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Sammanfattning 

Hur läroböcker är utformade och vilket innehåll de har är inte en slump, utan ett resultat av åratal 

av forskning och ett samhälle i konstant förändring. Idag tar vi det som en självklarhet att ett 

stort kapitel i biologiundervisningen, såväl på högstadiet som i gymnasiet, tas upp av evolutionen, 

det vill säga läran om livets utveckling. Så har det inte alltid varit. 

Denna undersökning ämnar till att se om det finns ett samband mellan sekulariseringen av 

skolan och hur ämnet evolution har formats i biologiläroböckerna för högstadiet och gymnasiet. 

En textanalys har gjorts av 20 läroböcker från olika stadier och tidsperioder, resultaten har 

sammanställts och diskuterats. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att biologiböckernas innehåll har förändrats i takt med 

dels sekulariseringen av den svenska skolan och dels olika skolreformer som gjorts under 1900-

talet. Till detta kan vi addera de framsteg som naturvetenskapen gjort från andra halvan av 1800-

talet fram till idag. Biologin i skolan har visat sig vara ett ämne som i allra högsta grad förändras 

med tiden, vilket tydligt avspeglas i de undersökta läromedlen. Skillnader mellan folkskolan och 

läroverken har funnits, resultat som kan tyda på att sekulariseringen av läroverken skedde 

snabbare än vad den gjorde i folkskolan. 
 
Nyckelord: Läroböcker, evolution, biologi, sekularisering, Charles Darwin 
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Inledning 

Som biolog och biologilärare, är evolutionens mekanismer en naturlig del i vardagen. Allt 

levande, och allt som någonsin har levt, på jorden är ett resultat av evolutionen; tidens tand och 

det naturliga urvalet har satt sin prägel på alla arter över hela jordklotet. Hur olika vi än är, från 

människan till nyckelpigan och från lejonet till guppyfisken; vi har alla samma ursprung, något 

som kan te sig abstrakt och vara svårt att riktigt greppa. 

När det var dags att skriva examensarbete på lärarprogrammet var det självklart för mig att 

välja ett område som handlar om evolutionen, eftersom jag finner detta ämne väldigt spännande. 

Dessutom är jag väldigt intresserad av historia, så att göra en analys av biologiläroböckers 

evolutionskapitel under 1900-talet kändes som den perfekta blandningen. 

Evolution är idag en självklar del i undervisningen i såväl högstadiet som i gymnasiet och det 

står klart att all undervisning i biologi ska ha evolutionsläran som grund (Skolverket, 2011b och 

2011c). Så har det inte alltid varit och jag fann det därför oerhört intressant att se om det går att 

se om evolutionens förekomst i skolans läroböcker har följt samhällets sekularisering och på 

vilket sätt den har förändrats genom århundradet.  

Hur olika ämnen tas upp i läroböcker är mycket viktigt för elevers förståelse för området. 

Även om man använder sig av andra läromedel än läroboken så är det där som eleverna kommer 

att läsa om de inte förstår. Det är därför viktigt att ämnet behandlas på ett bra sätt för att hjälpa 

eleverna att få en mer korrekt uppfattning av ämnet. Jag minns till exempel själv att jag som barn 

länge trodde att alla människor faktiskt hade varit apor, det vill säga att jag en gång varit en 

schimpans, och jag kunde inte för mitt liv förstå hur det gått till.  

Evolution är ett knepigt, men spännande, ämne som fascinerar mig något enormt. Min 

förhoppning med denna uppsats är att skapa en klarare bild av hur ämnet har utvecklats i skolan 

och kanske förstå mer kring varför det har utvecklats på det sätt som det har. 

Jag vill tacka min handledare Sara Backman Prytz för tålmodig och mycket givande 

handledning under hela skrivprocessen.  



