessa hinder identifieras som: 

1. Svårighet att förstå begrepp som används i undervisning av evolution,  

2. Det uppkommer frågor kring den naturvetenskapliga metodiken och vad som 

är vetenskap, 

3. Det uppkommer ett problem med brist på samstämmighet mellan evolution 

och inrotade trosuppfattningar. 

Frågor kring naturvetenskaplig metod och vad som räknas som vetenskap respektive 

icke-vetenskap ligger nära när det gäller diskussioner kring evolutionsteori.  Ett 

utdrag ifrån boken ”Nonsense on Stilts” (Pigliucci, 2010) lyder som följer: 

”The evolution cultural wars make for a splendid case study in the quest for what 

distinguishes science (evolution) from pseudoscience (creationism)” (Pigliucci, 

2010, p. 160) 

Denna distinktion mellan vetenskap och pseudovetenskap är oftast det argument som 

använts emot evolutionsteori och som Thagard och Findlay (2009) beskriver kan 

orsaka svårigheter i undervisning av evolutionsteori.  

Pigliucci ger en kort redogörelse för en historisk rättegång där just frågan om vad 

som är vetenskap och icke-vetenskap prövades i en amerikansk domstol 2004.  

Rättegången ägde rum i Dover, Pennsylvania. Skoldistrikten i Dover tog ett beslut att 

intelligent design skulle undervisas som ett likvärdigt alternativ till evolutionsläran 

och att elever skulle upplysas om att evolutionsteorin var bristfällig.  Efter mycket 

debatt blev domstolsbeslutet att undervisning i intelligent design bryter mot den 

“Establishment Clause of the First Amendment to the Constitution of the United 

States” eftersom intelligent design inte är en vetenskapligt grundad teori (Pigliucci, 

2010). I Sverige nådde inte argumentet så långt som till domstol i en situation som 

uppkom 2006 i en anmälning mot Andreasgymnasiet och Skolverket tog ställning för 

att intelligent design inte var en vetenskaplig teori. 

Enligt Thagard och Findlay (2009) ska alla undervisningsstrategier i 

naturvetenskapliga utbildningar inkludera en mycket mer ingående förståelse för den 

vetenskapliga metodiken än vad som vanligtvis brukar presenteras för elever.  Denna 

fördjupade förståelse kan ge elever verktyg som kan hjälpa dem att bättre kunna 

skilja vetenskapliga från icke-vetenskapliga teorier. Argumentet kring vad som är 

vetenskap respektive icke-vetenskap kan påverka elevernas uppfattning om 

evolutionsbiologi och hur de ser på evolutionsteori (Andersson et al., 2006).  

 

 

2.3 Undervisningsmetodik 

I Sverige har det skrivits ett antal olika avhandlingar kring evolutionsteori och 

ämnesdidaktiska frågor.  Wallin, vid Göteborgs universitet, beskriver i sin 

avhandling ”Evolutionsteorin i klassrummet - På väg mot en ämnesdidaktisk teori för 

undervisning i biologisk evolution” (2004)  en undervisningssekvens om evolution 

för gymnasiet. Sekvensen beskrivs ganska noggrant och Skolverket rekommenderar 

att det kan vara till ”direkt praktisk nytta för intresserade lärare” (Skolverket, 2013). 

Wallin menar att elever har många alternativa uppfattningar innan de har haft något 

formell undervisning.  De flesta eleverna hade en förförståelse som innebar att 
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evolution var en process där alla individer i en art anpassar sig till den miljö de 

befinner sig i genom gradvisa förändringar, medan biologer ser evolution som två 

separata processer, slumpmässiga förändringar och naturligt urval (Wallin, 2004). 

”Förutom att den biologiska evolutionsteorin ofta är missförstådd är det få 

naturvetenskapliga teorier som är så omdebatterade, och så har det varit sedan 

den började formuleras på 1800-talet.  Anledningen är antagligen att den ger 

förklaringsmodeller för själva livets utveckling och människans plats i naturen, 

och därmed griper in i individens livsåskådning.  Människans inplacering i 

naturen, som ett djur bland andra, kan vissa har svårt att acceptera.” (Wallin, 

2004, p. 1) 

Wallin menar att människans antropocentriska sätt att se på sig själv också kan vara 

ett hinder för elever i evolutionsundervisning. Denna åsikt delas av Petersson, som 

2012 skrev avhandlingen ”Lärares beskrivningar av evolution som 

undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet”. 

Petersson (2012) bekräftar, som Thagard och Findlay (2009) och även Wallin 

(2004), att elevernas åsikter om evolution och livsåskådning kan vara hinder för 

undervisningen.  Enligt Petersson förkommer det i intervjuerna att lärare uppfattade 

olika typer av svårigheter i undervisning om evolution.   

”Det handlar om att elever av religiösa skäl är negativt inställda till 

evolutionsteori, att elever ser på människan på ett speciellt sätt (antropcentriskt), 

har svårt att förstå abstraktioner som tidsperspektiv, samt att det i elevernas 

förkunskaper kan finnas vanliga missförstånd, (misconceptions). (Petersson, 

2012, p. 265) 

Zetterqvist (2003) har också skrivit sin avhandling om ämnesdidaktisk kompetens i 

evolutionsteori.  Zetterqvist intervjuade 26 lärare som fick beskriva vilka 

målsättningar och strategier de hade när de undervisar om evolutionsteori.  

Zetterqvist presenterar att hon kunde dela upp sina lärare i två grupper; de som hade 

som mål att undervisa utifrån ”begreppsförståelse” och de som hade som mål att 

undervisa utifrån en ”orientering inom ämnet”.  Undervisning utifrån en 

begreppsförståelseinriktning innebär att lärarna fokuserar på att förmedla hur 

evolution har gått till, medan en orienteringsinriktad undervisning fokuserar på att 

förmedla att evolution har skett. Zetterqvist gjorde en koppling mellan dessa lärare 

och deras ämnesdidaktiska kompetens inom evolution och det visade sig att lärare 

med en lägre ämnesdidaktisk kompetens inom evolution hade en högre tendens att 

undervisa utifrån en orienteringsinriktad undervisning. Enligt Zetterqvist strider 

orienteringsinriktade lärare delvis mot läroplanens avsikter. Lärare som undervisade 

utifrån en orienteringsinriktad undervisning hade också sämre uppfattning om 

elevernas förutsättningar för att lära sig ämnet och själva hade vardagsförställningar 

om evolution.  En biologilärarens ämneskompetens presenteras också av Blancke et 

al., (2011) att ha en viktig roll i hur väl förberedd läraren är för att kunna bemöta 

konflikter ifrån kreationister.  

Petersson (2012), liksom Zetterqvist, kategoriserade lärarna men kategoriseringen 

utgår ifrån vilken inriktning lärarna har i sitt undervisningsinnehåll.  

Lärarna… med inriktning mot naturvetenskap betonar skillnader mellan tro och 

vetande. Dessa lärare utgår även från vanliga missförstånd om evolution i sin 

undervisning.  Lärare med inriktning mot skolbiologi och fältekologi har antigen 

inte alls nämnt livsåskådningsfrågor alternativt markerat att sådana har varit 

försiktiga att beröra med hänsyn till eleverna personliga åsikter.  Lärare med 

inriktning mot ifrågasättande och debatt menar att evolutionsundervisningen 

skulle kunna vara ett lämpligt område där elever tillåts diskutera och mer kritiskt 
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granska argument om bevis inom naturvetenskaperna. (Petersson, 2012, pp. 279-

280) 

Petersson presenterar dessa olika inriktningar som ”selektiva traditioner ”.  Selektiva 

traditioner är ett sätt att beskriva olika handlingsvanor inom ett visst resonemang 

(Sund, 2008; Petersson, 2012)  I både dessa avhandlingar, Sund (2008) och Petersson 

(2012)  framkom det att dessa selektiva traditioner uppkommer från lärarnas 

tolkningar av förutsättningar för undervisningsinriktning och är förankrat i lärarens 

egna personliga förutsättningar.  Dessa selektiva traditioner är obeständiga och 

baseras på tidigare erfarenheter, valda delar kan omprövas i nya situationer. 

(Petersson, 2012)   

I Peterssons avhandling beskriver författaren att hon är förvånad över lärarens 

berättelser om ökande problem med bibeltrogna elever.  

