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Abstract 
Evolution is the central theory in the biology, connecting all the parts. The use of the theory 
as a central node varies, both in textbooks and in education. Meanwhile the biology textbooks 
in Sweden is seldom reviewed centrally. This study aims to investigate the occurrence and use 
of evolutionary concepts in four upper secondary school Biology 1 textbooks. The study 
categorises the use of evolutionary concepts and is analysed with the help of social semiotic 
theory and evolutionary theory. Previous research has shown a lack of use of evolutionary 
concepts in biology textbooks in USA. In accordance, this study shows that there are 
textbooks in Sweden that follow the same pattern, though not all. The use of evolutionary 
concepts among the textbooks vary and in different ways affect their ability to make meaning. 
The study concludes that there should not be conflicting objectives regarding using 
evolutionary concepts and accessible language for meaning making. 

 

 

Självständigt arbete 
(examensarbete): 15 hp 
Program och kurs: Ämneslärarprogrammet, LGBI2A 
Nivå: Avancerad nivå 
Termin/år: VT 2020 
Handledare: Maria Ferlin 
Examinator: Angela Wulff 
Rapport nr: VT20-3130-002-LGBI2A  

Nyckelord: Lärboksanalys, Biologi 1, gymnasiet, evolution, socialsemiotisk teori, 
meningsskapande 

  



 iii 

Sammanfattning 
Evolutionsteorin är en central teori inom biologi, den binder samman alla biologins delar. 
Användningen av teorin som en central del varierar, både bland läroböcker och i 
undervisning. Därtill granskas inte läromedel centralt i Sverige. Utifrån dessa punkter utgår 
denna studie från. Den här uppsatsen syftar till att undersöka förekomsten och 
representationen av evolutionsteorin i fyra läroböcker för Biologi 1. I uppsatsen kategoriseras 
användningen av evolutionära begrepp vilka analyseras ur ett socialsemiotiskt och 
evolutionärt perspektiv. Tidigare forskning har visat att evolutionsteorin används sparsamt i 
läroböcker i USA. I enlighet med den forskningen visar den här uppsatsen att det finns 
läroböcker som följer samma mönster även här i Sverige, men inte alla. Användningen av 
evolutionära begrepp skiljer sig mellan böckerna och på olika sätt påverkar användningen 
möjligheterna till meningsskapande. Uppsatsen drar slutsatsen att det inte borde finnas en 
meningskonflikt mellan att använda evolutionära begrepp och tillgängligt språk för 
meningsskapande. 
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Förord  
Jag gick in i det här arbetet med vissa förväntningar och förutfattade meningar. Till exempel 
så var jag överraskad över hur väl evolutionsteorin i vissa fall hade implementerats, andra 
tillfällen möttes mina förväntningar om att det skulle vara skralt med evolutionära kopplingar. 
Det är nog inte att säga för mycket att jag är en förespråkare för integrering av evolutionslära i 
undervisningen i sin helhet, men jag försöker så gott jag kan att förhålla mig saklig och 
objektiv i behandlingen av ämnet. Jag vill tacka Maria Ferlin för den stora hjälpen i arbetets 
gång. Hade inte kommit långt utan goda råd, tips och trix. Hoppas att den här texten kan 
hjälpa andra, och även mig själv i mitt framtida yrkesutövande. Tack! 
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Inledning  
Evolutionsteorin anses ligga till grund för den moderna biologivetenskapen (Dobzhansky, 
1973; Futuyma & Kirkpatrick, 2018). Dobzhansky (1973) gjorde det tydligt i sin klassiska 
artikel ”Nothing in biology makes sense except in the light of evolution”, att utan 
evolutionsteorin blir den biologiska vetenskapen: 

…a pile of sundry facts – some of them intersting or curious but make no meaningful picture as a 
whole. (Dobzhansky, 1973, s. 129). 

Han menade alltså att evolutionsteorin blir det som binder alla delar i biologin samman. 
Denna tanke har slagit an hos mig och det har också eldat på mitt intresse för det här området 
och påverkat hur jag som lärare kommer att tillämpa detta i min yrkesroll. Vad jag har upplevt 
i undervisning i gymnasieskola, högstadieskola och i läromedel är att den holistiska bilden av 
evolutionen kanske inte alltid tillämpas så noggrant. Att presentera evolutionsteorin på ett 
holistiskt vis i undervisning är något som förespråkas av forskare i ämnet (Nehm, et al., 
2009). 

Men hur ser det egentligen ut i undervisning i gymnasiet? Hur evolutionsteorin används i 
undervisning har jag erfarit varierar. I den version av biologiundervisning som jag upplevt i 
svensk gymnasieundervisning, har evolutionsteorin behandlats separat, som ett av alla andra 
områden, då i Biologi 1. Detta sätt att presentera evolutionsteorin i läroböcker förekommer i 
världen, och inte minst i USA (Nehm, et al., 2009). Att inte låta evolutionsteorin vara en 
tydligt integrerad del av biologiundervisningen kanske har sina anledningar. Två förklaringar 
som jag erfarit från lärare, både under min utbildning och innan, har bland annat varit att 
undvika konflikter, samt framför allt att lärare anser att det blir lättare att förstå 
evolutionsteorin om man har först gått igenom andra områden inom biologi. 

Läromedel som finns tillgängliga behandlar ofta evolutionen på liknande sätt. Användningen 
av läromedel är utbredd i skolan, inte minst inom naturvetenskapliga ämnen, då oftast i 
formen av en lärobok (Nelson, 2006). Läroboken har jag upplevt är ofta lika segregerad och 
integrerar sällan evolutionslära i boken generellt. Oavsett åsikt eller uppfattning om denna 
fråga så används läroböckerna, och att undersöka och granska dem är något som kan bidra till 
att öka eller upprätthålla kvalitén på läromedel. Den här uppsatsen studerar och jämför 
evolutionsteorins integrering i läroböcker och ett socialsemiotiskt perspektiv används som en 
grund till diskussionen av resultatet.  
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Bakgrund  
För att kunna genomföra en analys av evolutionsteorin i läroböcker behövs en förståelse för 
evolutionsteorin men också för läroböcker och hur man kan analysera dem. För att förstå 
dessa delar behöver man bryta ner dem i dess mindre beståndsdelar och se till deras historiska 
utveckling. Bakgrundavsnittet handlar om läroböcker och kursplanen för Biologi 1. Sedan 
presenteras de teoretiska utgångspunkterna, som består av två ben, å ena sidan 
evolutionsteorin å andra sidan socialsemiotisk teori.  

Lärobok och läromedel 
Läroboken är en form av läromedel som har en lång historisk bakgrund (Långström, 1997; 
Wikman, 2004). Människors erfarenheter har sedan skriftspråkets uppkomst kunnat föras 
vidare i en annan form än den tidigare muntliga traderingen. Men det är inte förrän på 1800-
talet som vi ser läroböcker i den form vi känner igen idag, i och med folkskolans intåg 
(Långström, 1997). Tidigare har ofta läromedel varit synonymt med lärobok men det luckras 
allt mer upp efter digitaliseringens frammarsch. Läromedel är något som Skolverket sedan 80-
talet definierar som: ”…sådant som lärare och elever väljer att använda för att nå uppsatta 
mål” (Skolverket, 2006, s. 15). Detta begrepp är ganska brett men det betyder att alla 
läromedel inte behöver vara läroböcker utan kan utgöra andra former av texter. 

Synen på hur man definierar läromedel och läroböcker inte något där det finns en definitiv 
definition utan beroende på perspektiv och syfte så kan definitionerna skiljas åt (Englund, 
Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning, 2006). Läromedel, 
pedagogisk text och lärobok används ofta parallellt. Men för enkelhetens skull har jag valt att 
hålla mig till begreppet lärobok och då i den mening som Lilja Waltå (2011) beskriver det: 
”både som ett läromedel och en pedagogisk text.” (s.19). Förutom detta definierar jag också 
läroboken enligt Ferlin (2014) som: ”en tryckt produkt, vars uppgift är att kommunicera ett 
visst innehåll till en viss målgrupp inom institutionen skolan.” (s. 5).  

Läroboken i skolundervisning 
Ibland kan lärare se sig oberoende av läroböcker, som Lilja Waltå (2011) beskriver det: 
”Bland dagens lärare finns en stark tendens till att vilja beskriva sin undervisning som 
’läroboksfri’.” (s.13). Det kanske finns något prestigefullt i att vara oberoende av stöd och 
läromedel i undervisning och kunna stå på egna ben. Den här viljan motsägs av i vilken 
omfattning lärare faktiskt använder sig av och följer läroböcker, vilket är omfattande (Nelson, 
2006; Englund, 2011). Viljan att gå ifrån läroböcker verkar finnas där men verkligheten ser 
annorlunda ut. Det verkar finnas en utbredd skepsis mot läroböcker, som till exempel yttrar 
sig i lärarnas vilja att ha ”läroboksfri” undervisning, men faktum är att läroboken fyller och 
har fyllt en rad funktioner och att dessa funktioner också kan förklara dess höga förekomst i 
svensk skolundervisning.  

Englund (2006) sammanfattar sin uppfattning om läroböckers funktioner i fem punkter:  

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 
• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både 

tankemässigt ideologiskt och praktiskt. 
• Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda 

funktionerna – utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna.  
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• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna men 
också för eleverna.  

• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll. (s.26) 

Dessa punkter presenteras av både Englund (2006) samt Lilja Waltå (2011) som positiva 
funktioner hos läroboken. Sen medför inte dessa funktioner en hel fullständig, fullgod 
utbildning utan skolan måste basera sin undervisning på ytterligare material och lärarnas 
kompetens, och i slutändan så kanske en dålig lärobok kan användas av en bra lärare och få 
goda resultat (Nelson, 2006, s. 18)  

Den naturvetenskapliga läroboken 
Den naturvetenskapliga undervisningen är belamrad med begrepp, detaljer och fakta vilket 
också återfinns i läroböckerna (Nelson, 2006). Denna detaljrikedom kan vara mycket för en 
elev att ta in. Nelson (2006) menar vidare att elever i och med detta ”inte ser meningen med 
naturvetenskapen” (s. 16). Det gör det extra viktigt att en naturvetenskaplig lärobok eller 
lärobok i biologi använder begrepp på ett konsekvent och lättförståeligt vis (Nehm, et. al., 
2009).  

Att granska läroböcker 
Den skriftliga formen av kunskap har utvecklats och formats av sina kulturella och sociala 
sammanhang och hur man ska tolka och se på lärande och kunskap (Långström, 1997; van 
Leeuwen, 2005). Det har också då fungerat som ett styrmedel för staten då läroboksförfattare 
tolkar läroplanerna (Skolverket, 2006). Tidigare var styrningen och kontrollen av läroboken 
omfattande i jämförelse med dagens mått mätt. Både material för hur undervisningen skulle 
bedrivas samt omfattande granskning av läromedel förekom fram till ett riksdagsbeslut om 
förändring av de statliga skolmyndigheterna 1991 (Skolverket, 2006). Nu sker knappast 
någon granskning av läromedel utan förlagen och författarna är fria att ge ut precis de 
versioner och tolkningar av läroplanen som de önskar, om de ens väljer att följa läroplanen 
eller kursplanen. Ansvaret för granskningen läggs då över på skolorna och i slutänden de 
individer som väljer läromedel för sitt ämne eller skola. Denna frihet som skänks både 
förläggare/författare samt lärare att välja, vägs mot den avsaknad av central kvalitetskontroll 
som tidigare var en självklar del av skolverkets myndighetsutövning. Man kan fråga sig hur 
mycket en sådan central kvalitetskontroll bidrar med. Det har beskrivits som att författare, 
under granskning, till exempel i högre grad behandlar omstridda frågor mer mångsidigt, men 
då på bekostnaden av ”författarens röst” vilket resulterat i utslätade och intetsägande 
läromedel (Långström, 1997).  

Därtill kan lärobokens utformning och användande bidra till ett okritiskt förhållningssätt till 
vad läroboken säger, vilket göra att det är vanligt för både lärare och elever att de accepterar 
läroboken som riktig och sann (Långström, 1997). Granskning av läromedel är därför viktigt 
och kan leda till högre kvalité på läromedel och en större medvetenhet om läromedlens väsen 
menar Långström (1997).   