 

7 
 

Bakgrund 

I och med naturvetenskapens framgång från och med 1700-talet och framåt, bland annat tack 

vare Carl von Linnés (1707-1778) expeditioner till alla jordens världsdelar, upptäckte man en 

enorm artmångfald och dessutom stora likheter mellan olika världsdelars växt- och djurvärldar. 

Detta började prägla skolans innehåll, att en skapelse likt den i Bibeln skulle vara den enda 

sanningen började te sig allt mer osannolikt i naturvetenskapens kretsar (Ulfstrand, 2011, s.14). 

Vid förra sekelskiftet började man ha en mer källkritisk inställning inom forskningen i bland 

annat historievetenskapen. Man började studera Bibelns böcker och kom fram till att skrifternas 

ålder och ursprung borde analyseras och fastställas. Detta ledde till stor kritik från många som 

tyckte att det var att förgripa sig mot den kristna tron, men det var också ett viktigt steg mot det 

moderna förhållningssättet till religion i skolan (Thelin, 1981, s. 23). 

Kort historik: folkskolans senare år och högstadiet 

I början av 1900-talet började banden mellan folkskolan och kyrkan lösas upp, något man bland 

annat kan se genom att kristendomsundervisningen minskade i och med 1919 års 

utbildningsplan. Dessutom försvann katekestvånget (utantilläsning av Luthers lilla katekes) och 

denna skulle istället enbart läsas för att eleverna skulle få en uppfattning om hur Luther själv 

uppfattade kristendomen (Hultén, 2008, s. 9).  

Under mitten av 1900-talet genomfördes den stora grundskolereformen där en nioårig 

grundskola infördes. I denna var tanken att alla barn i Sverige skulle få en samfälld utbildning och 

i och med detta blev även den naturorienterade utbildningen förnyad. Med detta menas att den 

dels blev synonym med forskningsområdet naturvetenskap och dessutom ämnad för att 

förbereda eleverna för vidare studier inom ämnet. Dessutom blev det ett mer fristående ämne än 

det varit tidigare, då det exempelvis varit tätt sammanknutet med geografi (Hultén, 2008, s. 157-

158). 

Kort historik: läroverkens senare år och gymnasiet 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde det stora förändringar i det svenska 

samhället och näringslivet som ökade behovet av utbildade människor, vilket satte nya krav på 

Sveriges universitet. Eftersom man med gymnasiet, eller läroverkets senare år som det kallades på 

denna tid, skulle förbereda för vidarestudier fick universiteten ett stort inflytande över innehållet i 

läroböckerna. Ju mer makt som universiteten fick över läroverken, desto mindre blev kyrkans 

makt över dem vilket i sin tur borde ha gjort att en sekularisering av läroverken skedde relativt 

tidigt. 
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Kritiken mot kyrkans makt över skolan var stor under förra sekelskiftet och den kom bland 

annat från Sveriges första socialdemokratiska statsminister, Hjalmar Branting. Under ett föredrag 

som han höll några år innan han blev partiledare beklagade han sig över att en ”teologisk anda” 

fortfarande fanns i läroverken och högskolorna. Även läkare och professor Hjalmar Öhrvall 

önskade tona ner religionsundervisningen i skolan. Han ville inte avskaffa den, eftersom den 

fortfarande betydde mycket, men ansåg att undervisningen måste bredrivas objektivt med en 

vetenskaplig grund (Thelin, 1981, s. 61).  

År 1927 infördes således det differentierade gymnasiet som ökade de valmöjligheter som 

eleverna hade, vilket därmed ökade andelen som studerade vidare vid universitet. Under 70-talet 

hade Sverige dessutom en lågkonjunktur som ledde till färre jobb för de unga. Detta gjorde att 

många valde att stanna kvar i skolan och läsa vidare i gymnasieskolan och senare på universitetet 

(Salin, 2010). Akademin har än idag stort inflytande över kursplanernas och läroböckernas 

innehåll, framför allt genom att företrädare för denna aktivt deltar i debatter om skolans innehåll 

(Petersson, 2012, s. 17). 