”15 av lärarna beskriver det som att det finns troende elever, en lärare beskriver 

att kristna fundamentalister blir vanligare, en annan lärare beskriver att det finns 

en stark kyrklig bakgrund i samhället där han arbetar. Några av lärarna beskriver 

att det förekommit allmänna diskussionsmöten som är kritiska mot 

evolutionsteorin på skolan eller i andra offentliga lokaler nära skolan. Lärarna 

säger att de känner till elevernas kyrkliga bakgrund eftersom de arbetar på en 

liten ort och/eller känner elevernas föräldrar. Flera av lärarna beskriver att det 

finns troende elever, men de påpekar att det sällan är bokstavstroende elever och 

att elevernas tro sällan leder till konflikter, däremot bidrar dessa elever i 

diskussioner om evolution. (Petersson, 2012, pp. 265-266) 

Denna förvåning delar hon med Sjögren i hans avhandling ”Den förhandlade 

makten- Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan”: 

”Att frågan om livets uppkomst skulle förekomma i intervjuerna var inget jag 

utifrån min förförståelse av svensk skola hade förväntat mig innan 

provintervjuerna gjordes.” (Sjögren, 2011, p. 174) 

 

2.4 Konflikter i klassrummet och hur de hanteras? 

Begreppet ”konflikt” är ganska mångfasetterat.  I Svenska akademiens ordbok 

(Svensk Akademien, 1937) står det att konflikter handlar om ”ett förhållande av 

motsättning; strid mellan människor, mellan stater, mellan åsikter, intressen, tankar, 

begrepp; om tvist, slitning, friktion; kollision, stridighet kamp; särskilt i fråga om 

intressemotsättningar mellan arbetsgivare och arbetare”. I denna undersökning 

innebär termen ”konflikt” en motsättning mellan människors åsikter eller tankar 

kring evolution eller livets uppkomst. Konflikter kan ha olika konnotationer. Det 

finns två teoretiska perspektiv kring social konflikt: ett harmoni- eller 

konsensusperspektiv och ett konfliktperspektiv.  Utifrån harmoni- eller 

konsensusperspektivet framhäver konfliktbegreppet negativa konnotationer, men 

utifrån konfliktperspektivet så ses konflikter som naturliga och som en potentiell 

mekanism för utveckling. (Hakvoort & Friberg, 2012) 

Sjögren (2011) presenter i sin avhandling en modell som består av fem kategorier 

som frågor kan placeras i utifrån maktperspektivet och språkets konstituerande roll.  

Författaren menar att frågor kring livets uppkomst och evolution kan hamna i det 

som han kallar för vetenskapssfär, individuell sfär eller offentlig sfär.  ”Beroende på 

vilken sfär … frågan placeras i, kommer således eleverna att få olika undervisning 

och i förlängning möjligen olika syn på vad vetenskap och kunskap är” (Sjögren, 

2011).  I Sjögrens analys av intervjuer med lärare och hur de hanterade undervisning 
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av evolution är det lätt att se en koppling till Peterssons (2012)  olika ”selektiva 

traditioner”. Det som Sjögren lägger mest vikt vid i sin avhandling är att analysera 

hur lärare kan använda dessa olika sfärer för att undvika konflikter kring 

kunskapsfrågor om evolution eller livets uppkomst med elever, föräldrar eller övriga 

aktörer i samhället. 

Enligt Sjögren (2011) finns det tre olika synsätt på hur frågan om livets uppkomst 

kan hanteras och dessa är baserade på i vilken sfär läraren placerar frågan; den 

vetenskapliga, individuella eller offentliga. När läraren placerar frågan i den 

vetenskapliga sfären innebär detta ”att läraren inte ifrågasätta vetenskap utan 

försöker övertyga eleverna om rimligheten i detta med argument som är 

vetenskapligt godtagbara… Läraren framhåller skillnad mellan tro och vetande… 

och redan att denna distinktion görs kvalificerar för en vetenskaplig sfär.” (Sjögren, 

2011, pp. 176-177).  När lärare placerar frågan i den individuella sfären använder de 

strategin att inte ”förmedla en viss världsbild till eleverna utan att presentera de olika 

alternativ som finns tillgängliga utan att ta ställning för den ena eller andra 

åskådningen. Synsättet återknyter starkt till skolans neutralitet i förhållande till 

individen.” (Sjögren, 2011, p. 180).  En placering i den offentliga sfären innebär att  

”De som diskuterar denna logik anser sig bundna av direkta regler men fria att i 

övrigt utforma undervisning” (Sjögren, 2011, p. 182). Det som blir intressant med 

lärare som väljer detta synsätt är att undervisningen kommer att ta form utifrån deras 

egna tolkningar av styrdokumentens regler. Läraren kan alltså välja att ta upp olika 

teorier om livets utveckling eller bara den naturvetenskapliga beroende på hur de 

tolkar reglarna. 

Zetterqvist (2003), Petersson (2012) och Sjögren (2011) kategoriserade lärare 

beroende på deras tillvägagångssätt kring hur evolution undervisas. Petersson och 

Sjögren beskriver att det förekommer lärare som lyfter trosuppfattningar i sin 

undervisning. Petersson (a.a.) beskriver att dessa lärare ”utgår även från vanliga 

missförstånd om evolution i sin undervisning” dessa beskrivningar stöds av 

Zetterqvists beskrivning av lärare som undervisar utifrån en orienteringsinriktad 

undervisning.  Enligt Zetterqvist har dessa lärare en lägre ämnesdidaktisk kompetens 

och vardagsförställningar om evolution.   Sjögrens beskrivning av ”att läraren 

…försöker övertyga eleverna om rimligheten i detta argument” skulle kunna tolkas  

som att läraren försöker övertyga om att evolution har skett, vilket liknar Zetterqvists 

beskrivning av en orienteringsinriktad undervisning. Beroende på vilket sätt dessa 

argument presenteras för eleverna, kan Sjögrens beskrivningar av hur konflikter 

hanteras också passa Zetterqvists beskrivning av en begreppsförståelseinriktning. Det 

är viktigt att markera att när biologilärarna lyfter trosuppfattningar i sin undervisning 

så finns risken att de kan hamna i en situation som liknar den orienteringsinriktning 

som Zetterqvist beskriver som delvis kan strida mot läroplanens intentioner.  

2.5 Läroplanens avsikter: Styrdokumenten, skolans 
värdegrunder och hur dessa påverkar 
undervisning av evolution. 

Som Sund (2008), Petersson (2012)  och även Sjögren (2011) beskriver är lärarnas 

tolkning av läroplaner och kursplaner oerhört viktig för hur undervisning i evolution 

bedrivs och hur konflikter hanteras.  Det förkommer några begrepp i läroplanerna 

vilka, utifrån undervisning om evolutionsläran, skulle kunna tolkas på ett sådant sätt 

att undervisningsinnehållet kan se väldigt olika ut beroende på lärarens tolkning av 

det.  
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Andersson, et.al, (2006) tar upp grundskolans läroplaner ur ett historiskt perspektiv i 

ett försök att förstå innebörden av begreppen ”saklighet och allsidighet” vilket 

återupptas i de nya läroplanerna som kom 2011 (Skolverket, 2011).  Det har inte 

ändrats i någon form ifrån det som står i de läroplaner som kom 1994, Lpo 94 

(Skolverket, 1994). 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla 

föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 

andra åskådningen. (Skolverket, 2011). 

Det historiska perspektivet som Andersson, et al (2006) presenterar, efter 

genomgången av de fyra läroplanerna som har funnits sedan den första kom 1962, är 

att med tiden har dessa begrepp ”saklighet och allsidighet” blivit alltmer svåra att 

särskilja. I läroplanerna från 1994 och 2011 så är det tydligt att skolan ska lyfta fram 

skilda uppfattningar och samtidigt betona att alla har rätt till sitt egna personliga 

ställningstagande.  Formuleringar om saklighet och allsidighet i gymnasieskolans 

läroplaner har genomgått samma förändring som grundskolans formuleringar. 

Kapital 1, 5§ i skollagen 2010:800 lyder som följer: 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

(Skollagen, 2010). 

I en promemoria ifrån Skolverket (2012) beskrivs att just denna bestämmelse var ny 

och i 1985 års skollag fanns det ingen bestämmelse med denna innebörd.  Enligt 

promemorian fanns bestämmelsen inte heller i någon av de tidigare läroplanerna.  

Det var i förarbetet till 2010 års skollag som begreppet vetenskaplig(t) 

förhållningssätt/grund definieras som att kritiskt granska, pröva och att sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang. I förarbetena saknas en definition av beprövad 

erfarenhet men i andra förarbeten inom utbildningssektorn definieras beprövad 

erfarenhet som en erfarenhet som är dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt 

sammanhang (Skolverket, 2012). 

 2006 granskade Skolverket en kristen friskola i Stockholm, Andreasgymnasiet.  

Skolan blev anmäld av personer som var kritiska till att skolan behandlade 

”intelligent design” som en vetenskap och beskrev det som ett alternativ till 

evolutionsteorin.  Skolans rektor, Margareta Sundbom, utryckte sig positiv till 

skolans undervisning om livets uppkomst och argumenterade att skolan, genom att 

lyfta fram ”intelligent design”, har uppfyllt kraven på en saklig och allsidig 

undervisning. (Andersson, et al., 2006) 

Skolverket skrev som respons ett ledarestick som Dagens Nyheter publicerade den 

16 juli 2006 för att tydliggöra Skolverkets ställning i frågan kring vetenskapliga teori 

och evolutionen.  

Undervisning i skolan skall bygga på vetenskaplig grund, vilket kräver utbildade 

lärare med goda ämneskunskaper.  När det gäller livets uppkomst och utveckling 

innebär det att grunden för skolans undervisning skall vara den vetenskapliga 

teorin om evolutionen.  Föreställningar om s.k. intelligent design är inte något 

alternativ i detta sammanhang.  Däremot är det inte förbjudet för en skola… att 

behandla t.ex. ”intelligent design” i sin undervisning, men det får inte ske på ett 

sätt som gör anspråk på att vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om 

evolution… I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av 
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trosföreställningar.  Eleverna har rätt till en saklig och allsidig undervisning. 