Produktorienterad läroboksanalys 
Läromedelsforskning kan delas in i tre kategorier, de med produktorienterat perspektiv med 
fokus på innehållet i läroböckerna, användarorienterat perspektiv där man undersöker hur 
läroboken används i klassrummet, samt det processorienterade perspektivet då man 
undersöker vad som har hänt med boken innan den når en läsare (Lilja Waltå, 2011). 
Användar- och processorienterade perspektiv är minst vanliga i forskning, mycket beroende 
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på att förlag inte vill dela med sig av sina försäljningssiffror (Lilja Waltå, 2011). Denna 
uppsatts är en produktorienterad läroboksanalys där innehållet i läroböckerna är i fokus, då 
framförallt i form av begreppsanvändning. 

Vad säger kursplanen? 
I och med Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011), hädanefter benämnd 
Gy11, kom också en ny våg med läroböcker anpassade till den nya kursplanen. Den tidigare 
kursplanen som gällde 2000–2011 nämnde inte begreppet evolution, varken i måluppfyllelsen 
eller i kunskapskraven (Skolverket, 2000). Det centrala innehållet i kursplanen för Biologi 1 
som kom i och med Gy11 behandlar evolutionsteorin på ett tydligare sätt där evolutionsläran 
är en av fyra huvudrubriker: 

Evolution 

• 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. (Skolverket, 2011, Biologi 

1 Centralt innehåll) 

Även under den sista huvudrubriken ”Biologins karaktär och arbetsmetoder” behandlas 
evolutionsteorin: 

1. Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. 
2. Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid. 
3. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera 

hypoteser, teorier och modeller. 
4. Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska 

resonemang. 
5. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt 

formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa. 
6. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess 

och felkällor. 
7. Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern 

utrustning. Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. 
Hur man identifierar organismer. Mikroskopering vid till exempel studier av 
celler eller celldelning. 

8. Bearbetning av biologiska data med enkla statistiska metoder. 
9. Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang. 
10. Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till 

exempel frågor om hållbar utveckling. (Skolverket, 2011, Biologi 1 Centralt 
innehåll) 

Förutom evolution och biologins karaktär och arbetsmetoder så är ekologi och genetik de två 
andra huvudrubrikerna för Biologi 1. Ekologi delas upp i fyra olika underrubriker:  
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1. Ekoystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt 
ekosystemtjänster.  

2. Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till 
frågor om bärkraft och biologisk mångfald.  

3. Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt 
faktorer som påverkar detta. 

4. Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. 
(Skolverket, 2011, Biologi 1 Centralt innehåll) 

Genetiken delas också in i fyra underrubriker:  

1. Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.  
2. Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, 

dna-replikation och mutationer.  
3. Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och 

miljö.  
4. Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. 

(Skolverket, 2011, Biologi 1 Centralt innehåll) 

Det centrala innehållet utgör grunden för vilka kapitel i läroböckerna som analyseras; det 
centrala innehållet för ekologi, genetik och biologins karaktär och arbetsmetoder. De kommer 
också hänvisas till i resultatet. 

Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen baseras på två teoretiska ben, ett utbildningsvetenskapligt; socialsemiotisk teori, 
samt ett naturvetenskapligt; evolutionsteorin. Med utgångspunkt i dessa två teorier försöker 
uppsatsen analysera och förstå texterna.  

Socialsemiotisk teori 
Som teoretisk bakgrund till denna läroboksanalys så tillämpas socialsemiotisk teori för 
kommunikation och meningsskapande. Semiotik representerar teorier om tecken och 
symboler, och oftast bortser man ifrån den sociala kontext som tecken och texter placeras i 
(van Leeuwen, 2005). Då läroboken befinner sig i en social och institutionell kontext – skolan 
- tillämpas socialsemiotisk teori, där det sociala sammanhang texter och tecken finner sig i är 
inkluderat i analysen. En läroboksanalys hade inte kunnat göras utan att sätta den i sitt 
institutionella sammanhang. Socialsemiotisk teori är ingen enhetlig forskningstradition men 
kan sammanfattas som en process för att ställa frågor, och ett sätt att leta efter svar inom 
semiotiska resurser (van Leeuwen, 2005, s. 1). I denna process undersöks semiotiska resurser, 
som kan vara text, diagram, teckningar och andra uttryck i sociala sammanhang. Van 
Leeuwen (2005) beskriver semiotiken som en process där det är framförallt är tre saker som 
en semiotiker ägnar sig åt (fritt översatt):  

1. Samla, dokumentera och systematiskt katalogisera semiotiska resurser – deras historia 
inräknad. 

2. Undersöka hur de här resurserna används i en specifik historisk, kulturell och 
institutionell kontext, och hur människor talar om dem i dessa kontexter – planerar 
resurserna, lär ut resurserna, rättfärdiga resurserna, kritisera resurserna osv.  

3. Bidra till upptäckter och utveckling av nya semiotiska resurser och nya användningar 
av existerande semiotiska resurser. (s.2) 
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I en lärobok förekommer flertalet semiotiska resurser som tillsammans skapar en multimodal 
text, där till exempel bilder, text och tabeller tillsammans bildar detta. Multimodala objekt är 
vad denna uppsats fokuserar på, detta i form av läroböcker.  

I det socialsemiotiska och multimodala perspektivet finns det en viktig utgångspunkt i 
språkets roll i kommunikation mellan människor presenterat av Halliday (2004) genom sin 
teori om textliga metafunktioner som kan delas in i tre kategorier. Detta beskriver Kress & 
van Leeuwen (1996/2006) som den ideationella, den interpersonella och den textuella textlig 
metafunktionen.  

Den ideationella textliga metafunktionen är semiotiska resurser som utgör idealiseringar och 
representationer av verkligheten (Kress & van Leeuwen, 1996/2006, s. 42). Det kan till 
exempel vara diagram, ritningar över ett släktträd eller andra vetenskapliga beskrivningar och 
begrepp som ämnar att beskriva världen. Vilka val författarna gjort i ämnesinnehåll ger ett 
uttryck för vissa signaler och utgör tillsammans den ideationella funktionen (Ferlin M. , 2014, 
s. 24). 

Den interpersonella textliga metafunktionen: semiotiska resurser som projicerar relationen 
mellan producenten av en resurs, och mottagaren av denna resurs (Kress & van Leeuwen, 
1996/2006, s. 42). Detta kan i en lärobok till exempel vara i form av direkt tilltal från 
författare till elev eller genom förenklingar och vardagliga uttryck (Ferlin M. , 2014, s. 24). 

Den textuella metafunktionen uttrycks genom det kontext som semiotiska resurser uttrycks 
både internt mellan varandra men också externt i vilket kontext som de har skapats i och för 
(Kress & van Leeuwen, 1996/2006, s. 43) Som Ferlin (2014) beskriver den textuella 
metafunktionen: ”sätter luppen på hur den analyserade texten passar in i förhållande till sin 
texttyp eller genre, och även hur själva texten är uppbyggd, exempelvis hur avsnitt av skriven 
text och illustrationer förhåller sig till varandra”(s.24) 

Meningsskapande är ett ytterligare centralt begrepp inom socialsemiotiken. Meningsskapande 
”förstås som en kreativ handling där man omskapar (eng. re-design) redan befintliga 
representationer” (Selander och Kress 2010, s.33 i Ferlin 2014, s. 25). Utifrån detta begrepp 
kan man till exempel få ”en riktning mot ett mål, exempelvis i form av färdigheter och 
förmågor kring det centrala innehåll som presenteras…” (Ferlin M. , 2014, s. 6). 
Meningsskapandet sker både hos den som skapar det multimodala objektet, det vill säga 
författarna, samt i tolkningen hos den som läser läroboken eller texten, alltså elev eller lärare. 
Bådas sociala och kulturella bakgrunder är faktorer som påverkar hur meningsskapandet sker, 
både i utformande och tolkning. Hur bra en lärobok uppfattas ur ett socialsemiotiskt 
perspektiv beror på hur väl denna multimodala produkt ökar möjligheterna för 
meningsskapande, eller med andra ord hur hög aptness en multimodal produkt eller objekt har 
(Ferlin M. , 2014, s. 11). Ett delsteg i detta är att den erbjudna meningen, alltså det 
författarna/förlaget presenterar i läroboken, överensstämmer med den uppfattade mening som 
läsaren uppfattar och tolkar (Ferlin M. , 2014, s. 26) 
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Evolutionsteorin 
Evolution har i sin mest vardagliga mening fått betydelsen ”förändring” (Futuyma & 
Kirkpatrick, 2018). Det är en ganska vid betydelse och är alltför vid för den evolution man 
talar om inom den biologiska vetenskapen. Futuyma och Kirkpatrick (2018) definierar 
biologisk evolution som: “Evolution is inherited change in the properties of groups of 
organisms over the course of generations” (s. 7).  

Evolutionsteorins framväxt 
I både Kina och Grekland före vår tideräkning hade filosofer oberoende definierat livet som i 
förändring och som utvecklat ur andra former av liv. Sedan följde en lång tid där det rådande 
paradigmet var att livet sågs som väldigt robust och oföränderligt där alla former av liv hade 
sin egen essens. Särskilt i den västerländska kulturen var detta en utbredd uppfattning. Detta 
kan vi till viss del tillskriva Platon och hans idéer, som förespråkade denna syn i sin filosofi. 
Religiösa inrättningar följde samma mönster och i det kristna medeltida Europa 
genomsyrades samhället av religiösa föreställningar, och det var ofta straffbart att motsätta sig 
den kristna läran. Vid upplysningstiden började dock människor i västvärlden i högre grad 
fundera på livets föränderlighet och ett flertal människor började formulera sina 
evolutionsteorier och utvecklingstankar. Flera formulerade teorier som var snarlika den som 
Darwin och Wallace senare myntade, dock utan att nå en slutsats som de själva kunde stå för. 
Både den religiösa pressen från omgivningen och den egna tron satte ofta stopp för vissa 
tankar. Buffon till exempel, en rival till Linné, var så snubblande nära en perfekt formulering 
av naturligt urval men bröt ner sin tankegång med religiösa argument, och inte förrän 100 år 
senare, 1858, myntades den teori som den moderna evolutionsteorin bygger på idag av 
Wallace och Darwin, oberoende av varandra (Björklund, 2005; Futuyma & Kirkpatrick, 
2018).  

Evolutionsteorin togs emot med blandade känslor och utsattes för stark kritik, både från 
vetenskapliga och utomvetenskapliga håll. Teorin fick inte den moderna tappning vi har idag 
förrän på 1930- och 1940-talen, i och med ”the modern synthesis” (Futuyma & Kirkpatrick, 
2018, s. 16). Ett flertal framstående forskare inom området enades då om teorins grundbultar 
och förenade Darwins tankar om evolution med Mendels idéer om genetik.  

Evolutionsteorins centrala begrepp 
Den moderna biologiska evolutionsteorin byggs upp av tre huvudsakliga ben: variation, 
ärftlighet och selektion. Utöver dessa tre centrala begrepp resulterar evolutionen och 
selektionen, beroende på selektionstrycket, i förändrad fitness samt anpassningar till miljöer. 
Utöver det så är mutationer och överkorsning grunden till den genetiska variation vi finner 
hos populationer.  

Genetisk variation 
En förutsättning för att evolution kan ske är att det finns en genetisk variation inom en 
population (Futuyma & Kirkpatrick, 2018, s. 18). Utan denna skulle det naturliga urvalet 
utebli och genetisk drift skulle få överhanden, där slumpen endast skulle avgöra vem som för 
sitt arvsanlag vidare till nästa generation.  

Mutationer och överkorsning 
Den främsta anledningen till att det finns variation är förekomsten av mutationer (Futuyma & 
Kirkpatrick, 2018, s. 18). Det kan till exempel vara en förändring i ett enskilt baspar, flytt 
eller borttagning av större bitar genetiskt material, eller inversion av stora områden. 
Sannolikheten för mutationer minskar ju större andelar av genomet som genomgår en 
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mutation, tillika minskar också överlevnaden för könscellerna eller avkomman ju större 
förändringar som sker.  

Förutom mutationer finns det inom sexuellt reproducerande organismer också ytterligare 
tillgång till variation genom överkorsning. Könsceller inom meiosen kan utbyta stora eller 
mindre delar mellan korresponderande kromosompar, vilket ger upphov till nya 
kombinationer och ökar den genetiska variationen. 

Ärftlighet 
På något vis måste fördelaktiga egenskaper vara genetiskt ärftliga för att ha en påverkan på 
den biologiska evolutionen. Visst kan man argumentera för kulturell evolution, där 
fördelaktiga (eller inte fördelaktiga) egenskaper ärvs genom att de lärs ut, men den aspekten 
kommer den här uppsatsen inte behandla.  