Evolutionsteorin - historik 

Idag har evolutionen en framträdande roll i den svenska skolan, något som är noga reglerat ibland 

annat den nuvarande ämnesplanen för Biologi 1 för årskurs 2 i gymnasieskolan (Skolverket, 

2011b). Här kan man bland annat läsa följande citat:  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt 
perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund. Skolverket 2011b, s. 1. 

Utifrån detta kan man se att all undervisning i biologiämnet sker med evolutionsteorin som 

grund, vilket kan tolkas som att all annan undervisning i ämnet bygger på en grundläggande 

förståelse för evolutionen. Idag är det alltså av stor vikt att läroböckerna tar upp 

evolutionsteorierna på ett korrekt naturvetenskapligt, men ändå lättillgängligt sätt. För dagens 

lärare är detta en självklarhet men så har det inte varit under hela den svenska skolans historia. 

Denna förändring av ämnets relevans i skolundervisningen leder till intressanta frågor så som 

varför ämnet förändrades och hur denna gradvisa förändring skedde. Kan man kanske se att den 

följer den sekularisering av Sverige som inleddes redan på 1800-talet? Redan på 1860-talet 

infördes en statlig inspektion av skolan, som då inte längre enbart styrdes av kyrkan (Richardson, 

1973, s. 34).  

Naturvetenskapliga forskare har länge varit en utvecklingsteori på spåren, redan på 1600-talet 

gjordes viktiga geologiska upptäckter som började sticka hål på kreationismen, se nedan 

(Björklund, 2005). Det var dock inte förrän år 1859 som Charles Darwin utkom med sin ”On 

origin of species by Means of Natural Selection” (Darwin, 1859) där han presenterade den 

evolutionsteori som, om än med vissa modifikationer och tillägg, även idag är den allmänt 

accepterade teorin om livets uppkomst och utveckling. Eftersom denna teori var extremt 
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kontroversiell under detta gudsfruktiga århundrade, då Gud sågs som naturens skapare, dröjde 

det dock flera årtionden innan dessa teorier dök upp i den svenska skolans läroplaner och därmed 

i svenska läroböcker (Hultén, 2008). I denna undersökning hoppas jag att vi kan följa hur 

evolutionen tog sin plats i de svenska läroböckerna. 

Kreationismen 

Under människans långa historia är det bara det senaste århundradet då vi har accepterat en 

annan syn på världen än att en gudomlig makt skapat oss och allt annat levande. Efter 

kristendomens intåg i Sverige fick man redan som litet barn höra att Gud skapade världen och allt 

levande på sex dagar och dessutom att vi människor var Guds avbild. Detta fick inte ifrågasättas 

och den som gjorde det kunde råka ut för stränga straff (Ulfstrand, 2011, s. 31). 

Nationalencyklopedin beskriver kreationismen på följande sätt:  

Föreställningen att världen skapades i enlighet med berättelsen i Första Mosebok, dvs. på 

sex dagar vid en bestämd historisk tidpunkt, oftast beräknad till ca 4 000 år f.Kr. 
Nationalencyklopedin, hämtat 2014-12-21.  

Det här innebär alltså att man länge trodde att allt levande skapats i den form de existerar idag, 

alltså att det inte har skett någon evolution. Idag är det få ur allmänheten så väl som 

forskarvärlden som håller med om detta synsätt, men detta präglade länge skolans innehåll. Det 

finns dock en mindre grupp kristna och muslimska fundamentalister som inte vill acceptera detta 

utan fortsätter hävda en uppfattning om livets uppkomst som är bokstavstrogen till Bibeln eller 

Koranen (SvD, 2007).  

Naturvetenskap i skolan 

Sedan tidigt 1900-tal har studier i naturvetenskap varit förberedande för vidarestudier på 

universitet. Så är det än idag, naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program 

på nationell nivå, vilket man kan läsa i läroplanen för gymnasieskolans naturvetenskapsprogram. 