(Skolverket, 2006) 

Skolverkets ställning i detta fall var utifrån Lpo 94 men de har ändå använt uttrycket 

”vetenskaplig grund” trots att det inte fanns någon referens till detta i läroplaner eller 

kursplaner som kom 1994 (Skolverket, 1994) vilket framgår av Skolverkets 

promemoria (Skolverket, 2012). 

Förutom läroplanens referens till ”saklighet och allsidighet” lyfter Sjögren fram i sin 

avhandling att det som står under ”rättigheter och skyldigheter” också skulle kunna 

leda till konflikter kring undervisning av evolutionslära.  Under läroplanens 

introduktion av skolans värdegrund och uppdrag till både Lgr11 och Gy11 står det 

under rubriken ”rättigheter och skyldigheter” att ” Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och aktiviteter, 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” (Skolverket, 

2011) Beroende på hur lärare tolkar dessa stycken i läroplaner, ”saklighet och 

allsidighet” och ”rättigheter och skyldigheter”, kan det förkommer missförstånd 

kring vad andra aktör eller eleverna själv kan påverkar i undervisningen. Sjögren 

(2011) skriver i sin avhandling; 

I en skola måste kunskapsfrågor rimligen vara problematiska inte bara när elever 

och föräldrar förnekar den kunskapssyn som råder, utan även när föräldrar eller 

elever sätter ifråga vilka teorier som skall behandlas” (Sjögren, 2011, p. 183). 

Sjögren (2011) diskuterar olika sätt att hantera detta.  Ett sätt är att läraren hänvisar 

till läroplaner och därmed sätter frågan i den offentliga sfären eller låter eleverna 

välja själva vad som ska studeras och då hamnar frågan i den individuella sfären. 

Men i denna situation så är det förståeligt att läraren kan hamna i en situation som är 

oklar. 

Eftersom läroplaner och kursplaner som kom 2011 är ganska nya finns det inte 

många studier som jämför dessa än så länge, men i en artikel som presenteras i 

Skolverkets tidning ”Lärarnas Nyheter” utrycker Thomas Krigsman att, ”Det var 

väldigt lite diskussion om alla NO-ämnena.  Vi har gjort en revidering, det är inte 

några stora förändringar” (Björkman, 2011). Björkman poängterar poängtera att 

något som kan ha en betydelse för hur lärare jobbar med kursplaner är att de nya 

kursplanerna och läroplanerna ger lärarna mycket mer stöd än de som fanns till de 

äldre kursplanerna och läroplaner.   

Petersson (2012) konstaterar att gymnasieskolan genomgick en reform (Gy11) under 

tiden som hon skrev sin avhandling. Hon lyfter fram att innehållet i Biologi 1 och 2 i 

stort överensstämmer med innehållet i Biologi A och B – kurser som hennes 

avhandling grundas på – men hon poängterar ändå att det är viktig att vara medveten 

om att lärarnas selektiva traditioner kan motverka läroplanens förändringar. 
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3 SYFTE 
 

Utifrån bakgrunden till denna undersökning har det framkommit att tidigare 

läroplaner har varit mer öppna för olika tolkningar kring undervisningens innehåll 

och vem som ska ha inflytande över undervisningen.  Lärarna använder olika 

metoder i sin undervisning om evolutionsläran och dessa metoder kanske inte styrs 

av läroplaner/ kursplaner men av en rädsla att ”trampa på tår” och egentligen att 

undvika konflikter.  Enligt andra studier finns det ett växande hot mot den 

vetenskapligt grundade undervisningen av evolution och livets uppkomst ifrån 

religiösa eller pseudovetenskapliga aktivister, vilket är oerhört viktigt att 

biologilärare är uppmärksamma på. 

3.1 Uppsatsens frågeställningar är följande: 

 Finns det någon skillnad i undervisningsinnehåll i läroplaner; Lpo 94 och Lpf 

94 från 90-talet och de nya läroplanerna; Lgr 11 & GY11 när det gäller 

undervisning av teorier kring livets uppkomst och evolution? 

 Finns det någon skillnad i metoder som lärare använder i läroplaner; Lpo 94 

och Lpf 94 från 90-talet och de nya läroplanerna; Lgr 11 & GY11 när det 

gäller undervisning av teorier kring livets uppkomst och evolution? 

 Förekommer det konflikter med elever eller föräldrar kring undervisning av 

dessa teorier/ evolution och i så fall hur hanterar lärare eventuella konflikter 

kring evolution och teorier kring livets uppkomst om dessa uppkommer? 

 Upplever lärare att det är mer eller mindre kontroversiellt att undervisa om 

evolutionen idag jämfört med under den förra läroplanen? 
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4 METOD 

4.1 Jämförelse av styrdokument 

En jämförelse gjordes mellan kursplanerna Lpo94 (Skolverket, 1994) med Lgr11 

(Skolverket, 2011) och biologi A (Skolverket, 1994) med biologi 1 (Skolverket, 

2011) samt ämnessyfte i både kursplanerna ifrån 90-talet och 2011.  Alla meningar 

som berör evolution eller livets uppkomst plockas ut, redovisas och jämförs. 

4.2 Intervjuer med lärare 

Semistrukturerade intervjuer utfördes med tio biologi- eller naturkunskapslärare som 

jobbar på grundskolan eller i gymnasieskolan. Urvalet av lärarna gjordes utifrån 

kontakter som arbetade på skolorna i kommunen. Lärarna kontaktades via mejl  

(Bilaga 3) som beskrev mitt undersökningssyfte, att deltagande var frivilligt och att 

de som medverkar har rätt att avbryta när som helst under intervjun om de så skulle 

vilja (Vetenskapsrådet, 2002). Ett kriterium för att lärarna kunde delta i studien var 

att de hade undervisat utifrån både de gamla och de nya läroplanerna och därmed 

hade en viss erfarenhet.  Jag försökte kontakta lärare ifrån olika skolor med olika 

elevunderlag i den utsträckning som det var möjligt.  Alla kontaktade lärare deltog 

inte i studien och deras ovillighet respekterades givetvis. Förteckning över skolorna 

(Bilaga 2) är taget ifrån Skolverkets statistiska sida SiRiS (Skolverket, 2013). 

Tabellen visar inte de exakta värden som presenteras på SiRiS, utan värdena 

kategoriseras istället för att försöker skydda deltagarnas identitet.   Deltagarna blev 

informerade om att deras identitet skulle avkodas genom att de skulle tilldelas ett 

kodnamn. Därför används inga namn under intervjuerna. Kodnamnen som används i 

undersökningen t.ex lärare som intervjuades kallas för I1, I2 o.s.v sedan tilläggs 

vilken nivå lärarna undervisar på; gr- grundskolan, gy- gymnasiet, och de reflekterar 

också vilken skola de undervisar på med förteckning A, B, C (Bilaga 1). Jag ställde 

frågor utifrån en intervjuguide som blev utprövad genom en pilotintervju (Bryman, 

2011). Intervjuerna spelades in och sedan analyserades de och till viss del 

transkriberades de ordagrant. Intervjuerna lagrades och avidentifierades så att 

intervjudeltagare inte kan identifieras. All insamlad information som används i denna 

undersökning är endast för forskningsändamål. Metoden anses följa de fyra 

huvudkrav på forskning som finns när det gäller individskyddskravet; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 RESULTAT 

5.1 Vad står det i styrdokument?  

Om man jämför kursplaner så har Skolverket i sitt ”Kommentarmaterial till 

kursplanen i biologi” (Skolverket, 2011) beskrivit förändringar jämfört med den 

tidigare kursplanen.  Enligt detta har den nya kursplanen i biologi samma inriktning 

och syn på ämnet som den tidigare kursplanen. Kursplanerna för grundskolan har 

delvis samma uppbyggnad som kursplanerna som kom på 90-talet. I 

biologiskursplanen till Lpo94 fanns det en gemensam kursplanetext till de tre 

naturorienterade ämnena som följdes av gemensamma mål att sträva mot i de tre 

naturorienterade ämnena. (Skolverket, 1994) Denna gemensamma kursplanetext har 

ersatts i de nya kursplanerna med tre olika kursplanetexter i biologi, fysik och kemi.  

Denna förändring är gjord för att skapa en tydligare struktur och garantera att 

eleverna möter hela bredden i det naturvetenskapliga fältet. (Skolverket, 2011).   

När man jämför kursplanerna i Lpo 94 och Lgr 11 så är innehållet mycket mer 

tydligt i den nya kursplanen (Lgr11) än i den gamla (Lpo 94).  I syftes-texten som 

finns i Lgr11 är det tydligt att undervisningen ska grundas i evolutionsteorin. Lpo94 

menar att elever ska se sig själva och andra livsformer i ett evolutionsperspektiv.  