Selektion (naturligt urval) 
Definitionen av naturligt urval beskriver Futuyma och Kirkpatrick (2018) som något som 
skiljer sig från biolog till biolog men att skillnaderna är små. De definierar naturligt urval 
som: “…any consistent difference in fitness among different classes of biological entities.” (s. 
60). 

Med andra ord kan man säga att det är den process där organismer med olika egenskaper har 
olika hög fitness vilket avspeglas i förekomsten av egenskaper i nästa generation hos en 
population. 

Selektionen har fått ta en sådan stor plats att begreppet ofta har likställts med evolutionen 
(Catley, 2006). Begreppet är onekligen den mekanism som driver organismer åt bättre 
anpassningar men att likställa det med all slags evolution är att gå lite långt. Slumpmässiga 
förändringar i genomet under tider där genetisk drift råder, en avsaknad av selektion, kan 
fortfarande leda till bestående förändringar, en slags evolution. Men i den mening Darwin 
använde evolution är selektionen processen som förklarar organismers utveckling över 
generationer (Darwin, 1859).  

Fitness 
Fitness är ett mått på hur väl representerad en individs gener är i nästkommande generation 
(Futuyma & Kirkpatrick, 2018, s. 60). Det kan innebära att en individ får många ungar som 
överlever, eller det kan också innebära att nära släktingar till en individ kan få överlevande 
ungar, så kallad kin-selektion. Men allra oftast räknar man på fitness som en individs 
reproduktiva framgång, det brukar oftast vara den största faktor som avgör ens individs 
representation i nästa generation (Futuyma & Kirkpatrick, 2018, s. 60).   

Selektionstryck 
Ett sätt att förklara selektionstryck är genom att säga att det är den faktor som förändrar 
fitnesskurvan för en population, för en eller flera egenskaper (Futuyma & Kirkpatrick, 2018, 
s. 110). Fitnesskurvan ges av en graf där fitness ofta ges på x-axeln och kvantitativa 
egenskaper på y-axeln, till exempel näbblängd, där längden på näbben ger en varierad fitness 
för individerna som har den egenskapen i det tillståndet. Till exempel skulle en näbblängd på 
3 cm kunna ge ett fitnessvärde av 1 (godtyckliga värden). Selektionstrycket är den faktor som 
då förändrar den rådande jämvikten i en fitnessfunktion, till exempel en förändrad 
födotillgång eller förändrad predation. Till exempel så kanske det i en finkpopulation på 
Galapagos finns en god tillgång på små frön vilket gör att ju mindre näbb man har desto högre 
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fitness har man. Det finns en variation i hur stora näbbarna är. I en period av torka så minskar 
antalet små frön dramatiskt vilket sänker fitnessen för dem som inte klarar av att äta de lite 
större fröna som ändå finns. Det sker en förändring av fitnesskurvan då den mindre näbben 
blir mindre vanlig och den genomsnittliga näbben blir allt större tack vare den genetiska 
variation i näbbstorlek som ändå fanns innan. Selektionstrycket är då i detta fall den 
förändrade födotillgången (Björklund, 2005).   

Anpassningar 
I vardagligt tal beskrivs ofta en anpassning som en handling som människor eller organismer 
på ganska kort tid kan ägna sig åt. Anpassa sig till enskilda situationer eller andra människor 
eller organismer. Denna anpassning i närliggande tid har egentligen ingen större evolutionär 
koppling. Visst kan plötsliga miljöförändringar leda till att de som var välanpassade förut, inte 
är det längre och andra tar över den ledande positionen att vara mest välanpassad, en slags 
snabb evolution. Dock så sker generellt anpassningar i evolutionär mening över lång tid. 
Futuyma och Kirkpatrick definierar anpassning: ”An adaptation is a characteristic that 
enhances the survival or reproduction of organisms that bear it, relative to alternative 
character states.” (Futuyma & Kirkpatrick, 2018, s. 56). 

Evolution genom naturligt urval leder till individer mer välanpassade till den miljö de lever i 
från en generation till nästa, och denna tanke är central för evolutionslära och framväxten av 
teorin som vi ser idag (Futuyma & Kirkpatrick, 2018, s. 56). 

Hur ser elever på evolutionsteorin? 
Det finns ett flertal moment och delar som forskare menar är viktiga för att öka förståelsen av 
evolutionsteorin (Hampus, 2018). Man kan dela upp delarna i två huvudkategorier: (a) 
trösklar som hindrar att man ens kan börja lära sig, till exempel religiösa föreställningar och 
kulturella skillnader som leder till låg acceptans, (b) konceptuella trösklar som ryms inom 
evolutionsteorins ramar, det kan vara förvirrande eller otillgängliga begrepp, språklig 
diskrepans mellan lärare och elev osv. Problem med acceptans och motvillighet till att ens ta 
sig an evolutionsteorin är ett problem som framförallt har visat sig i USA (Miller, Scott, & 
Okamoto, 2006). Problemet är ännu inte på samma nivå i Sverige, utan här är problemen, om 
de finns, på det mer konceptuella planet, med missförstånd av begrepp och oförmåga att 
tillämpa evolutionsteorin korrekt. Denna uppsats fokuserar inte på de områden som berör 
acceptans av teorin utan lägger vikt vid konceptuella begrepp.  

Den kulturella bakgrunden påverkar elevers möjlighet att lära sig evolutionsteorin, mycket på 
det sätt att språket inom biologi och naturvetenskap sätter andra krav än det vardagliga 
språket  (Rector, Nehm, & Pearl, 2013; Borgerding, Deniz, & Anderson, 2017). Men 
svårigheter i meningsskapandet kan även tillskrivas förståelsen och förmågan att använda 
naturligt urval på ett tillfredsställande sätt (Brumby, 1984; Gregory, 2009; Nehm & Reilly, 
2007). Kopplingen mellan organisationsnivåer är också något som lyfts fram i litteraturen 
(Tibell & Harms, 2017; Catley, 2006; Catley & Novick, 2009). Även förståelsen för 
evolutionsteorin som en ”emergent process”, i motsatts till direkta processer sker 
evolutionsteorin över långa tidsspann och förståelsen för detta kan även vara något som 
hindrar meningsskapandet (Chi, 2005).  
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Syfte och frågeställningar 
Denna uppsatts syfte är att undersöka förekomsten och representationen av evolutionsteorin i 
läroböcker för Biologi 1. Följande frågeställningar ska uppsatsen behandla och försöka svara 
på:  

• Hur integreras evolutionsteorin i kapitel som inte är evolutionära kapitel?  
• Vilken plats får ämnesområdena ta i böckerna, samt hur och i vilken ordning 

presenteras de?  
• Hur presenteras den erbjudna meningen om evolutionsteori i de analyserade kapitlen? 
• Vilka möjliga hinder för meningsskapande om evolutionsteorin finns i böckerna? 
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Material och Metod 
Datainsamling har skett genom noggrann och upprepad textläsning där uttryck för evolution 
eftersökts och sammanställts på ett sätt som beskrivs nedan. Erhållen data har därefter 
analyserats. Metoden kan beskrivas som en innehållsanalys med både kvantitativa och 
kvalitativa delar. Jag har läst texterna och antecknat meningar där uttryck för 
evolutionsteorins begrepp finns representerade. Dessa meningar är de data som sedan har 
analyserats och genom en kvalitativ analys kategoriserats. Förekomsten av kategorierna 
presenteras också kvantitativt eftersom en sådan sammanställning kan påvisa skillnader 
mellan evolutionsteorins användning i de olika läroböckerna 

Urval 
Underlaget för denna undersökning var fyra böcker för Biologi 1 utgivna 2011–2017 från tre 
olika förlag, vilka var slumpmässigt utvalda. För att minska förvirringen och öka läsbarheten 
har jag namngivit böckerna med bokstäver A-D. Notera att Bok A endast heter Biologi 1 och 
inget ytterligare.  

Bok A Biologi 1 (Karlsson, Krigsman, Molander, & Wickman, 2011) Liber AB 
Bok B Insikt Biologi 1 (Brynhildsen, Bränden, & Ehinger, 2011) Natur & Kultur 
Bok C Spira Biologi 1 (Björndahl, Landgren, & Thyberg, 2017) Liber AB 
Bok D Campus Biologi 1  (Arvanitis, Hamza, & Sundberg, 2015) Sanoma 

Utbildning AB 
 

Metod 
Först gjordes ett slumpmässigt urval av böcker. Antalet sidor, antalet bilder noterades. 
Kapitlens, avsnittens, förlagens och författarnas namn antecknades. Kapitel som ansågs i 
huvudsak relatera till det centrala innehållet ”Evolution”, härefter benämnda evolutionära 
kapitel, noterades för att undvika analys då dessa låg utanför frågeställningarnas ramar. 
Böckerna gick sedan igenom en i taget. Ordningen som böckerna analyserades var 
slumpmässig. I alla kapitel, förutom de evolutionära kapitlen, eftersöktes, etiketterades och 
bokfördes evolutionära begrepp, med tillhörande citat. I eftersökningen antecknades sidorna, 
och citaten skrevs ner för varje hittad användning. Eftersökningen av varje uppslag 
sammanfattades också med de rubriker som fanns att anteckna, för att ge citaten ett 
sammanhang under arbetets gång. Efter eftersökning gick anteckningsmaterialet och boken 
parallellt igenom och varje antecknat citat kategoriserades och gavs en etikett. Etiketten 
berättar vilken sida, vilket centralt innehåll begreppsanvändningen korresponderar till samt 
vilken evolutionär kategori det tilldelats. Med utgångspunkt i de centrala evolutionära 
begreppen, se teoretiska utgångspunkter, skapades successivt 8 huvudkategorier med 
tillhörande 17 underkategorier. Efter etikettering och bokföring gick jag igenom nästa bok. 
Kategorierna och kategoriseringen uppdaterades och förändrades efter arbetets gång vilket 
resulterade i att alla böcker behövde genomgås flera gånger för att säkerställa att alla 
evolutionära begrepp kategoriserats så likvärdigt som möjligt.  

Begreppsanvändningen samanställdes i tabeller och kvantifierades. Vidare diskuterades de 
utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv.  
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Kategorierna 
Kategoriseringen kan relateras till de centrala evolutionära begreppen som belystes i avsnittet 
Teoretiska utgångspunkter, men även till andra undersökningar på samma område (Swarts, 
Anderson, & Swetz, 1994; Nehm, o.a., 2009). Swarts et al. (1994) presenterar 80 kategorier 
med utgångspunkt i evolutionslära, validerade av 10 ”experter” inom evolution, med syfte att 
undersöka evolutionära kapitel i biologiböcker riktade till åldrarna 13–19 i Kina, Ryssland 
och USA. Nehm et al. (2009) gör en kvantitativ analys likt Swarts et al. (1994) men för inte 
en lika detaljrik undersökning och undersöker även andra kapitel än de evolutionära, i 
läroböcker för biologi.  

Här följer de 8 huvudkategorierna för de evolutionära begreppen, och hur de tillämpas och 
särskiljs. Kategorierna är:  

• Evolution 
• Anpassning – utan direkt hänvisning till naturligt urval 
• Selektion eller naturligt urval 
• Utveckling 
• Genetisk variation 
• Mutationer – leder till variation  
• Ärftlighet med koppling till utveckling eller evolution.  

Nedan förklaras kategoriseringen och eventuella gränsdragningar under arbetets gång.  