Denna beskrivning tolkar jag som att det innebär ungefär detsamma som utrycks i 

Lgr11 men det finns möjligen lite utrymme för andra tolkningar.  I båda kursplanerna 

så lyfts det fram andra världsåskådningar, men återigen är Lgr11 mycket tydligare 

med vilket förhållningssätt som ska råda mellan evolutionsteorin och olika 

livsåskådningar. I Lpo94 så utryckts det att ”olika världsbilder skall behandlas med 

respekt, samtidigt som man belyser deras begränsningar” (Skolverket, 1994).   

I gymnasieskolans kursplaner Lpf 94 och Gy11 finns det skillnader men dessa är inte 

märkbara, Gy11 är mycket tydligare med vad undervisningen ska innehålla.  Det står 

i kursplanen till kursen Biologi 1 att ”genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld med 

evolutionsteorin som grund.” (Skolverket, 2011). I kursen Biologi A utrycks detta i 

texten ”Evolutionsteori är grundläggande vid studiet av denna växelverkan” i 

beskrivning av ämnets karaktär och uppbyggnad. I det centrala innehållet av kursen 

Biologi 1 får evolution ett eget kunskapsområde. Så har det inte varit i Lpf 94. Det 

undervisningsinnehåll som refererar till evolution var inbakat i målen av kursen och 

inledande texter till kursen.  Genom att avsätta evolution i ett eget kunskapsområde 

fastställde man att evolutionsteori är det som biologiundervisning ska ta avstamp 

ifrån. Det centrala innehållet i Biologi 1 är väldigt tydligt med vilket faktamässigt 

innehåll som ska ingå i undervisning av evolution som t.ex. ”Evolutionens 

mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse 

för artbildning” eller ”Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. 

Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.” I Lpf 94 diskuteras mer 

kring hur elever ska använda sina kunskaper om ”evolutionära processer” i 

samhällsdebatter och syn på omvärlden. Ordet ”evolutionsteori” används inte någon 

gång i Lpf 94 men är återkommande i Gy11.  Ett undervisningsmål som uttrycks lika 

tydlig i både kursplanerna är att eleverna ska utveckla kunskaper kring 

”naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling”.  Gy11 är även 

tydlig med att ”undervisningen också ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 

kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive 

icke-vetenskaplig grund.”  Lpf 94 bemöter detta mål mycket mer otydligt och det 
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förväntas att elever ska utveckla sin förmåga att använda sina ”biologiska 

kunskaper” för att kritiskt värdera biologiska fenomen.  

5.2 Resultat av intervjuer med lärarna kring 
läroplanens tydlighet i frågor kring evolution 
och livets uppkomst. 

Av de 10 lärare som deltog i studien var det ungefär hälften som upplevde att det var 

en skillnad mellan läroplaner som kom på 90-talet och de nya som kom 2011.  Av de 

fyra informanter som svarade ”Ja” undervisade tre på gymnasiet.  Den fjärde 

undervisade på gymnasiet fram till förra året men räknas inte i denna studie som en 

gymnasielärare eftersom läraren i nuläget undervisade inte Gy11. 

Lärarna som svarade ”ja” uttryckte att de nya läroplanerna var tydligare med 

undervisningsinnehållet. 

I2grB+C-”… en lösare skrivning tidigare, innehållet tolkas som samma. Nya 

skrivningar befäste bara att det innehållet vi sysslade med tidigare var det rätta.” 

Även lärare som svarade ”nej” i denna fråga uttryckte att det fanns en skillnad men 

inte i den utsträckningen att de skulle svar ”ja” 

I8grG- ” Inte så jag känner att jag måste ändra inriktning, jag tycker om att man 

plockat ut centralt innehåll…” 

 

90 % av lärarna i studien upplever att den nya läroplanen är tydlig med skolans 

uppdrag i hur man ska hantera frågor kring vetenskap och livsåskådningar (Fig.1). 

 

 

Figur 1. 90 % av lärare upplever att den nya läroplanen är tydlig med skolans 

uppdrag i skiljelinjen mellan vetenskap och livsåskådningar 

 

 Många lärare menar att det står tydligt att den undervisning som ska bedrivas ska 

vara vetenskapligt grundad.   

I5grG-”Det som man undervisar ska vara på vetenskaplig grund men jag tycker 

nog att vetenskaplig grund, vetenskaplig grund finns ... Objektivism, får resultat 

direkt, se saker från olika synvinkel.  Biologi kan ge en förklaring som ingen kan 

säga emot, men sen kan förklara människor utifrån andra, både andra 

vetenskaper och andra livsåskådningar.  Jag försöker ta upp olika ståndpunkter 

och jag tycker det gör ingenting alls. Elever ska inte vara så låsta och tro på 

biologiboken, Biologi är material men man kan se människor från en ändlig sida 

också och det gör de flesta människor i världen och man måste se människor från 

olika synvinklar.” 

90% 

10% 

Upplever du att den nya läroplanen är tydlig med skolans uppdrag i skiljelinjen mellan 
vetenskap och livsåskådningar? 

Ja Nej 
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I3grE-”Det krävs av en sån professionell att tydligt visa vad som är vetenskap 

och vad som är livsåskådning, och vad vi vet och vad vi inte vet. Det ligger 

också mycket i naturvetenskapen som arbetsmetod att man håller dem väldigt 

isär. Jag tycker att man måste försöka få elever att vara kritiska även mot 

vetenskap, att läsa sånt kritiskt, att granska sånt kritiskt… men också att vissa 

saker går inte att granska kritisk som t.ex inom religion det är inte för att granska 

kritiskt och där kanske man ska inte har det förhållningssättet.  Vetenskap och 

religion ger svar på olika typer av frågor. Det står ingenstans att man ska 

övertyga elever.” 

 

Dessa lärare indikerar att de har bearbetat sitt eget förhållningssätt kring dessa 

frågor. Informanten som svarade ”nej” på denna fråga är en av den yngsta och har 

ungefär 5 års undervisningserfarenhet. Hens tolkning är som de övriga deltagande att 

undervisning ska grundas i vetenskap men att det är förhållandet till livsåskådningar 

som är otydlig.  

 

I1gyA-” Pratas nästan bara om vetenskap, tycker jag och inte så mycket om 

livsåskådningar alls, och det kanske är vetenskap man ska fokusera på, man kan 

tycka att det finns en vits att ta upp andra livsåskådningar och poängtera att 

elever måste kanske inte tro på vetenskapen. Det är undervisning i vetenskap 

som vi ska bedriva. Vår uppgift är inte att övertyga elever att tycka samma som 

vi gör.” 

 

5.3 Resultat kring undervisningsmetoder 

 

Många av lärarna anser att skillnader mellan läroplaner inte handlade om innehållet 

utan om tydlighet.  Eftersom de upplevde att innehållet inte hade ändrats så mycket 

så hade många av dem inte upplevt att de hade ändrat sin undervisningsmetodik 

(Fig.2). 
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Figur 2. Undervisningsmetoder lärarna använder vid undervisning av evolution 

med utgångspunkt ifrån de olika kursplanerna har inte ändrats särskilt mycket 

på grund av ändring i kursplanerna.  

 Några informanter kände att de inte hade hunnit arbeta tillräckligt länge med de nya 

läroplanerna för att integrera ändringar i sin undervisning.  Svarsfrekvenser för 

undervisningsmetoder som används vid de nya läro- och kursplanerna stödjer det 

som lärare uttrycker, det mest avvikande resultatet var vid ”samarbete med 

religionsundervisning”. Resultatet visar att denna metod förekom mer vid 

undervisning som baserades på de gamla läroplanerna.  Denna metodik använts inte i 

så stor utsträckning men om lärarna hade använt det en gång så rapporterades att 

denna metod använts men det var långt ifrån att denna metod var en återkommande 

metod som användes varje läsår eftersom det var komplicerat och krävande 

schemamässigt.  Det var många lärare som visade ett intresse för att använda denna 

metod men på grund av dessa schematekniska problem så var det omöjligt att utföra. 

Alla lärare uttryckte sig positiva till ämnesövergripande arbete med religion.  

I9grD- ” ja, såklart man skulle kunna läsa det parallellt.  Å jag tror det är bra, så 

man får båda delarna då, man måste ändå bilda sig en egen uppfattning även om 

jag som NO lärare kan tycka att det finns en viss idé som är mer sant än de 

andra.” 

När det gäller övriga metoder fanns en indikation att övriga metoder används mer 

under den tiden som de nya kursplanerna har följs.  Det som oftast beskrevs som 

övriga metoder är visning av filmer kring människans utveckling och laborationer. 

5.4 Resultat kring konflikter 

 

56 % av lärarna som deltog i studien utryckte att det hade förkommit konflikter med 

elever kring evolutionsundervisning (Fig 3). 
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Figur 3. 5 av 9 lärare har upplevt att det har förekommit konflikter med elever, 

föräldrar eller andra aktörer kring undervisning av evolution. 

 

Det som är viktig att ta hänsyn till är definitionen av begreppet ”konflikter”. 

Konflikter upplevs oftast som ”passiva konflikter” och det var ingen lärare som hade 

varit med om att elever inte kommer till undervisningstillfälligt eller vägrat delta i 

undervisning på något sätt.   

I4grF- ”En passiv konflikt, aldrig haft elever som inte kommer till lektioner” 

 

I7gyA-” Bara en gång var det en elev som kommenterade (upprepade ett kort 

mening) men ändå stannade kvar i klassrummet. Lite grand blir man påverkad, 

man undviker att säga allt man hade tänkt sig från början.” 

 

I8grG-” Bara en gång på gymnasiet. Det tycker jag var positivt, de hade tagit 

ståndpunkt för sitt, och oavsett vad man har tagit ståndpunkt för så krävs det 

kunskap av både teori för att kunna göra det så de hade egentligen redan 

kunskapen av vad evolutionsteori är, kanske bäst i hela klassen eftersom de 

kunde debattera detta redan från början så jag såg inte detta som ett problem 

förutom då att man försöker vara extra försiktig så att man inte kränkte nån.”  

 

I4grF-” Det kommer elever in i sammanhanget som har en bestämd uppfattning. 

Det bygger då ofta på att de redan tidigare har mött personer som är fastgjutna i 

den ena eller den andra uppfattningen och det blir ett ”fel” resonemang utifrån 

att det skulle vara 100% rätt, bevisat, klart (evolutionsteori) eller inte.” 

 

Det var bara en lärare som hade haft en diskussion med en förälder som utryckte att 

de önskade att läraren skulle lyfta fram andra skapelseberättelser än evolutionsteori 

men övriga lärare hade aldrig upplevt konflikter med föräldrar eller andra aktörer i 

samhället. 

Lärare uttryckte att dessa konflikter oftast hanteras med diskussioner där lärare 

beskrev sin roll som förmedlare av de vetenskapliga argumenten och att eleverna fritt 

får välja sina egna trosuppfattningar. 

I6gyA-”Man får ha vilken tro man vill egentligen.  Lika väl t.ex. att man lär sig 

om olika skapelseberättelse ifrån de olika religionerna i religionsundervisning är 

det lika självklart att man ska lära sig evolutionsteori i biologin. Jag känner inte 

att det är min uppgift att omvända elever, de får ha sin tro men de ska ändå ha 

kunskap om evolutionsteori.”  

Ja 
56% 

Nej 
44% 
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Av de sex lärare som svarade att det har förkommit konflikter är det bara två som 

tycker att konflikterna har ökat med tiden. Två tyckte att konflikterna hade minskat 

och två hade inte märkt en ökning eller minskning med åren. Lärarna ger olika 

förklaringar till dessa resultat i sina svar. 

I2grB+C- ”Elever idag är mer konfliktbenägna, mer orädda.  Jag tror att det 

fanns ofta tidigare de som var rädda att säga det de kände och tyckte. 

Argumentationen är inte alltid den mest slipade.” 

 

I4grF- ”… om det är jag som förändrats eller situationen i stort, är svårt att säga.  

Konfliktsituationen minskar just genom att man förstår varandra bättre.” 

 

I3grE-” på svenska skolor (skolor med homogena elevunderlag) var det ingen 

som sa någonting, men jag var ganska ny och kanske inte lika bra på att bjuda in 

till diskussioner”   

Lärare I3grE jobbar på en skola som har det mest heterogena elevunderlaget, 80 % 

av eleverna har utländsk bakgrund (Bilaga 2) och därmed refererar hen till att hen 

inte upplevde konflikter på skolor med homogenare elevunderlag.  Denna lärare 

utryckte att hen är väl förberedd på diskussioner kring evolution och livets uppkomst 

eftersom dessa typer av diskussioner ändå förkommer även om hen skulle försöka 

undvika att ta upp livsåskådningar i biologiundervisningen. 

Lärare I6gyA som jobbar på en gymnasiet som har ett ganska heterogena 

elevunderlag, 20-30% av eleverna har utländsk bakgrund (Bilaga 2), har utryckt att 

elevens kulturella bakgrund kan var en bidragande faktor till att konflikter eller som 

hen beskriver ”diskussioner” förekommer mer idag än som det har upplevts innan.  

I6gyA- ”… många ”ny” svenskar har barn i gymnasier ålder.   Det förekommer 

mer diskussioner, inte direkt konflikter.” 

Lärare I1gyA lyfter att gruppens dynamik kan också ledda till att konflikter/ 

”diskussioner” förekommer mer i vissa årskurser än andra. 

I1gyA- ”Det beror på hur grupper är sammansatta” (Vissa grupper är mer 

diskussionsbenägna än andra) 

Det var några lärare som diskuterade att med åren så ändrades deras undervisning 

och de hade nu lättare att bjuda in eleverna till diskussionen och låta eleverna 

diskutera mer fritt.  Lärarens erfarenhet tycks ha en viktig roll i vilka 

undervisningsmetoder som används. Om lärarna delas upp utifrån deras 

undervisningserfarenhet, av dem som har mer än 10 års erfarenhet av undervisning 

var det 4 av 9 lärare som tog upp livsåskådningar och trosuppfattningar i sin 

undervisning, det var 2 lärare som hade mer än 10 års erfarenhet som inte tog upp 

livsåskådningar. Av de 3 lärare som hade mindre än 10 års undervisning var det bara 

1 som tog upp livsåskådningar och trosuppfattningar och 2 lärare som inte tog upp 

livsåskådningar och trosuppfattningar i sin undervisning. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Skillnader mellan läroplaner, läroplanens 
tydlighet och undervisningsmetodik i frågor 
kring evolution och livets uppkomst 

Utifrån jämförelsen av kursplaner ifrån 90-talet och de som kom 2011 fanns det inte 

någon skillnad mellan det som faktamässig ska hanteras. I båda kursplanerna står det 

tydlig att elever ska få kunskaper om universums, jordens, livets och människans 

utveckling.  Denna observation får stöd i det som Krigsman uttryckte: ”Vi har gjort 

en revidering, det är inte några stora förändringar” (Björkman, 2011).  Lärarna får 

mer stöd genom att Skolverket har publicerat kommentarmaterial, ämnesfilmer och 

diskussionsunderlag, vilket gör kursplaner och läroplaner tydligare. Skolverket har 

också blivit mycket mer tydligt när det gäller sin ståndpunkt om evolutionsläran och 

livets uppkomst genom sitt uttalande när frågan har lyfts i samband med 

Andreasgymnasiet som presenterades tidigare.  Skolverket uttrycker tydligt att ”När 

det gäller livets uppkomst och utveckling innebär det att grunden för skolans 

undervisning skall vara den vetenskapliga teorin om evolutionen.” (Skolverket, 

2006). Skolverket är också tydligt med hur lärarna ska förhålla sig till vilken roll 

trosuppfattningar ska ha i undervisningen, ”I skolan skall inte den vetenskapliga 

grunden ifrågasättas av trosföreställningar ”.  Det står tydligt att eleverna har rätt till 

en saklig och allsidig undervisning och därmed är det inte förbjudet att presentera 

olika trosuppfattningar. Däremot får inte icke-vetenskapliga teorier presenteras som 

vetenskapliga teorier.  

Vilket förhållande undervisning ska ha till vetenskapliga och icke-vetenskapliga 

teorier har blivit mycket tydligare i de senare kurplanerna. I Gy11 är det tydligt att 

”undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt 

värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-

vetenskaplig grund.”  Lrf 94 beskrivning av detta mål var mer otydligt och det mål 

som jag tycker bäst förklarar detta ändamål var att eleverna förväntades utveckla sin 

förmåga att använda sina ”biologiska kunskaper” för att kritiskt värdera biologiska 

fenomen. Det fanns ingen diskussion om vetenskap och icke-vetenskap. Detta lyfts 

fram tydligare i Lpo94 kursplaner som hade formuleringen ”Olika världsbilder skall 

behandlas med respekt, samtidigt som man belyser deras begränsningar och förklarar 

varför de har övergetts” men även i Lgr11 har detta mål tagit en tydligare 

utformning, ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 

mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.” Att Skolverket har 

belyst denna skillnad mellan vetenskaplig och icke-vetenskaplig teori är väldigt 

viktigt.  Som beskrivs av Petersson (2012) och Thagard och Findlay (2009)  kan 

elevernas åsikter om evolution och livsåskådning vara ett hinder för undervisningen. 

Blancke et.al (2011) menar att en förståelse av vad som är vetenskap och vad som är 

tro är viktig om man ska hjälpa sina elever att förstå evolution och ersätta 

missuppfattningar med vetenskapliga fakta. Denna syn stöds också av Andersson, et 

al. (2006). 