Evolution 
I och med att begreppet evolution omfattar ett stort område resulterade kategoriseringen i att 
10 underkategorier tillämpades för att kunna särskilja användningen. Begreppet användes 
genomgående endast i den vetenskapliga meningen och fanns därför ingen användning som 
inte relaterade till biologisk evolution. I tidigare forskning förekommer ett flertal kategorier 
som relaterar till evolution (Swarts, Anderson, & Swetz, 1994), flertalet av dessa fanns inte i 
materialet som undersöktes men skulle mer troligt hittats i de evolutionära kapitlen. 
Underkategorier som kunde återfinnas i litteraturen och i läroböckerna:  

• konvergent evolution  
• samevolution 
• definition av evolutionen (Swarts, Anderson, & Swetz, 1994, ss. 481-482) 

Användningar av begreppet i läroböckerna frångick även den omfattande kategorisering som 
fanns i litteraturen vilket efter preliminära undersökningar resulterade i ytterligare 
underkategorier till evolution: 

• Evolutionär kapprustning 
• Undersöka evolutionära förändringar 
• Evolutionära sammanhängande resonemang 
• Evolutionära stabila strategier 
• Något som en del av evolutionen 
• Något påverkar evolutionen 
• Evolutionen som en orsak eller konsekvens 

Alla användningar av begreppet evolution bokfördes. 
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Anpassningar – utan direkt hänvisning till naturligt urval 
Begreppet anpassningar förekommer som en kategori i tidigare forskning (Swarts, Anderson, 
& Swetz, 1994, s. 481), dock i bemärkelsen ”select adaptation” alltså då naturligt urval som 
resulterar i en anpassning. Användningen av begreppet anpassning förekom ofta i 
läroböckerna och då framförallt utan några hänvisningar till andra närbesläktade evolutionära 
begrepp, som naturligt urval eller selektion. Att då kategorisera dessa användningar som 
”select adaptation” bedömdes vara missvisande. Däremot kan man förstå att författarna oftast 
vill koppla sin användning av begreppet anpassning till naturligt urval, men inte gör det 
explicit.  

Det förekom även anpassning i samband med naturligt urval och i enlighet med litteraturen 
(Swarts, Anderson, & Swetz, 1994) kategoriserades dessa tillfällen under selektion. Som följd 
av skillnaden i användningen av anpassning mellan läroböckerna och litteraturen, var det 
nödvändigt att särskilja på användningen mellan anpassning med eller utan naturligt urval.  

Anpassning förekom också i former som saknade evolutionär anknytning och sållades bort 
under arbetets gång. Inga underkategorier användes. 

Selektion eller naturligt urval 
Naturligt urval är en central del i evolutionen och blev naturligt en kategori, med stöd i 
forskningen (Swarts, Anderson, & Swetz, 1994), där ”theory of natural selection” utgör den 
självklara kategorin. I de fall begreppet används eller resonerades kring bokfördes citaten 
under denna kategori.  

De underkategorier som tillämpades var: naturligt urval/selektion som resulterar i anpassning, 
något som en grund till naturligt urval, naturligt urval kopplat till resistens, selektionstryck.    

Utveckling  
Utveckling används frekvent utanför evolutionslära. Till exempel använder avsnitten om 
hållbar utveckling av förklarliga skäl begreppet. Sådana användningar bokfördes ej i arbetet.  
Begreppet är inte något som belyses i litteraturen (Swarts, Anderson, & Swetz, 1994). Dock 
kan det implicit betyda evolution i en bemärkelse, se teoretiska utgångspunkter. Alla 
användningar av begreppet utveckling som tydligt kunde relateras till evolution bokfördes. 

Fitness 
Fitness är ett centralt begrepp i evolutionslära vilket hjälper till att förklara det naturliga 
urvalet. Swarts, Anderson och Swetz (1994) har ingen egen designerad kategori för just 
fitness, utan kategoriseras som en del av ”theory of natural selection”. För att kunna återge 
användningen av fitness skapades alltså en separat kategori. Två underkategorier skapades 
också, den explicita användningen och den implicita användningen. Alla användningar av 
fitness som relaterade till evolution bokfördes. 

Genetisk variation  
Begreppet återfinns i litteraturen som: genetiska variationer bland individer i en population till 
vilket naturligt och artificiellt urval tillämpas (Swarts, Anderson, & Swetz, 1994, s. 481). 
Denna användning av begreppet bokfördes och analyserades. Då genetisk variation användes 
utan att ses som en tillgång till naturligt urval, bokfördes de ej 
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Mutationer – leder till variation 
Ordet mutationer eftersöktes och fann man det i en kontext som en förutsättning för genetisk 
variation eller en tillgång för evolution bokfördes det. Swarts et. al. (1994) kategoriserar 
mutationer som ”…a source of variation for evolution” (s. 481), och det är i denna mening 
mutationer har kategoriserats i detta arbete.  

Ärftlighet kopplat till utveckling eller evolution 
I enlighet med litteraturen bokfördes begreppet då det kopplades till utveckling eller 
evolution, som en förutsättning eller grund till evolution hos organismer (Swarts, Anderson, 
& Swetz, 1994, s. 481).  

 

Metoddiskussion 
Urvalet 
Att det blev just de fyra böcker som analyserades var en följd av slumpen. Vad jag kunde hitta 
genom en sökning på Biologi 1 i libris.kb.se fanns det åtminstone en lärobok till för Biologi 1 
utgiven i Sverige: Iris Biologi 1 (Henriksson, 2012). Tidsbegränsningen för denna 
undersökning skulle gjort det svårt att genomföra en analys av ytterligare böcker. Av samma 
skäl, samt avsaknad av licens, har digitala läromedel valts bort.  

Kapitlen 
En svårighet i arbetets gång var kategoriseringen av kapitel och avsnitt med utgångspunkt i de 
centrala innehållen för Biologi 1. Läroböcker är ju som sagt en slags spegling av kursplaner, 
men det är de ju inte tvingade att spegla korrekt eller konsekvent. Bok C var behjälplig genom 
att tydligt på första sidan till varje avsnitt berätta vilka centrala innehåll som skulle beröras i 
avsnittet. För övriga böcker krävdes det en tolkning, oftast var det ganska tydligt, ibland var 
det svårare, såsom ett blandat kapitel för bok B, där kopplingen till de centrala innehållen inte 
var lättolkade. Sen kan man tänka sig att författarna frångått det centrala innehållet, detta har 
varit svårt för mig att tolka. Alla avsnitt har fått kategoriserats i enlighet med det centrala 
innehållet vilket då kan ha resulterat i att avsnitt som egentligen, enligt författarna, inte passar 
in i något av de centrala innehållen ändå har blivit kategoriserad enligt kursplanen.  

Nehm et al. (2009) analyserade alla kapitlen i läroböckerna i biologi, till skillnad från denna 
undersökning som undersöker alla utom de evolutionära kapitlen. Där förlorar denna 
undersökning information, som egentligen inte är vital för uppsatsens syfte men säkerligen 
hade varit intressant och lärorikt. Tidsbegränsningen är den faktor som påverkat detta mest.  

Bias 
I och med att jag ser stora fördelar i att tillämpa evolutionsteorin holistiskt finns också en risk 
att jag bedömer läroböcker som följer detta mönster mer positivt än de böcker som saknar 
denna tillämpning. Det finns en risk för bias i arbetet, men som tidigare nämnts är det inte 
min avsikt att låta dessa idéer få överhanden, utan ambitionen är att vara så objektiv som 
möjligt.  

Kategorier 
I den kvantitativa delen av undersökningen tillämpades ett antal kategorier, 24, som mer eller 
mindre detaljrikt beskrev delar i evolutionslära. En större detaljrikedom ger en större 
möjlighet att bryta ned användningen av evolutionsläran i mindre delar och lättare kunna 
diskutera de enskilda delarna och se vilka delar som är viktigare än andra. Allt för detaljrik 
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kategorisering riskerar att resultera i en frånkoppling från den holistiska bilden av 
användningen av evolutionslära, men det kanske man avstyra om man är väl medveten om 
detta. Denna avvägning gjordes successivt i kategoriseringen.  

Nehm et al. (2009) rör sig i kategoriseringen av evolutionära begrepp på ett mindre detaljrikt 
sätt: ” We were generous in our consideration of what counted as evolutionary content” (s. 
529). De noterade evolutionära begrepp som en enda enhet, värdet låg snarare i att se 
skillnader mellan kapitel i biologiböcker än att se till förekomsten av speciella evolutionära 
delar. Denna undersökning gjordes med samma generösa utgångspunkt, jag var generös med 
vad jag räknade som evolutionsbegrepp och när man använde dessa. Detta kan ha lett till en 
överrepresentation av användningen av evolutionära begrepp, en extern bedömare av datan 
skulle kunna visa hur betydande denna faktor är.  

En övervägning gjordes också i att bortse ifrån begrepp ifall de nämnts i nära anslutning eller 
i samma mening, vilket resulterade i att jag valde att räkna med alla användningar. Det 
resulterade i till exempel en väldigt hög förekomst av begreppet fitness hos bok D som hade 
en fokusruta på en sida där ordet fitness användes 13 gånger. Att säga att fitness förekom ofta 
i bok D blir plötsligt inte ett helt korrekt påstående. Ett mått på hur väl utspritt begreppen var 
skulle kunna korrigera detta. Detta exempel var det mest extrema i böckerna och oftast var 
begreppen inte samlade på ett och samma ställe utan, som jag bedömde det, på behörigt 
avstånd från varandra. Det visas i viss mån under rubriken ”Användning i förhållande till det 
centrala innehållet” där fördelningen av de evolutionära begreppen görs i förhållande till i 
vilka centrala innehåll som uppslaget har kategoriserats till.  

Validitet  
Validitet handlar om att metoden eller instrumentet man använt för att mäta, faktiskt mäter det 
som var ämnat att mäta (Barmark, 2015). Denna uppsatts avsåg att mäta förekomsten och 
användningen av evolutionära begrepp, och detta förutsätter att det faktiskt är evolutionära 
begrepp som bokförs och inte andra. Arbetet genomfördes systematiskt och kontinuerligt 
försökte jag säkerställa validiteten med utgångspunkt i litteraturen (Swarts, Anderson, & 
Swetz, 1994; Nehm, o.a., 2009; Futuyma & Kirkpatrick, 2018). Men då kategorisering och 
användning av ord ofrånkomligt förutsätter en tolkning av texten kan mina förutfattade 
meningar och eventuella missförstånd av evolutionsteorin eller andra begrepp färga 
undersökningen och minska validiteten. Fler användare av metoden och mer kritisk 
granskning av den skulle kunna öka validiteten.  

Reliabilitet 
Reliabilitet är hur tillförlitlig någonting är (Barmark, 2015), i detta fall till exempel hur väl två 
personer skulle bedöma lika när de skulle använda den metod jag använt. I denna 
undersökning skulle flera bedömare kunna belysa undersökningens reliabilitet (Swarts, 
Anderson, & Swetz, 1994), till exempel genom ett kappa-test, där flera bedömares bedömning 
skulle vägas mot varandra för att se hur väl de överensstämmer, och därmed ge metoden ett 
värde på dess reliabilitet. För jämförelse visade Swarts, Anderson och Swetz (1994) att deras 
kategorisering mellan två bedömare överensstämde med 72–77 %. Samma artikel beskriver 
också att i en andra bedömning av böckerna av samma bedömare gavs en reliabilitet på 92–93 
%. Detta visar ändå att det finns en relativt hög grad av tolkningsmöjligheter i att använda 
kategorisering av evolution i texter, både mellan bedömare men även mellan samma 
bedömare vid olika tidpunkter.  
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Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar, en kvantitativ genomgång av böckerna och dess 
evolutionära innehåll, samt en analys baserad på en socialsemiotisk teori. De kvantitativa 
delarna hjälper till att underbygga diskussion och resonemang vidare i texten men som en 
grund för resultatet presenteras inledningsvis böckernas innehåll och struktur. 

Innehåll och struktur 

 

Böckerna följer liknande upplägg där tre av fyra huvudrubriker från Biologi 1 centrala 
innehåll också tilldelas tydliga avsnitt. Sedan varierar användningen av underrubriker och 
benämningen på kapitlen i jämförelse mellan böckerna, men det förekommer såklart stora 

likheter. De områden som alltid återkom var evolution, 
ekologi och genetik. Även om huvuddragen i böckerna 
är väldigt lika förekommer det relativt stora skillnader. 
Upplägget av kapitlen skiljer sig mellan böckerna.  

Behandlingen av det fjärde området, biologins 
karaktär och arbetsmetoder, behandlades lika i 
böckerna. Alla böcker i varierande grad hade detta 
insprängt i kapitlen, antingen som informationsrutor 
eller hela uppslag. Där mängden uppgick till mellan 4–
10 sidor. Böckerna berörde i viss mån biologins 
karaktär och arbetsmetoder i sina inledningar, där bok 
D sticker ut med bara en sida som inleder hela boken. 
Böckerna C och D hade båda gemensamt att de skrev 
ut tydligt om de behandlade biologins karaktär och 
arbetsmetoder, till skillnad från A och B som 
presenterade detta med en annan rubrik, implicit vävde 
in det i resonemang, eller behandlade det i 

inledningen. Bok D är den enda av böckerna som 
också behandlar biologins karaktär och 

Figur 1. Översikt över böckernas innehåll. 