Det förekommer flera exempel där de nya kursplanerna är väldigt tydliga när det 

gäller vilket förhållande skolan ska ha i evolutionsundervisning. Genom att bara 

studera användning av ordet ”evolutionsteori” är det lätt att förstå att det är 

Skolverkets avsikt att det ska ha en viktig roll i undervisning. ”Evolutionsteori” 

används inte någon gång i Lpf94 men är återkommande i Gy11.  De nya 
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styrdokument verkar följa de rekommendationer som presenteras av Europarådet 

(2007), nämligen att när teorier som är pseudovetenskapliga, som t.ex. intelligent 

design, presenteras som vetenskapligt grundade teorier i skolan kan det ha negativa 

implikationer på utveckling av ett demokratisk samhället.  Att förneka evolution kan 

ha stora konsekvenser för utvecklingen av samhället och att förneka naturvetenskap 

anses vara ett allvarligt hot mot medborgerliga rättigheter. (Council of Europe., 

2007) 

Utifrån det centrala innehållet är de nya kursplanerna tydligare när det gäller vilket 

innehåll som ska täckas av evolutionsundervisning, men det är läroplanens 

beskrivning av skolans värdegrund och uppdrag som kanske skulle leda till att 

biologilärare blir osäkra i sin förväntade uppgift. Läroplanen beskriver att lärare 

förväntas bedriva en ”allsidig och saklig” undervisning och att eleverna har rätt att 

delta i planering av undervisning. Sjögren, (2011)  och Andersson, et al., (2006) 

menar att med dessa skrivningar kan det finnas utrymme för föräldrar, elever eller 

andra aktör i samhället att tycka att de skulle kunna ifrågasätta vad ska undervisas. 

Utifrån de nya kursplaner och speciellt utifrån Skolverkets uttalande kring hur 

evolutionsundervisning ska bedrivas i förhållande till icke-vetenskapliga teorier 

tycker jag att det skulle vara omöjligt att föräldrar, elever eller andra aktör ha rätt att 

ifrågasätta undervisning av evolutionsteorin. I denna undersökning fanns det bara en 

informant som tyckte att det var svårt att tyda vilket förhållande man ska ha till 

livsåskådningar i biologiundervisning. Efter mer ingående frågor så är det uppenbart 

att flera lärare väljer olika sätt att hantera sin undervisning. Vissa lärare tog alltid upp 

trosuppfattningar i evolutionsundervisning medan andra inte gjorde det 

Lärare som tog upp livsåskådning och trosuppfattningar i sin undervisning var oftast 

mer erfarna och kände sig säkra i diskussioner. Detta är baserat på min tolkning av 

hur lärare beskrev sin undervisningsmetodik överlag, eftersom jag inte ställde en 

direkt fråga till lärarna om de tog upp livsåskådningar eller trosuppfattningar i sin 

undervisning. Vissa lärare var väldigt tydliga med att de brukar lyfta dessa i sin 

undervisning medan andra var lite svårare att tolka. Lärarna som tog upp 

livsåskådningar i sin undervisning diskuterade ofta att vetenskap och tro ger svar på 

olika frågor och de diskuterade detta med eleverna.  Många lärare tyckte att elever 

skulle komma till sin egen uppfattning om vad de trodde på men att de ska ha 

kunskap om evolutionsteori. Blancke et.al (2011) skriver att det är viktigt att alla har 

rätt till sina egna trosuppfattningar och att det kan finnas plats i undervisning för 

dessa men det ska inte ske på ett sådant sätt som gör att dessa presenteras som 

likvärdig med vetenskap.  Denna syn på evolutionsundervisning och hur lärarna ska 

förhålla sig till frågor kring vetenskaplig teori och icke-vetenskaplig teori stöds av 

Skolverket i deras uttlande; 

Föreställningar om s.k. intelligent design är inte något alternativ i detta 

sammanhang.  Däremot är det inte förbjudet för en skola… att behandla t.ex. 

”intelligent design” i sin undervisning, men det får inte ske på ett sätt som gör 

anspråk på att vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolution… I skolan 

skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av trosföreställningar.  Eleverna 

har rätt till en saklig och allsidig undervisning. (Skolverket, 2006) 

Det finns en tunn linje när lärarna ska ta ställning till hur de väljer att lyfta 

trosuppfattningar i sin undervisning om livets uppkomst och evolution.  Petersson 

(2012) beskriver att det förekommer lärare som lyfter trosuppfattningar i sin 

undervisning. Petersson (a.a) beskriver att dessa lärare ”utgår även från vanliga 

missförstånd om evolution i sin undervisning”, vilket indikerar att dessa lärare har 
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brister i sina ämneskunskaper.    Denna beskrivning liknar Zetterqvists beskrivning 

av lärare som undervisar utifrån en orienteringsinriktad undervisning. I 

orienteringsinriktad undervisning så hamnar fokus på att förmedla att evolution har 

skett.  Genom att presentera trosuppfattningar i ett argument att evolution har skett 

kan det vara lättare för eleverna att tolka trosuppfattningar och vetenskapliga teorier 

är likvärdiga vilket, som Zetterqvist beskriver, strider mot läroplanens avsikter som 

uttrycks i Skolverkets uttalande och även det som rekommenderas av Europarådet. 

Enligt Zetterqvist har lärare som undervisar utifrån en orienteringsinriktad 

undervisning lägre ämnesdidaktisk kompetens och vardagsförställningar om 

evolution.  Eftersom denna undersökning inte har mätt lärarnas ämneskompetens i 

evolutionsfrågor eller deras egna förställningar om evolution, är det kanske omöjligt 

att jämföra men om man skulle förutsätta att lärare med mer erfarenhet skulle ha haft 

störst mjölighet att utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens finns det indikationer på 

att lärarna som vågar lyfta fram trosuppfattningar i sin undervisning har högre 

ämnesdidaktisk kompetens. Lärare med lägre ämnesdidaktisk kompetens vågar inte 

lyfta fram trosuppfattningar i sin undervisning och därmed undervisa utifrån en 

orienteringsinriktad undervisning. Enligt Petersson och Zetterqvist var det tvärtom, 

lärare med lägre ämnesdidaktisk kompetens som lyfte fram trosuppfattningar. Denna 

undersökning är baserad på frågor kring mer generella undervisningsmetoder som 

t.ex föreläsningar, diskussioner och den har inte tittat på innehållet i undervisningen 

och därför tycker jag att det kan finns risker med att använda antal års erfarenhet som 

ett mått på en lärares ämnesdidaktiska kompentens.       

 Denna undersökning antyder att de lärare som tog upp livsåskådning och 

trosuppfattningar i sin undervisning var oftast erfararna och kände sig säkra i 

diskussioner. Dessa lärare skulle i Sjögrens klassificering av lärare hamna i den 

naturvetenskapliga sfären. Lärarna i denna sfär ifrågasätter inte vetenskap utan 

försöker få eleverna att inse att evolution är en rimlig förklaring med vetenskapliga 

argument.   Lärare som tog upp livsåskådningar i sin undervisning diskuterade ofta 

att vetenskap och tro ger svar på olika frågor och på detta sätt tydliggörs att tro och 

vetenskap inte är likvärdiga utifrån en vetenskaplig grund. Dessa lärare upplevs som 

att de undervisar utifrån en begreppsförståelseinriktning, vilket betyder att de 

fokuserar på att förmedla hur evolution har gått till (Zetterqvist, 2003). Det kan 

finnas andra motiveringar bakom resultatet att mer erfararna lärare tog upp 

livsåskådningar och trosuppfattningar och en av dessa kan var kopplad till en 

generationsskillnad. 

I denna undersökning är många lärare positiva till att kombinera 

evolutionsundervisning med religionsundervisning. Vissa lärare vill undervika 

konflikt genom att placera frågan i den individuella sfär som Sjögren (2011) 

beskriver. Enligt Sjögren ”förmedla (lärare) en viss världsbild till eleverna utan att 

presentera de olika alternativ som finns tillgängliga utan att ta ställning för den ena 

eller andra åskådningen. Synsättet återknyter starkt till skolans neutralitet i 

förhållande till individen.” (Sjögren, 2011, p. 180). Det fanns även lärare som 

uttryckte att de tyckte att detta vara en möjlighet att presentera skillnader mellan vad 

som anses vara vetenskap och vad som anses vara tro. Enligt vissa lärare kunde 

eleverna, genom de debatter som kan uppkomma med andra som har mycket 

kunskaper kring de olika trosuppfattningar, få en bättre förståelse för vad som anses 

vara vetenskap och vad som anses vara tro.  Denna typ av ämnesövergripande 

samarbete kan vara riskabelt om inte en tydlig åtskillnad görs mellan vetenskaplig 

teori och icke-vetenskapliga teorier. Frånvaro av tydlig åtskillnad kan göra att elever 
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får uppfattningar att trosuppfattningar och vetenskapliga teorier är likvärdiga, vilket 

strider mot Skolverkets intentioner.  