Figur 2. Översikt över ämnesfördelningen i böckerna. 
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arbetsmetoder i flera uppslag i rad, ofta i stark koppling till rådande ämne, till exempel 
genetik eller ekologi. 

Näst efter biologins karaktär och arbetsmetoder är genetiken det område som får minst plats i 
böckerna. Där sticker bok C ut med att inleda med genetikavsnittet. I övrigt behandlas 
genetiken aldrig sist utan placerar sig efter cirka 3/5 i böckerna.  

Ekologin får generellt ganska stor plats i böckerna. Bok A sticker ut som den enda boken som 
inleder med ekologi, och inte avslutar med det som övriga tre böckerna. Dessutom utgörs 
nästan halva bok A av ekologi. Bok B, C och D behandlar ekologi i ca 1/3 av sina sidor.  

Bok B och D har vissa likheter i att de på ett tydligare sätt initierar läsaren med evolutionen 
tidigt i läsningen. Bok B:s blandade kapitel har en stor tyngd i evolution, och berör genetik 
och biologins karaktär och arbetsmetoder lite mindre och nästan inget i ekologi.  Bok A 
sticker ut i den bemärkelsen att evolutionsavsnittet behandlas sist i boken. Bok D skiljer sig i 
hur den behandlar avsnittet ”Beteendeekologi” där de övriga böckerna sammanlänkar hela 
evolutionsavsnittet med det som avslutande delkapitel, medan bok D integrerar det i 
ekologiavsnittet, trots att kursplanen kategoriserar beteendeekologi under rubriken 
”Evolution”.  

Bok B är den minsta boken både till antalet sidor och till storleken. Bok A och C har liknande 
sidantal och identiska storlekar. Bok D har flest sidor och är något mindre än A och C.   

I en uppskattning av bilder, som inte var tabeller eller grafer, gavs följande resultat: bok A, B 
hade ca 1 bild per sida medan bok C hade 1,1 bild per sida medan bok D hade ca 1,4 bilder 
per sida. Där hade både bok C och D en större andel större bilder. 

Kvantitativa resultat 
Här följer en analys av läroböckerna med kvantitativa hjälpmedel. Andelar, antal och 
fördelning presenteras. 

Begrepp per sida 
Antalet evolutionära begrepp per sida skiljde sig mellan böckerna där största skillnaden var 
mellan bok A och D där det i bok D var 3 gånger så vanligare med evolutionära begrepp i 
kapitel som inte var rubricerade som evolutionära kapitel. Bok B och C hade ungefär samma 
frekvens, ungefär hälften så vanligt att hitta evolutionära begrepp hos dessa som hos bok D, 
men ungefär dubbelt så vanligt att hitta dem där än i bok A.  
Tabell 1-3. Antalet begrepp per sida. 
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Generellt gällde en lägre förekomst av evolutionära begrepp per sida i det genetiska avsnittet. 
Hos bok C och D var denna skillnad markant större än hos bok A, och bok B visade motsatt 
mönster.  

 

I de sidor som explicit refererade till biologins karaktär och arbetsmetoder saknade både bok 
A och D referenser till evolution i de avsnitt som inte rubricerats som evolutionära. Bok B 
och C däremot hade hög förekomst. Detta i de inledande avsnitten som tydligt refererade till 
biologins karaktär och arbetsmetoder. Dock var den explicita förekomsten av biologins 
karaktär och arbetsmetoder ganska ovanlig i alla böcker, ungefär ett dussin sidor per bok.  

Fördelningen av begreppen - jämförelse mellan böcker och kategorier 
Här jämförs användningsfrekvensen av de evolutionära begreppen mellan varandra och 
böckerna, som sammanfattas i figuren nedan.  

 
Figur 3. Jämförelse av förekomsten av kategorierna i läroböckerna. 

 

Tabell 4. Antal begrepp per sida. 
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Bok D hade flest användningar av de flesta begreppen förutom mutationer och anpassningar. 
Bok A hade generellt låg användning av evolutionära begrepp men använde mutationer som 
en förutsättning i högre utsträckning än övriga.  

Ovan visas en figur av hur frekvent de 8 huvudkategorierna användes i alla böcker 
sammantaget. Där vanligast var evolution, med 68 användningar, färst var ärftlighet med 5 
användningar.  

Användning i förhållande till det centrala innehållet 
I böckerna var användningen av evolutionära begrepp inte jämnt fördelat över alla 
underrubriker i kursplanen. Skillnaderna går att se i figurerna nedan. 

Både det centrala innehållet för ekologi och genetik har 4 underrubriker med separata centrala 
innehåll, se diagram nedan. Y-axeln noterar hur många evolutionära begrepp som bokförts 
och X-axeln berättar i vilka böcker och vilka centrala innehåll de hittats.  

Figur 4. Frekvensandelar av begreppen. Från ovanligast till vanligast. 

Figur 5 Förekomsten av evolutionära begrepp i ekologiavsnitttet (relaterade till 
underrubrikerna i det centrala innehållet för ekologi, se bakgrund för mer detalj) 
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Bok D har en stor representation av evolutionära begrepp i de områden som kategoriserades 
till underrubrik 3, det som berör ”Populationers storlek, samhällens artrikedom och 
artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.” inom ekologi. Dessa sidor utgör 41 
sidor av boken vilket ger 1.5 evolutionära begrepp per sida i på detta avsnitt. Bok B och C 
följer samma mönster om än i mindre skala.  

Varken bok B eller D nämner evolutionära begrepp i underrubrik 4, som är ”Ekologiskt 
hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.” (Skolverket, 2011, 
Biologi 1 Centralt innehåll)  

 

Inom områden som relaterar till genetik har alla, förutom bok A, flest evolutionära begrepp i 
underrubrik 2, vilket är ”arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. 
Celldelning, dna-replikation och mutationer” (Skolverket, 2011, Biologi 1 Centralt innehåll). 
Endast bok D integrerar evolutionära begrepp på alla områden inom genetik. 

Vad gäller biologins karaktär och arbetsmetoder har bok C fyra användningar i samband med 
underrubrik 2, ”Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över 
tid.” (Skolverket, 2011, Biologi 1 Centralt innehåll). Bok B har 8 användningar i samband 
med underrubrik 4 ”Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska 
resonemang.” (Skolverket, 2011, Biologi 1 Centralt innehåll). Övriga böcker saknar 
evolutionära begrepp med korrelation till biologins karaktär och arbetsmetoder.  

Kvalitativ analys och diskussion 
Böckerna studerades gällande innehåll rörande evolutionsteori - textens ideationella 
metafunktion, samt i vilka kontext evolutionsbegreppen används - textens textuella 
metafunktion, och relationen mellan författare och läsare - textens interpersonella 
metafunktion, och hur man genom dessa perspektiv kan tolka den erbjudna meningen i 
läroböckerna. I följande avsnitt diskuteras och analyseras böckerna utifrån dessa perspektiv 

Figur 6 Förekomsten av evolutionära begrepp i genetikavsnittet (relaterade till underrubrikerna 
i det centrala innehållet för genetik, se bakgrund för mer detalj) 
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Viktigt i socialsemiotisk analys är också författarnas bakgrund och deras perspektiv då de är 
en av faktorerna som påverkar innehållet (van Leeuwen, 2005), detta inleder analysen.  

Författarnas bakgrund 
Av de författare som det finns information om i böckerna eller på förlagens hemsidor, jobbar 
eller har de flesta jobbat som gymnasielärare inom biologi (se Bilaga 1). Alla böcker har ett 
förord med varierande information, författarna berättar bland annat om hur boken kan 
användas och vilka externa resurser som finns, samt att boken är anpassad till gymnasiekursen 
Biologi 1. Bok A är den enda som berättar vilka författare som författat vilka kapitel, dock 
menar de också att de har gemensamt ansvar för hela boken. Författarna från bok A och B 
berättar att det finns en lärarhandledning, här blir det i alla fall tydligt att läraren är 
målgruppen, i alla fall för den meningen. Alla böcker utom bok D ger intrycket att 
målgruppen för förordet framförallt är lärare, det görs tydligast med hur författarna använder 
orden ”elever” eller ”eleverna”. Bok B är den enda som rekommenderar hur boken bör läsas, 
övriga nämner inget om detta. Författarna från bok A, B och D berättar att boken är baserad 
på vetenskap och eller evolution, författarna från bok C använder sitt förord framför allt för 
att beskriva hur man ska använda boken och hur verktygen som erbjuds ska användas, det 
upplevs vara ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv snarare än ett naturvetenskapligt. 
Övriga böcker använder också utbildningsvetenskapliga begrepp.  

Här är några utdrag ur förorden som kan berätta om författarnas perspektiv:  

Bok A säger i sitt förord att: ”Evolution och miljöfrågor utgör en samlande röd tråd genom 
boken.” (s.3). De har fortsatt ett tilltal som inte riktar sig till vare sig ”elever”, ”läsare” eller 
”du”, utan beskriver endast boken, biologin och sina egna insatser i saklig ton.  

Bok B beskriver i sitt förord att ”Vi har vinnlagt oss om att förklara, inte bara berätta, och 
texten är därför resonerande snarare än faktaspäckad.”(s.3) och ”…vi rekommenderar att man 
börjar med kapitlen 1 och 2. De introducerar biologin som vetenskap…” (s.3), ”eleverna” 
samt ”läsarna” är subjekten i förordet. 

 Bok C här nämns också ”eleverna”, eller ”eleven”, ”Bokens texter är skrivna med en 
berättande stil och en språklig nivå som passar alla elever.” (s. III). Beskriver framför allt hur 
boken ska användas.  

Bok D: ”Men evolutionen har en liten särställning, eftersom evolutionsteorin grunden för hela 
biologin. Den går som en röd tråd genom boken” (s.5), i hela förordet tilltalas läsaren med 
”du”. Förordet eller introduktionssidan riktar sig till eleven och förklarar hur boken förväntas 
användas 

Meningsskapande och erbjuden mening 
För att möjliggöra meningsskapande genom att sätta evolutionära begrepp i rätt sammanhang 
och använda dem korrekt, behöver de kunna relateras till varandra och knytas ihop. Dessutom 
förenklar det meningsskapandet ifall begreppen används korrekt, används konsekvent, och i 
relevanta avsnitt. Den erbjudna meningen presenterad i böckerna varierar och därmed också 
möjligheterna för meningsskapande.  

Användning av evolutionära begrepp – Textens ideationella metafunktion 
Här presenteras hur de evolutionära begreppen används som ämnesinnehåll. Generellt 
överensstämde den användning av begreppen med facklitteraturen (Futuyma & Kirkpatrick, 
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2018). Ett tydligt problem har noterats i användning av evolutionära begrepp i böckerna, och 
det är den ofokuserade och svagt underbyggda användningen av begrepp. Detta uttrycks i 
olika grad i alla böcker och med alla begrepp.  

Evolution 
Presenteras ofta som en konsekvens eller orsak till något inom biologi. ”Varje art har formats 
under en lång tids evolution. Under årmiljoner har dess egenskaper och behov anpassats till 
en viss miljö. Organismer kan därför inte finnas var som helst.” (Bok A s.13). Den här sortens 
användning var den absolut vanligaste, och återkom i alla böcker. Användningen av begreppet 
går inte att tolka till något annat än till evolutionsteorin men det förutsätter också att 
förklaringar, tidsaspekter och andra begrepp också får ta plats för att förenkla 
meningsskapande.  

Evolutionen definieras också ett antal gånger i läroböckerna: 

Mutationer är en förutsättning för evolutionen. Orsaken till att det finns olika alleler och olika 
ärftliga egenskaper är just mutationer. De gör att en art kan förändras och utvecklas. De flesta 
mutationer är skadliga, men sådana alleler blir aldrig vanliga eftersom individer med skadliga 
egenskaper har svårare att överleva. Men ibland ger en mutation en allel, som gör att individerna 
faktiskt överlever längre och därmed får fler avkommor. Sådana alleler kommer att finnas hos fler 
och fler individer för varje generation. Artens egenskaper ändras på så sätt långsamt. Detta kallas 
evolution (se sidan 220). (Bok A, s.205) 

… och evolutionsteorin, som säger att allt levande genomgår en utveckling genom naturligt urval. 
(Bok C, s.4) 

Mendels teori om arvet och Darwins teorier om evolution genom naturligt urval, bildar 
tillsammans den moderna evolutionära syntesen. (Bok D, s. 130) 

Bok B har också en sida definition i sitt inledande kapitel, väl underbyggd med en 
grundläggande redogörelse för premisserna för evolutionen, samt en tydlig förklaring av 
naturligt urval (Bok B, s.10).  