6.2 Konflikter och evolutionsundervisning 

56 % av lärarna (Fig 3) har upplevt att det någon gång har förekommit konflikter 

med elever under undervisning av evolutionsteori. Dessa brukar beskrivas som 

passiva konflikter.  Denna siffra kan upplevas som ganska hög speciellt om man 

jämför med att 68 % av svenskarna tror på evolution, (Ipsos Global, 2011) men 

Sjögren (2011) och Petersson (2012) beskrev att de också var överraskade över den 

höga frekvens av konflikter som uppstod kring evolutionsundervisning.  I ljuset av 

litteraturen som Blancke, et al., (2011), Wiles, (2011)  och Europarådet (Council of 

Europe., 2007) presenterar om det underliggande hotet ifrån kreationister, så är detta 

resultat kanske inte lika förvånade. Det verkar förekomma konflikter i både 

homogena skolor och skolor med mer mångkulturella elevunderlag. Att det skulle 

förkomma fler konflikter på en skola med ett mer mångkulturellt elevunderlag kan 

man inte dra slutsatser utifrån i denna undersökning, men den läraren som arbetar på 

den skolan där mer än 80 % av eleverna hade en utländsk bakgrund utryckte att hen 

upplevde att diskussioner kring evolutionsteori och livets uppkomst förkom mer i 

den mångkulturella skolan jämfört med den mer homogena skolan som hen hade 

undervisat på tidigare, men att detta även kunde bero lärarens egen utveckling och 

erfarenhet. Här finns det indikationer på att det finns många andra faktorer som 

bidrar till om konflikter uppstår eller inte.  Lärarens erfarenhet, elevernas erfarenhet 

ifrån tidigare undervisning och hur konfliktbenägna eleverna var, var exempel som 

lärare gav. Lärarens erfarenhet kunde kopplas till både en ökning i konflikter 

eftersom lärarna upplevde att de kände sig mer säkra med tiden och därmed i större 

utsträckning vågade bjuda in elever i diskussioner som kunde ge underlag för 

konfliktsituationer.  Andra lärare utryckte att konflikter hade minskat på grund av 

deras ökade erfarenhet eftersom det blev lättare att uttrycka sig på ett sådant sätt att 

antalet konfliktsituationer minskade.  

Sjögren (2011) diskuterar i sin avhandling att det finns tre olika synsätt på hur frågan 

om livets uppkomst kan hanteras och därmed hur lärarna väljer att undvika 

konflikter.  Beroende på vilken sfär läraren placerar frågan; den vetenskapliga, 

individuella eller offentliga påverkar hur läraren undviker konflikter. I denna 

undersökning framkom det att de flesta konflikter löstes genom diskussioner där 

läraren som hade mindre erfarenhet hänvisade till läroplanen och därmed lade frågan 

i den offentliga sfären. Dessa lärare valde att också tolka läroplanen till att det är de 

naturvetenskapliga teorierna som ska undervisas och därmed inte ta med 

trosuppfattningar i sin undervisning som en taktik att undervika konflikter med 

eleverna.  Bland informanter fanns det några lärare som var mer provocerande i sin 

undervisning för att sporra elevernas intresse.  Enligt dessa lärare när eleverna 

tvingas ta ställning i en situation där en konflikt har uppstått, som de har möjlighet 

att utvecklas.  Detta stöds i vad Hakvoort och Friberg (2012) beskriver att konflikter 

ses som en potentiell mekanism för utveckling.  Dessa lärare skulle möjligen klassas 

med dem som satte frågorna i det som Sjögren kallade för den naturvetenskapliga 

sfären, men dessa lärare var inte konflikträdda så denna taktik var egentligen inte 

avsedd att undvika konflikter.   

Nästan alla lärare i undersökningen var positiva till samarbete med 

religionsundervisning. Beroende på hur detta hanteras kan det hända att eleverna får 

ett smörgåsbord av trosuppfattningar där evolution hamnar bredvid trosuppfattningar 
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och eleverna får välja vad de vill tror på . På detta sätt tycker jag att läraren väljer att 

sätta de frågorna i den individuella sfären.   Det som förekom är att lärare verkar 

utveckla och ändra sitt förhållande till frågorna och i vilken sfär de väljer att placera 

dem. Vissa lärare som har varit positiva till ämnesövergripande undervisning med 

religion har också valt att föra diskussioner kring skillnaden mellan tro och 

vetenskap och även i andra sammanhäng hänvisat till läroplanen som regler som ska 

följas när det uppkommer konflikter.  På detta sätt har samma lärare placerat 

frågorna i alla tre sfärerna under sina år som lärare. 

Det var bara en lärare i undersökningen som hade haft en diskussion med en förälder 

som uttryckte att de önskade att läraren skulle lyfta fram andra skapelseberättelser än 

evolutionsteori men övriga lärare hade aldrig upplevt konflikter med föräldrar eller 

andra aktörer i samhället. I Sjögrens avhandling verkar detta förekomma i oftare. 

I denna undersökning har det kommit fram att de nya läroplanerna och kursplanerna 

är tydligare utformade än de som kom på 90-talet, men detta verkar inte ha påverkat 

undervisningen i någon större utsträckning eftersom lärare själva tycker att 

läroplanen redan var tydlig i att undervisningen ska vara naturvetenskapligt grundad.  

Det förkommer i denna undersökning att lärare upplevde att vid mer erfarenhet 

kände de sig mer förberedda och vågade öppna upp diskussioner i klassrummet där 

trosuppfattningar kan diskuteras på ett sådant sätt att elever får en förståelse för vad 

som anses är en vetenskaplig teori och vad som anses vara icke-vetenskapligt.  
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7 SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDA 
FORSKNING. 

 

Lärarens egna missförstånd och brister i ämneskunskaper kan leda till att de är mer 

utsatta när konflikter uppkommer i klassrummet, speciellt med kreationister. Dessa 

lärare kan lättare hamna i en situation där icke-vetenskapliga teorier, som intelligent 

design, ges lika vikt som undervisning av de naturvetenskapliga ämnena.  Denna 

undersökning har visat att konflikter förkommer i evolutionsundervisning mest 

mellan lärare och elever. Dessa konflikter brukar beskrivas som passiva och löses 

oftast genom diskussioner med eleven där läraren hänvisar till kursplanen och att 

undervisning ska ta avstamp i vetenskapliga teorier och att eleven fritt får tro på vad 

de vill.  Det har aldrig förekommit att elever vägrar delta i undervisning. Lärare med 

mindre erfarenhet kan ändå uppleva dessa konflikter som obekväma och vågar inte 

alltid fortsätta i den riktning som de hade tänkt sig.  Jag tycker att det hade varit 

intressant att titta på lärarutbildning och analysera om eller på vilket sätt 

biologilärare förbereds inför denna utmaning.  Får dessa blivande lärare någon 

vägledning om hur trosuppfattningar ska behandlas eller hur dessa konflikter ska 

hanteras så att eleverna inte känner sig kränkta? Det skulle också vara intressant att 

titta på hur undervisning kring vetenskapsteori hanteras och om det borde ingå i 

högre utsträckning i såväl lärarutbildning som i skolan? Eftersom det förekom att 

vardagligt ställningstagande och brister i ämneskunskaper bland lärare kan bidra till 

missuppfattningar i frågor kring evolution skulle det vara intressant att titta på 

biologilitteratur för att se om eller hur dessa hanterar evolutionsfrågor, vilket språk är 

det som användas?  Förekommer det t.ex. missledande eller mångtydiga 

formuleringar i läroböckerna? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Förteckning över respondenter................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 2: Förteckning över skolorna ......................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 3: Brev till respondenter ................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4: Intervjuguide .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 5: Tabeller över kursplanernas innehåll ......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

Bilaga 1: Förteckning över respondenter 

Lärarens kod 

samt skolans 

kod 

Lärarens 

ålder 

Antal 

undervisnings 

år i naturämne  

Undervisningsämne 

idag 

Övriga 

erfarenheter 

I1gyA 30-35 5 Biologi + 

Naturkunskap 

Har undervisat 

NO ämne på 

grundskolan 

 

I2grB+C 40-45 18 NO + matte på 

grundskolan 

Har undervisat 

Kemi + biologi 

på gymnasiet 

 

I3grE 40-45 16 NO ämne + matte 

grundskolan 

 

I4grF 50-55 5 NO ämne 

grundskolan 

 

I5grG 50-55 25 Biologi + kemi 

grundskolan 

Har undervisat 

på gymnasiet  

 

I6gyA 55-60 23 Biologi, 

Naturkunskap + 

Hållbart samhälle 

 

I7gyA 55-60 4 Biologi + teknik Har undervisat 

mest i teknik 

I8grG 35-40 12 NO ämne + Matte 

+ Idrott 

grundskolan 

Har haft 

naturkunskap, 

matte och idrott 

på gymnasiet. 

 

I9grD 35-40 12 NO ämne + Matte 

+ Idrott 
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grundskolan 

I10A 65+ 20+ Naturkunskap + 

Biologi+ Kemi 

gymnasiet 

 

 

Bilaga 2: Förteckning över skolorna 

Skolans förteckning Antal elever läsår 

2012-2013 

Antal elever med 

utländsk bakgrund 

(%) 

A  351-400  20-30 

B 50-100 10-19 

C 101-150 >10 

D  151-200  >10 

E 301-350 80< 

F 351- 400 >10 

G  301-350 20-30 

 

Bilaga 3: Brev till respondenter 

Hej! 

Jag heter Zoe Borg och jag läser till biologilärare vid Linnéuniversitet i Växjö.  Nu är 

det dags för mig att skriva mitt examensarbete i pedagogik.  Jag har valt att titta på 

undervisningen av evolution och teorier kring livets uppkomst i svenska skolor.  Syftet 

med mitt arbete är att undersöka om: 

* undervisningen av evolution och teorier kring livets uppkomst förändrats i svenska 

skolor idag jämfört med under 90-talet, i läroplaner och i klassrummet? 

* lärare ibland upplever en konflikt mellan livsåskådningar och vetenskap när det gäller 

undervisning om evolution?  