Anmärkningsvärt är den definition av evolutionsteori som bok A presenterar, där begreppet 
naturligt urval aldrig nämns explicit. Därmed riskerar den erbjudna meningen att hindra 
meningsskapande. Detta i och med att det inte görs tydligt att det är den genetiska variationen 
som är förutsättningen för det naturliga urvalet. Dessutom finns det inget som säger att ett 
längre liv automatiskt ger fler avkommor, bättre hade varit att använda begreppet ”fitness” för 
att undvika hinder för framtida meningsskapande. Kanske denna formulering är ett tecken på 
viljan att undvika använda för många begrepp, vilket annars präglar den naturvetenskapliga 
läroboken (Nelson, 2006). Samtidigt kan det naturvetenskapliga språket vara en förutsättning 
för meningsskapande (Rector, Nehm, & Pearl, 2013). Både bok C och D:s definitioner är 
väldigt sparsmakade, och kanske varken försvårar eller förenklar meningsskapandet.  

Bok B har en omfattande förklaring av evolution och naturligt urval i sitt introducerande 
kapitel, vilken skulle platsa i ett kapitel om evolution. Begreppet är i detta fall en del av ett 
kapitel kopplat till biologins karaktär och arbetsmetod. Definitionen av evolution förekommer 
sällan i texterna, det tas upp i evolutionskapitlen och eller i inledande kapitel som hos bok B 
och C. I bok D är evolutionskapitlet det första kapitlet.  

Evolutionen används också i läroböckerna vad man kan tolka som en aktör, som någon med 
en vilja eller en tanke bakom ett tillstånd: 
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Evolutionen har löst detta på olika sätt. (Bok B, s. 162). 

Det är lätt att framställa evolutionen som ett framåtskridande med människan på toppen. Men ur 
evolutionens synvinkel är alla de organismer som nu lever lika väl anpassade. (Bok A, s. 228) 

Denna användning går alltså emot en av grundtankarna inom evolutionslära: evolutionen 
saknar mål eller syfte. Och att implicit behandla evolutionsteorin på liknande sätt som 
religiösa figurer kan dessa två världar riskera att blandas ihop.   

Anpassningar utan selektion 
Fristående användning av begrepp, som i den här undersökningen framförallt visat sig i 
användningen av ordet anpassning, riskerar att frånkoppla dess plats i nätverket av begrepp 
som är starkt relaterade till varandra. I dessa fall nämns begreppet utan att relatera till 
naturligt urval. Det riskerar att uppstå skillnader i erbjuden och uppfattad mening. 

Begreppet anpassning förekom oftast i ekologiska avsnitt: ”Salthalten påverkar organismernas 
utbredning runt Sveriges kuster. En art är ofta anpassad till en viss salthalt. De flesta arter 
klarar antingen bara saltvatten eller bara sötvatten” (Bok A s. 59). Detta är ett klassiskt 
exempel hur begreppet anpassning används genomgående i böckerna, ofta i anknytning till 
kapitlet om ekologi. Denna användning av begreppet förekommer i alla fyra böcker men 
behöver också sättas i dess kontext för att bättre utröna dess erbjudna mening. Sällan så knyts 
begreppet ihop med naturligt urval, utan eleven förväntas dra egna paralleller mellan 
begreppen. Att inte förknippa anpassningar med evolutionära tankeströmningar förekommer 
utanför evolutionslära. Vanligast är den kortsiktiga anpassningen, att individer anpassar sig 
till en situation. Läroböcker som presenterar begrepp utan göra det tydligt ur vilket perspektiv 
de använder begreppen riskerar att resultera i en diskrepans mellan den erbjudna och 
uppfattade meningen. Användningen var oroande vanlig. 

Selektion och naturligt urval 
I detta avsnitt skiljde sig frekvensen avsevärt mellan böckerna. Bok A och C hade 1 
respektive 3 användningar av begreppet, medan bok D hade 30 användningar och bok B hade 
9 användningar. Begreppet är helt centralt i evolutionslära och för en bok som ska ha 
evolutionsteorin som en röd tråd, är det förvånande att naturligt urval endast nämns en gång 
utanför evolutionskapitlen (Bok A, s.214). Detta begrepp är det inte bara elever på 
gymnasienivå som har svårigheter att förklara eller använda utan de letar sig ut hos både 
biologistudenter och lärare (Brumby, 1984; Gregory, 2009; Nehm & Reilly, 2007). Det torde 
vara fördelaktigt för meningsskapandet att använda de viktigaste begreppen inom ett ämne för 
att befästa kunskapen om densamma.  

Det förekom även inkonsekvent användning av begreppet: 

Detta leder till att de levande varelser kontinuerligt kommer att förändras och utvecklas, så att de 
blir allt bättre anpassade till den miljö de lever i: till klimat och väder, till maten som finns i 
närheten och till de parasiter och rovdjur som finns. Man kallar denna utveckling för evolution, 
och processen har getts namnet naturligt urval. (Bok B, s.12) 

Som ett svar på förändringarna, förändras också organismernas egenskaper som gör att de passar 
bättre in i miljön, en process som kallas för evolution. (Bok B, s.22) 

Är det evolutionen eller naturligt urval som är processen för bättre anpassning? Detta exempel 
kanske inte leder till större problem för meningsskapandet men skillnaden i användningen 
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finns ändå där. Användningen av begreppet var uteslutande i evolutionära sammanhang vilket 
gjorde det enklare att kategorisera begreppet. 

Utveckling 
Ordet utveckling är frekvent förekommande i läroböckerna, och används i både evolutionär 
mening och i andra syften. I engelskan används oftast ordet ”evolve” för samma användning i 
svenskan. Ordet ”evolvera” låter konstigt och är inte etablerat i svenskan, men skulle kunna 
leda till en starkare association till evolutionsteorin än var dagens användande av utveckling 
gör. Språket här är det som försvårar tydningen av den erbjudna meningen, vilket är en viktig 
faktor i förståelsen för naturvetenskap och evolutionsteori (Rector, Nehm, & Pearl, 2013). Att 
använda utveckling, vilket är ett ord som förekommer på flera håll i samhället, bland annat i 
närbesläktade områden som barn och unga kan ha stött på. Ett tydligt exempel är Pokemon, 
där utvecklingssystemen är potentiellt vilseledande för någon som vill lära sig 
evolutionsteorin. Där det största problemet kanske är att Pokemon leker med tanken att 
evolution kan ske hos en individ under dess livstid. Där förekommer även användningen av 
begreppet ”evolva” för företeelsen när en individ utvecklas till nästa steg i sin utveckling, där 
de då ofta blir större, mer färggranna och häftigare. Detta fenomen kan riskera att befästa 
idéer om att evolution leder till något högre stående tillstånd, detta både i morfologisk form 
och i beteende, vilket det verkligen inte behöver göra. 

Användningen av begreppet utveckling relaterat till evolution, var ändå frekvent. 
Användningen var alltid i termer om organismer som utvecklades, men det förutsätts oftast att 
läsaren själv förstår begreppet ur ett evolutionärt perspektiv: ”Hos både endoterma och 
ektoterma organismer har det utvecklats beteenden för att undvika att bli för varma eller för 
kalla.” (Bok D, s. 244). Denna typ av användning av begreppet utveckling var utbrett och 
förekom i alla läroböcker. Författaren förutsätter att eleven ska dra slutsatsen att utvecklingen 
genom evolutionsteorins ramverk, men skvallrar egentligen inte om några andra evolutionära 
begrepp. Man kan tänka sig att författarna menar att utvecklingen skett genom evolution, och 
det skulle egentligen inte mycket till för att göra det obestridbart. I läroböckerna används 
begreppet ”utveckling” ofta. Både i evolutionär mening och i andra syften. Risken är alltså 
överhängande att meningsskapandet kan försvåras ifall begreppet används fristående för ofta. 

Fitness 
Detta begrepp har, liksom utveckling, en språklig utmaning med dess flera betydelser. I det 
engelska språket är detta mer påtagligt än i svenskan men även här är begreppet mångtydigt. 
Detta gör det viktigt för förmedlare av kunskap att göra begreppet språkligt tillgängligt, till 
exempel genom att förklara begreppet vid användning, antingen genom exempel eller 
definitioner. Begreppet är ganska sparsamt använt i de undersökta böckerna, både implicit och 
explicit med undantag för en ruta i bok D, där begreppet användes 13 gånger (Bok D, s. 254). 
Endast bok D och B uttrycker fitness explicit, 14 respektive 1 gång. Övriga använde endast en 
implicit version av fitness. Man kan undra ifall mångtydigheten i begreppet avskräckt 
författarna att använda det med dess rätta namn, och att enkelheten i att uttrycka det med 
andra ord vägt tyngre.  

Genetisk variation  
Detta begrepp använde läroböckerna med större lätthet än de tidigare begreppen, i den 
meningen att de använde det konsekvent och korrekt, inte sällan utan att hänvisa till biologisk 
mångfald: ”Genetisk mångfald (variation) minskar risken att hela populationer slås ut av en 
viss sjukdom… …Genetisk mångfald är dessutom en förutsättning för det naturliga urvalet, 
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och därmed evolutionen.” (Bok C, s. 300). Genetisk variation ses nästan uteslutande som en 
tillgång i läroböckerna. Då som en förutsättning för naturligt urval att verka på. 

Mutationer 
Detta begrepp knöts naturligt till avsnittet för genetik och användningen var konsekvent och 
allra oftast korrekt. Ett exempel: ”Det är tack vare sådana ’fel’ som livet har kunnat utvecklas 
till den rikedom av olika arter som idag finns på jorden. Utan mutationer skulle vi fortfarande 
vara primitiva bakterieliknande varelser som levde i någon slags ursoppa.” (Bok B s. 204). 
Kopplingen här mellan mutationer, ursoppa och rikedom av arter kräver en uppfattning om 
allt livs gemensamma ursprung och i vilka tidsspann det rör sig om, även om beskrivningen är 
korrekt krävs det stora tankesprång för att hänga med i förklaringen, vilket kan försvåra 
meningsskapandet för en läsare. I genetikavsnitt är det vanligt att tala om mutationer. Dock så 
berörs inte alltid mutationer i evolutionär mening utan kan ofta hänvisa till sjukdomar, 
förädling eller avel. 

Ärftlighet 
Ett begrepp som sällan knöts an till evolutionslära. Det kanske är för dess självklarhet, att 
egenskaper ärvs från en generation till nästa.  En av de fem funna användningarna: 
”Mutationer i könsceller går däremot i arv till nästa generation och är därför evolutionärt mer 
betydelsefulla. De skapar förändringar i genomet, som förs vidare till avkomman och ger en 
variation för det naturliga urvalet att verka på.” (Bok D, s. 128). Inga tydliga mönster kunde 
utrönas ur användningen. Ärftlighet utan en evolutionär koppling förekommer i materialet. 
Dock var användningen sällan gjord i evolutionära kontext vilket ledde till en bortsållning av 
användning av begreppet, särskilt i resonemang kring genetik. 

Textens textuella metafunktion 
I denna avdelning undersöks i vilka kontext de evolutionära begreppen hamnar i och hur de 
förhåller sig till varandra. I denna uppsats analyseras framför allt kapitel, avsnitt och större 
textmassor, men även utmärkande användning av begreppen analyseras.  

Bok A 
Boken sticker ut i vilken struktur texten förs fram. Det är den enda boken som delar upp varje 
sida med text i två kolumner, det ger en luftigare känsla till uppslagen. Användningen av 
bilder och grafer upplevs väl avvägd, här är bok A den enda boken där bilderna domineras av 
målade akvareller, vilket ger boken ett speciellt uttryck.  

Bok A utmärker sig genom att påstå att evolutionsteorin ska gå som en röd tråd genom boken 
men utan att förklara detta i inledande kapitel eller ens efter halva boken, sida 205 kommer 
den första förklaringen på naturligt urval och evolutionsteorin (Bok A, s.205). Boken avslutar 
med evolutionsavsnittet. Att använda och förstå evolutionära begrepp förutsätter att man har 
fått dem introducerade eller förklarade i viss mån. Begreppen blir i bok A ofta kontextlösa då 
de används, både beroende på att de är få och att de ofta står ensamma utan djupare 
sammanhang eller förklaring. Bok A försöker förklara anpassning i förhållande till evolution i 
den första sidan till ekologin: 

Organismers egenskaper har anpassats till sin miljö. Under evolutionen har organismerna 
anpassats på olika sätt till de krav miljön ställer på dem. Bilden visar de olika sätt som framfoten 
har utvecklats på hos däggdjuren. a) bäver b) schimpans c) människa. (Bok A, s. 13) 

Här visas tre bilder på händerna hos en bäver, schimpans och en människa, men ingen 
förklaring finns till hur den här utvecklingen har skett. Inga sidor som föregått detta har talat 
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om naturligt urval eller något annat delbegrepp inom evolutionslära. En tolkning av detta är 
att författarna försökt minska på mängden begrepp för att förenkla språket och förståelsen för 
vad som är viktigt i kapitlet, det vill säga ekologin. Dock riskerar författarna att, i sin 
välmening att varsamt introducera begrepp, förvirra läsaren. Man kan också tänka sig att 
författarna förutsätter att eleverna har förkunskaper från högstadiet, alternativt att läraren 
täcker in de hål som läroboken håller öppna. 

I en framtid kanske ett torrare klimat gör så att tallen utvecklar ett tjockare barr, som skyddar den 
bättre mot uttorkning. Sådana förändringar kallas för evolution, och de tar ofta mycket längre tid 
än ekologiska förändringar. (Bok A, s. 12) 

Här får vi reda på att evolutionära förändringar tar längre tid än ekologiska vilket är en viktig 
punkt i att förstå evolutionära förändringar (Chi, 2005). Dock har vi inte fått reda på vad vare 
sig evolution eller vad ekologiska förändringar är, och som läsare kan den erbjudna meningen 
riskera svårigheter för meningsskapande. 

”Omkring 20–30 procent av växt- och djurarter hotas när deras livsmiljöer förändras så snabbt 
att de inte hinner anpassa sig.” (Bok A, s. 96). Är riskerar läsaren att missa att tänka i 
evolutionära banor, att lägga till ”genom naturligt urval” eller andra förtydliganden hade 
kanske minskat skillnaden mellan den erbjudna och uppfattade meningen: ”Skillnader mellan 
raser beror också på att de genom naturligt urval har anpassats till sin lokala miljö.” (Bok A, 
s. 237). Detta är den enda gång som bok A använder sig av naturligt urval explicit utanför 
evolutionsavsnittet, och då på ett sätt som i högre grad kan sätta anpassningen i rätt kontext. 

Bok B 
Utmärkande för bok B är dess hängivna introduktion till evolution och naturligt urval i 
introduktionskapitlet. Om man läser boken från början till slut tydliggörs biologins karaktär 
och arbetsmetod tydligt i de första två kapitlen, med utgångspunkt i evolutionsteori. De 
hävdar aldrig explicit att just evolutionsteorin ska vara den röda tråden eller grunden till 
biologin i förordet, men med bokens första kapitel och relativt höga integrering av begreppet 
”naturligt urval” i boken, får evolutionen en särställning. Begreppen används efter första 
kapitlet har tydligt fått sin kontext klargjord och förenklar meningsskapandet. Bok B har i 
princip samma andel bilder som bok A och bilderna används i relevanta sammanhang och 
relaterar till texten. Detta kan bidra till meningsskapande.  

I texten förekommer också text eller textrutor med evolutionära resonemang – logiskt 
sammanhängande resonemang som förklarar fenomen relaterat till evolutionslära. Det 
relateras till det rådande område och tydliggör hur man ser på fenomenet eller situationen ur 
ett evolutionärt perspektiv. Den här sortens användning tydliggör att evolutionen inte är ett 
smycke man kan hänga på texten när det passar, utan textmängden och emfasen ger intrycket 
av att evolutionsteorin utgör grunden till biologin. Hela sidor eller uppslag kan präglas av 
dessa resonemang, vilka saknas i både bok A och C.  

Bok C 
Texten använder sällan evolutionära begrepp och uttrycker heller inte att evolutionen skulle 
vara någon röd tråd i vare sig förord eller introducerande kapitel. Här dröjer det till ungefär 
halva kapitlet innan det evolutionära avsnittet börjar. Innan dess har naturligt urval inte ännu 
förklarats, mer än att hänvisa till evolutionskapitlet (Bok C, s.58).  

Författarna beskriver i sitt förord hur boken ”möjliggör ett varierat och individanpassat 
arbetssätt.” (Bok c, s.3), detta möjliggörs genom de rutor, sidor och uppslag med namnet 
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”nyckelhål” för fördjupning och breddning menar författarna. Begreppen används varierat, 
men utan en gedigen förståelse för evolutionens grunder faller mycket av 
begreppsanvändningen platt. Bildanvändningen skiljer sig från B och A i att den är något mer 
frekvent och att bilderna generellt är modernare och större. 

Bok D 
Att svårigheter att få förståelse för vilka tidsramar evolutionen kräver kan vara ett hinder för 
meningsskapande (Chi, 2005). Beskrivningar av evolutionära förändringar, i form av 
utveckling av egenskaper eller anpassningar till miljöer kräver att författaren är tydlig med 
tidsspannen.  

Det finns väldigt få organismer som är anpassade till brackvatten. Det beror på att 
brackvattenmiljöer oftast inte existerar tillräckligt länge för att speciella anpassningar ska hinna 
utvecklas. (Bok D, s. 220) 

Författarna förutsätter här att läsaren har en uppfattning av antingen hur länge brackvatten 
generellt existerar eller hur lång tid evolution tar generellt. Vilket kan vara möjligt om man 
har läst boken från sida ett, då evolutionskapitlet redan är avverkat. Vidare beskriver 
författarna: ”I gamla gruvområden har det hos vissa gräsarter utvecklats tolerans mot 
tungmetaller som koppar och zink på bara något hundratal år.” (Bok D, s.242). Här visar 
författarna en tydligare avgränsning på hur fort evolutionär förändring kan ske, ändock med 
oklara siffror. Slutligen presenterar författarna ett exempel med evolutionär förändring under 
ännu kortare tid. I detta fall finkar på Galapagos som före 2004 hade en viss födonisch men 
efter den torka som var 2004 hade bytt födonisch, detta genom evolutionära mekanismer. 

Evolutionära förändringar av arters fundamentala nischer tar för det mesta mycket längre tid. 
Oftast går det därför inte att följa evolutionen av nischdifferentiering på det sätt som forskarna 
kunde göra på Galapagosöarna. (Bok D, s. 272) 

Dessa beskrivningar är exempel på hur man kan försöka förenkla meningsskapandet i 
användandet av begrepp som utveckling och anpassning. Att sätta dem i sammanhang av fler 
evolutionära begrepp och binda resonemanget till de tidsramar som råder förenklas 
meningsskapandet. Författarna av bok D liksom övriga använde begreppen fristående, men i 
och med bokens struktur kan man i högre grad argumentera för att begreppen bör förstås 
lättare av de som har läst ett evolutionskapitel. 

Författarna har placerat en extra hög andel evolutionära begrepp i avsnittet om 
populationsekologi, vilket också är ett mönster som återkommer i bok B och C. En intervju 
med författarna skulle kunna motivera den användningen tydligare.  

Bildanvändningen i bok D var omfattande. Förutom att ha ca 40 % fler bilder än de övriga 
böckerna upplevdes de ofta ta en relativt stor plats av uppmärksamheten. Bilderna kunde ofta 
uppta 50–75 % av sidoutrymmet, till kostnad för textens plats. I vilken mån avvägningen är 
medvetet gjord och ifall detta förenklar eller försvårar meningsskapandet är oklart. Bilderna 
var ofta relevanta men frågan är ifall de kan distrahera och frånta texten dess värde i 
meningsskapandet.  

Textens interpersonella metafunktion 
Relationen som författarna verkar vilja skapa mellan texten och läsaren skiljer sig mellan 
böckerna. Bok D börjar med en sidas introduktion där läsaren tilltalas med ”du” och den 
texten anspelar på intresse, spänning och ämnar ta med läsaren på en ”kunskapsresa”. Bok C 
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innehåller också direkt tilltal relativt tidigt i boken: ”Du kan läsa mer om kloner i kapitel 7, s. 
90.” (Bok C, s.41). Alla läroböckerna använder i viss mån begreppet ”vi”. Vidare är den 
duandet i förhållande till evolutionära begrepp sparsamt använt, och det gäller alla de 
undersökta läroböckerna. Förekomsten ökar aningen i de avslutande uppgifterna och frågorna, 
där det finns enstaka fall i både bok B och D, där bok A och C saknar användning av direkt 
tilltal till läsaren. Relationsskapande förekommer även i textmassan. Alla böcker försöker i 
viss mån skapa en ”vi”-känsla, vilket kan ge intrycket av att läsaren och författaren är 
likställda: ”Vi vet att lejon lever på savannen och renar på tundran – inte tvärtom. De har 
genom evolutionen anpassats till olika miljöer. Det här kan man se på många håll i världen.” 
(Bok C, s.213). På ett annat sätt insinuerar författarna att de inte är forskare på vissa områden 
som de själva skriver om: ”Systematiker och evolutionsbiologer använder regelbundet 
genetiska metoder i sin forskning om organismernas utveckling och släktskap.” (Bok D, 
s.132). Det kanske ses självklart att författare av läroböcker inte är forskare på alla, om ens 
något av de områden de skriver om. Men att skriva ut det kan skicka signaler om 
självmedvetenhet om författarnas begränsningar, samt potentiellt frånta dem en viss auktoritet 
på området, allt på gott och ont.  
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Avslutande diskussion och sammanfattning 
Denna uppsatts syfte är att undersöka förekomsten och representationen av evolutionsteorin i 
läroböcker för Biologi 1. Följande frågeställningar ska uppsatsen behandla och försöka svara 
på:  

• Hur integreras evolutionsteorin i kapitel som inte är evolutionära kapitel?  
• Vilka områden prioriteras i böckerna, samt hur och i vilken ordning presenteras de?  
• Hur presenteras den erbjudna meningen om evolutionsteori i de analyserade kapitlen? 
• Vilka möjliga hinder för meningsskapande om evolutionsteorin finns i böckerna? 

I tidigare forskning har användandet av evolutionära begrepp behandlats styvmoderligt i 
läroböcker och sällan haft en integrerande roll (Nehm et al., 2009), något som då kanske inte 
helt överensstämmer med den bild som ges av detta underlag, då både B och D har en relativt 
hög och relevant användning av de evolutionära begreppen. Men integreringen av 
evolutionsteorin i kapitel som inte är evolutionära kapitel varierade stort. Ibland användes 
begreppen lösryckt och utan meningsfulla kontext, där användningen av begreppet anpassning 
utgör det främsta exemplet, men ofta sattes begreppen i ett sammanhang som hjälpte 
meningsskapandet. Detta i form av fler begrepp, förklaringar, historier och resonemang. 
Beroende på vilken bok det handlade om och i vilken mån dessa använde evolutionen som 
kuriosa eller som en bas påverkades också integreringen av evolutionsteorin. En större 
användning av evolutionära begrepp behöver ju inte betyda att man har använt dom på ett bra 
sätt, eller att eleverna per automatik förstår varken biologi eller evolutionslära bättre. Men i 
kvalitativ analys av böckerna finns det en korrelation mellan hur väl meningsskapande 
möjliggörs och hur ofta begreppen används. Det kan ha att göra med författarnas förmåga att 
använda och förstå begreppen i andra sammanhang än i evolutionsteorin, vilket leder till att 
de också förekommer i högre utsträckning. En svårighet att använda evolution och naturligt 
urval av pedagoger är inte ovanligt (Nehm & Schonfeld, 2007). Eller ifall de pedagogiska 
tankarna kan skilja sig åt mellan författargrupperna. Det förekommer som sagt lite 
information om författarna. Men i bok D som både har flest användningar av begreppen och 
använder dem på ett sätt som förenklar meningsskapande, är en av författarna 
universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vilket man kan tänka ha påverkat bokens 
utformning. För att bättre komma underfund med detta borde kontakter med förlagen och 
författarna göras, för att få utlåtanden eller intervjuer om deras faktiska intentioner, då detta 
inte alltid går att utläsa i böckerna 

En lärobok behöver verkligen inte läsas från sida 1 till slutet, utan lärare har alltid möjligheten 
att frångå ordningen och använda läroboken och dess delar där det passar. Det finns inget som 
säger att lärare bör använda läroboken som grund till sin undervisning, även om det ofta kan 
vara fallet i naturvetenskaplig undervisning (Nelson, 2006). De undersökta böckerna kan ses 
ur två perspektiv, beroende på om man ser böckernas följd av kapitel som något viktigt eller 
ej. Om en lärare inte ser följden av kapitlen av större vikt kan man kanske anta att läraren inte 
använder läroboken i den kronologiska ordning som presenteras, utan läraren använder 
kapitlen i den ordning hen önskar. Böcker som har en pedagogisk tanke med kapitelföljden 
kan tänkas styra läraren i högre grad, då kapitlen förutsätter kunskap från tidigare kapitel. Bok 
B och D har en tendens till denna styrning, just genom att evolutionsteorin präglar deras 
utformning. Bok A och C å andra sidan upplevs i mindre grad förutsätta kunskap från tidigare 
kapitel.  
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En design av en lärobok som ska präglas av en teori, i detta fall evolutionsteorin, så förutsätts 
det att den presenteras tidigt. Både bok D och B gör detta tydligt, och bok B till och med 
rekommenderar läsarna att läsa kapitel 1 och 2 först. De gör en tydlig prioritering genom att 
placera evolutionsteorin tidigt för att visa att evolutionsteorin de facto är grunden. Här 
argumenterar jag för att ordningen berättar om prioritering, men det förutsätter också att 
läraren som ska använda boken också följer bokens presenterade ordning vilket kanske inte är 
fallet.  