Jag kommer inte att på något sätt bedöma er undervisning eller agerande utan är ute 

efter att ta del av er syn på undervisningen i evolution i svenska skolor. Jag är nyfiken 

på om ni upplever att något har förändrats under den tid ni har varit verksamma lärare. 

Förekommer det konflikter och hur hanteras dessa i så fall?  

Jag tror att det är intressant för biologilärare i Sverige att belysa och diskutera 

undervisningen om evolution. Vilken roll har skolan om konflikter mellan vetenskap 

och livsåskådningar uppkommer? Hur kan man som biologilärare förbereda sig inför 

hantering av dessa frågor och eventuella konflikter?  

Ni som deltar kommer att vara anonyma, och ni kan när som helst avbryta intervjun. Jag 

uppskattar att intervjun inte kommer att ta längre tid än 20-30 min. 
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Helst skulle jag vilja utföra intervjuerna under vecka 48. Ert deltagande är ytterst 

värdefullt för mig! Vill ni delta så är jag otrolig tacksam och ni kan nå mig både via 

mail eller på min mobil (0730-441408). 

Tack på förhand, 

Zoe Borg 

zb22ag@student.lnu.se  

Mobil: 0730-441408 

 

Bilaga 4: Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Respondent tilldelas ett kodnamn, ålder, undervisningsämne(n), antal år som 

verksamma lärare och tidigare erfarenheter.  

Frågor kring läroplaner 

 Upplever du en skillnad mellan läroplanen från 90-talet (Lpo94/ Lpf 94) och de 

nya läroplanerna när det gäller undervisningsinnehåll i frågor kring livets 

uppkomst och evolution? 

 Upplever du att den nya läroplanen är tydlig med skolans uppdrag i skiljelinjen 

mellan vetenskap och livsåskådningar? 

Undervisningsmetodik 

 Med de nya läroplanerna som grund, vilka metoder använder du i din 

undervisning av teorier kring livets uppkomst och evolution? 

Diskussioner (lärareledda/ elever få diskutera fritt), Föreläsning, 

Grupparbete, Samarbete med religionsundervisning, övriga (specificera) 

 Med de gamla läroplanerna som grund, vilka metoder använder du i din 

undervisning av teorier kring livets uppkomst och evolution? 

Diskussioner (lärareledda/ elever få diskutera fritt), Föreläsning, 

Grupparbete, Samarbete med religionsundervisning, övriga (specificera) 

 

Konflikter & konflikthantering 

 Upplever du att det förekommer konflikter med elever, föräldrar eller andra 

aktörer kring undervisning av evolution? I så fall kan du beskriva mer ingående? 

 Om det uppkommer konflikter, hur hanterar du dessa? 

 Om det förekommer konflikter, upplever du att de ökat eller minskat under din 

tid som lärare? 

Bilaga 5: Tabeller över kursplanernas innehåll 

Table 1: Visar hur kursplaner Lpo94 och Lgr11 hantera undervisning av 

evolutionsteori och livets uppkomst. 

mailto:zb22ag@student.lnu.se
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 Kursplanstext Vad som ska behandlas i 

undervisningen 

Texter som behandla evolution och 

livets uppkomst. 

Lpo 

94 

Gemensamt 

för de tre 

naturorientera

de ämne. Det 

finns 

gemensamma 

mål att sträva 

mot för des 

tre 

naturorientera

de ämne. 

Det fanns fem punkter under 

mål att sträva mot i biologi 

sedan följs det mer 

fördjupad text kring ämnets 

uppbyggnad och karaktär 

och indelas i följande 

områden - ekosystem, 

biologisk mångfald, cellen 

och livsprocesserna och 

människan. Sedan följs 

dessa en beteckning över 

vilka mål eleven ska ha 

uppnått i slutet av det femte 

skolåret, respektive det 

nionde skolåret. 

I kurstexten: 

”Olika världsbilder skall behandlas med 

respekt, samtidigt som man belyser 

deras begränsningar och förklarar 

varför de har övergetts” 

Gemensamma mål- 

”får kunskap om universums, jordens, 

livets och människans utveckling” 

Mål att sträva mot i biologi 

”Utvecklar kunskap om teorier om 

livets villkor och utveckling och kan se 

sig själv och andra livsformer i ett 

evolutionsperspektiv. 

Lgr 

11 

Varje ämne 

har ett eget 

syftestext med 

ett antal 

långsiktiga 

mål som är 

uttrycka som 

ämnesspecifik

a förmågor. 

Det kallas för det centrala 

innehållet och är indelat i 

kunskapsområden som i sin 

tur består av ett antal 

punkter. 

Från årskurs fyra benämns 

dessa kunskapsområden 

som; Natur och samhälle, 

Kropp och hälsa, Biologin 

och världsbilden, och 

Biologins metoder och 

arbetssätt. 

I syftetexten: 

”Undervisningen ska skapa 

förutsättningar för eleverna att kunna 

skilja mellan naturvetenskapliga och 

andra sätt att skildra omvärlden.  

Genom undervisningen ska eleverna få 

inblick i naturvetenskapens världsbild 

med evolutionsteori som grund samt få 

perspektiv på hur den har utvecklats 

och vilken kulturell påverkan den har 

haft.” 

I centrala innehåll i årskurs 7-9 

”Historiska och nutida upptäcker inom 

biologiområdet och deras betydelse för 

samhället, människors levnadsvillkor 

samt synen på naturen och 

naturvetenskapen.” 

”Naturvetenskapliga teorier om livets 

uppkomst.  Livets utveckling och 

mångfald utifrån evolutionsteorin.” 

”de biologiska modellernas och 

teoriernas användbarhet, begränsningar, 

giltighet och föränderlighet” 

”Källkritisk granskning av information 

och argument som eleven möter i olika 

källor och samhällsdiskussioner med 

koppling till biologi.” 
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Table 2: Visar hur kursplaner Lpf 94 och Gy2011 hantera undervisning av 

evolutionsteori och livets uppkomst 

 Ämnets syfte Vad som ska 

behandlas i 

undervisningen 

Texter som behandla evolution och livets 

uppkomst 

Lpf 

94 

Ämnes syfte 

som beskriver 

vad 

undervisning i 

biologi har för 

mål. Det 

beskrivs några 

mål att elever 

ska sträva mot. 

Ämnets karaktär 

och uppbyggnad 

som är 

gemensamma 

för alla 

biologikurser 

diskutera hur 

ämnet ska 

hanteras. 

I varje kurs finns det 

mål som eleverna 

skall ha uppnått efter 

avslutade kurs.  Det 

är Biologi A där 

evolution och teorier 

kring livets 

uppkomst lyftas. 

 

I ämnets syfte: 

”Utbildningen syftar även till att ge sådana 

kunskaper som stimulerar till ett aktivt 

deltagande i samhälldebatten utifrån ett 

biologiskt perspektiv.  Däri ingår att 

fördjupa kunskapen om de evolutionära 

processer som ligger till grund för 

organismernas mångfald och släktskap 

liksom kunskapen om vad som krävs för 

en ekologisk hållbar utveckling.” 

Mål att sträva mot utifrån ämnets syfte 

”Eleven ska utveckla sin nyfikenhet och 

förmåga att utforska biologiska fenomen i 

sin omvärld och sin förmåga att från olika 

källor söka biologisk kunskap och kritiskt 

värdera denna” 

Ämnets karaktär och uppbyggnad  

”Evolutionsteori är grundläggande vid 

studiet av denna växelverkan.” 

(växelverkan= mellan och inom nivåer 

som liv karaktäriseras av) 

Kursmål för Biologi A 

”Eleven ska ha kunskap om 

naturvetenskapliga teorier rörande livets 

uppkomst och utveckling” 

Gy11 Ämnets syfte 

som beskriver 

vilket syfta 

undervisning i 

biologi har. Det 

finns några 

gemensamma 

mål för alla 

biologikurser. 

I varje kurs finns det 

ett centralt innehåll 

som undervisning 

ska behandla. 

Evolution och teorier 

kring livets 

uppkomst lyftas 

fram i kursen 

Biologi 1 

Ämnets syfte 

”Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla ett 

naturvetenskapligt perspektiv på vår 

omvärld med evolutionsteorin som grund.” 

”Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna, från en naturvetenskaplig 

utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten 

och diskutera etiska frågor och 

ställningstaganden.” 

”Undervisningen ska därför behandla 

teoriers och modellers utveckling, 

begränsningar och giltighetsområden.” 
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”Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att kritiskt 

värdera och skilja mellan påståenden som 

bygger på vetenskaplig respektive icke-

vetenskaplig grund.” 

 

Centralt innehåll i Biologi 1 

”Naturvetenskapliga teorier om livets 

uppkomst och utveckling.” 

”Evolutionens mekanismer, till exempel 

naturligt urval och sexuell selektion samt 

deras betydelse för artbildning.” 

”Organismers beteende samt beteendets 

betydelse för överlevnad och reproduktiv 

framgång.” 

”Släktträd och principer för indelning av 

organismvärlden. Organismernas 

huvudgrupper och evolutionära historia.” 

”Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på 

evolutionen.” 

 

 

 

 

 