Avsaknad av begreppsanvändning är det största upplevda hindret för meningsskapande. För 
att kunna lära sig den naturvetenskapliga kunskapen och begreppsvärlden krävs det att 
begreppen används och sätts i rätt sammanhang (Rector, Nehm, & Pearl, 2013). Bok D som 
hade flest användningar av evolutionära begrepp upplevdes inte av mig som översållad av 
begrepp. Det är mycket möjligt att det skulle vara så för elever, men det skulle krävas en 
enkätstudie eller intervjustudie för att klargöra den frågan. Bok A å andra sidan upplevdes 
helt tom på evolutionära begrepp. Förutom att de var få, så spann författarna aldrig vidare på 
begreppen eller gjorde evolutionära utvikningar i relaterade områden. Även om författare bör 
göra en avvägning mellan att lära elever ett naturvetenskapligt språk, meningsskapande och 
läsbarhet är jag övertygad om att dessa egentligen inte behöver förstöra för varandra, vilket 
visas framförallt i exempel hos bok B och D, där dessa värden förenas. Det bör finnas goda 
vägar mot att öka alla dessa faktorer samtidigt.  

 

Slutsats 

Alla böcker beskriver evolutionsteori ganska enhetligt. Där naturligt urval utgör den 
viktigaste processen i teorin vilket får ta relativt liten plats i böckerna. Läsarna förväntas att 
dra egna paralleller mellan begrepp som i vissa fall aldrig blivit introducerade. Dock så 
förekom exempel som på ett tilltalande sätt förenade både användningen av 
naturvetenskapligt språk, meningsskapande och läsbarhet. Så förmågan och möjligheten att 
skapa läroböcker som följer det mönstret finns, frågan är väl bara ifall det finns en vilja eller 
upplevt värde i att låta evolutionsteorin utgöra grundtesen för läroböcker i Biologi 1 hos 
författare. Annars var presentationen av böckernas områden eller avsnitt relativt likartade, och 
hänvisade till kursplanen både implicit och explicit. Den erbjudna meningen presenterades 
med varierad förmåga till meningsskapande för evolutionsteorin. Flertalet hinder kunde 
identifieras men där framför allt avsaknaden av användandet av och sammankopplandet av 
evolutionära begrepp ansågs vara de största. 

När man har läst den här uppsatsen ska man komma ihåg att lärarna också ska kunna använda 
läroböckerna på ett tillfredsställande sätt och Nelson (2006) menar att det nog kan vara 
viktigare än lärobokens kvalité. Det finns en uppsjö av anledningar till att evolutionsteorin 
kan vara svår att greppa och det finns inte en lösning till problemen, utan olika situationer har 
olika lösningar beroende på lärare och elev (Hampus, 2018). Men det gör det inte mindre 
viktigt att genomföra läroboksanalys då den ändå tar mer plats i undervisning än vad många 
tror. Ansvaret för granskningen läggs som sagt nu på lärarna i hög grad, vilka kanske inte 
alltid har tillräckligt avsatt tid till sådana uppgifter. Detta gör det extra viktigt att dela med sig 
av de slutsatser och lärdomar man finner i läroboksanalyser.  
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Framtida forskning 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka fler böcker, till exempel inom naturkunskap 
och biologi 2, biologiböcker för mellanstadieskola och högstadieskola med samma verktyg. 
Gärna med fler bedömare och mer avsatt tid. Intervjuer och enkäter till elever och lärare hade 
potentiellt också höjt förmågan att analysera och dra slutsatser i det här arbetet.  



 

 32 

Referenser 
Arvanitis, L., Hamza, K., & Sundberg, C. J. (2015). Campus Biologi 1. Stockholm: Sanoma 

Utbildning AB. 

Barmark, M. &. (2015). Statistisk verktygslåda0: att förstå och förändra världen med siffror. Lund: 
Studentlitteratur. 

Björklund, M. (2005). Evolutionsbiologi. Lund: Studentlitteratur. 

Björndahl, G., Landgren, B., & Thyberg, M. (2017). Spira Biologi 1. Stockholm: Liber AB. 

Borgerding, L. A., Deniz, H., & Anderson, E. S. (2017). Evolution acceptance and epistomological 
beliefs of college biology students. Journal of Research in Science Teaching, 54, 493-519. 
doi:https://doi.org/10.1002/tea.21374 

Brumby, M. N. (1984). Misconceptions about the concept of natural selection by biology students. 
Science Education, 68, 181-206. doi:https://doi.org/10.1002/sce.3730680412 

Brynhildsen, L., Bränden, H., & Ehinger, M. (2011). Insikt Biologi 1. Stockholm: Natur & Kultur. 

Catley, K. M. (2006). Darwin's missing link - a novel paradigm for evolution education. Science 
Education, 90, 767-783. doi:https://doi.org/10.1002/sce.20152 

Catley, K. M., & Novick, L. R. (2009). Seeing the wood for the tree: An analysis of evolutionary 
diagrams in biology textbooks. Bioscience, 58, 976-987. doi:https://doi.org/10.1641/B581011 

Chi, M. T. (2005). Commonsense conceptions of emergent processes: Why some misconceptions are 
robust. Journal of the Learning Sciences, 14, 161-199. 
doi:https://doi.org/10.1207/s15327809jls1402_1 

Darwin, C. (1859). The origin of species. London : John Murray. 

Dobzhansky, T. (1973). Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The 
American Biology Teacher, 35, 125-129. 

Englund, B. (2006). Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning. Stockholm: 
Lärarhögskolan i Stockholm. 

Englund, B. (2011). Vad gör läroböcker? i N. Ammert, Att spegla världen (ss. 279-291). Lund: 
Studentlitteratur. 

Ferlin, M. (2011). Biologisk mångfald i svenska läroböcker för skolår 6-9. NorDinNa, 7, 71-84. 
doi:https://doi.org/10.5617/nordina.246 

Ferlin, M. (2014). Biologisk mångfald i läroböcker i biologi. Sverige, Göteborg: Göteborgs 
Universitet. Hämtat från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36821 

Futuyma, D., & Kirkpatrick, M. (2018). Evolution. New York: Oxford University Press. 

Gregory, T. R. (2009). Understanding natural selection: Essential concepts and common 
misconceptions. Evolution: Education and Outreach, 2, 156-175. 
doi:https://doi.org/10.1007/s12052-009-0128-1 

Halliday, M. (2004). An introduction to functional grammar. London: Arnold. 



 

 33 

Hampus, M. (2018). Lärande om evolutionsteorin. Göteborg : Göteborgs Universitet. 

Henriksson, A. (2012). Iris biologi 1. Stockholm: Gleerups Utbildning AB. 

Karlsson, J., Krigsman, T., Molander, B.-O., & Wickman, P.-O. (2011). Biologi 1. Stockholm. 

Kress, G., & van Lewuwen, T. (1996/2006). Reading images: the grammar of visual design. London : 
Routledge. 

Långström, S. (1997). Författarröst och lärbokstradition: en historiedidaktisk studie = The textbook 
tradition and the voice of the author: a study in history and didactics. Umeå: Umeå 
universitet. 

Lilja Waltå, K. (2011). Läroböcker i svenska? En studie av ett läromedel för yrkesförberedande 
gymnasieprogram och dess modelläsare. Licentiat-avhandling. Malmö: Malmö högskola. 

Miller, J. D., Scott, E. C., & Okamoto, S. (2006). Public acceptance of evolution. Science, 313, 765-
766. doi:10.1126/science.1126746 

Natur & Kultur. (2020). Lena Brynhildsen - Natur & Kultur. Hämtat från 
https://www.nok.se/forfattare/b/lena-brynhildsen/ 

Nehm, R. H., & Reilly, L. (2007). Biology majors' knowledge and misconceptions of natural selection. 
Bioscience, 57, 263-272. doi:https://doi.org/10.1641/B570311 

Nehm, R. H., & Schonfeld, I. S. (2007). Does increasing biology teacher knowledge of evolution and 
the nature of science lead to greater preference for the teaching of evolution in schools? 
Journal of Science Teacher Education, 18, 699-723. doi:https://doi.org/10.1007/s10972-007-
9062-7 

Nehm, R. H., Poole, T. M., Lyford, M. E., Hoskins, G. S., Carruth, L., Ewers, B. E., & S., C. P. 
(2009). Does the Segregation of Evolution in Biology Textbooks and Introductory Courses 
Reinforce Students' Faulty Mental Models of BIology and Evolution? Evolution Educational 
Outreach, 2, 527-532. doi:https://doi.org/10.1007/s12052-008-0100-5 

Nelson, J. (2006). Hur används läroboken av lärare och elever? NorDiNa, 16-27. 

Rector, M. A., Nehm, R. H., & Pearl, D. (2013). Learning the language of evolution: lexical amiguity 
and word meaning in student explanations. Research in Science Education, 43, 1107-1133. 
doi:https://doi.org/10.1007/s11165-012-9296-z 

Sanoma utbildning AB. (2020). Hämtat från Biologi Campus, upplaga 1: 
https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/biologi-campus-upplaga-1-
S3189192/forfattare/ 

Selander, S., & Kress, G. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Stockholm: 
Nordstedt. 

Skolverket. (2000). Ämne - Biologi (ej gällande). Hämtat från 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/hitta-tidigare-amnen-och-kurser-ar-2000-2011-i-
gymnasieskolan?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2FsubjectKursinfo.htm%3Fsubject
Code%3DBI2000GY%26courseCode%3 

Skolverket. (2006). Läromedlens roll i undervisningen: grundskollärares val, användning och 
bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Stockholm: Skolverket. 



 

 34 

Skolverket. (2011). Ämne - Biologi (Gymnasieskolan). Hämtat från 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsub
ject.htm%3FsubjectCode%3DBIO%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 

Skolverket. (2011). Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan . Hämtat från 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

Swarts, F. A. (1991). Topic and inquiry analysis of secondary school biology textbooks of the People's 
Republic of China, the United States of America, and the Union of Soviet Socialist Republics. 
Cincinnati, OH: Dissertation Abstracts International. 

Swarts, F. A., Anderson, R. O., & Swetz, F. J. (1994). Evolution in Secondary School Biology 
Textbooks of the PRC, the USA, and the Latter Stages of USSR. Journal of research in 
science teaching, 31, 475-505. doi:https://doi.org/10.1002/tea.3660310505 

Tibell, L. A., & Harms, U. (2017). Biological principle and threshold concepts for understanding 
natural selecion. Implications for developing visualizations as a pedagogic tool. Science & 
Education, 26, 953-973. doi:https://doi.org/10.1007/s11191-017-9935-x 

van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics. London: Routledge. 

Vesterinen, V.-M., Aksela, M., & Lavonen, J. (2013). Quantative analysis of representations of nature 
of science in Nordic upper secondary school textbooks. Science and Education, 22, 1839-
1855. doi:https://doi.org/10.1007/s11191-011-9400-1 

Wikman, T. (2004). På spanening efter den goda läroboken. Om pedagogiska texters lärande 
potential. Åbo: Åbo akademis förlag. 

 



 

 35 

Bilaga 1 
 