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, 
matematik och teknik men även inom andra områden. Skolverket, 2011a, s. 47. 

Tittar man ännu längre tillbaka i naturvetenskapens skolhistoria ser man att 

naturvetenskapsmännen under 1800-talet legitimerade naturvetenskapen som ett gudsbevis 

(Hultén, 2008, s. 53). Naturvetenskapen var under denna tid ett ämne under kraftig expansion, 

där nya discipliner växte fram och gamla teorier avfärdades. Det var även under denna tid som 

ämnet gjorde entré i skolan som ämnet ”naturkunnighet” och något som kallades naturalhistoria 

krävdes för studentexamen redan 1832. Trots detta så tog det lång tid innan ämnet blev en 

självklar del i undervisningen och eftersom det inte tillhörde den så kallade minimikursen 

förbehölls det ofta för de mest begåvade (Hultén, 2008, s. 53). 
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I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skedde stora förändringar inom skolan; kyrkans 

inflytande över innehåll och organisation minskade och en ny undervisningsplan förbereddes och 

utkom år 1919. I naturkunnighetsundervisningen försvann Gud helt, undervisningen 

strukturerades om och nya läroböcker utkom (Hultén, 2008, s. 87-89). Många skolor 

förstatligades och samhällets engagemang i skolan ökade (Richardsson, 1973, s. 42). 

I och med den nya utbildningsplanen uppkom större möjlighet för eleverna att vidareutbilda 

sig på universitetet, vilket sågs som en investering i ett modernt samhälle (Richardsson, 1973, s. 

57). Detta, tillsammans med kyrkans minskade inflytande, gjorde att naturkunnigheten fick ta allt 

större plats. Ämnet var under denna tidsperiod (ca 1919 till sent 1930-tal) tätt kopplat till 

geografiämnet och fokusområden inom båda ämnena var nationen, hembygden och 

”fäderneslandet”, något som överlag låg i tidens anda under denna tidsperiod (Hultén, 2008, s. 

107-111). 

Denna nationalromantik präglade samhället och naturundervisningen starkt (Nationalmuseum, 

2014) men upphörde i efterkrigstiden. Fokus i skolan lades istället på tekniska framgångar, bland 

annat i och med att naturvetenskapen rönte stora framgångar. 1936 infördes ett obligatoriskt 

sjunde år i folkskolan och eftersom naturkunnighet var ett av de ämnen som eleverna skulle läsa 

under detta år ökade medborgarnas allmänna kunskap om detta ämne. År 1955 infördes tre 

innehållsligt skilda områden inom ämnet naturkunnighet; fysik, kemi och biologi med hälsolära 

(Hultén, 2008, s. 130-131). 

Åren 1930-1970 var årtionden då naturvetenskapen tog flera viktiga kliv framåt och fick 

därmed ännu större plats i våra utbildningssystem. I och med grundskolereformen 1962 lades 

fokus på en grundläggande förståelse inom naturämnena, snarare än att pracka på eleverna en 

mängd kunskapsstoff. Kemi, fysik och biologi blev nu tydligt separata ämnen vilket gjorde att 

biologiämnets innehåll utökades och speciella läroböcker inom ämnet kunde skrivas. Även den 

laborativa verksamheten utökades och de naturvetenskapliga teorierna kunde renodlas i 

skollaboratoriet. Nya områden, som sexualundervisning infördes också under dessa år (Hultén, 

2008, s. 161 ff). 

Enligt Hultén (2008) minskade, under 1970-talet, dock den tro på vetenskap som präglade 

mitten av 1900-talet och istället växte sig miljörörelsen fram, vilket också gjorde avtryck i 

läroböckerna. Vid sekelskiftet 2000 hade dock naturvetenskapliga utbildningar blivit allt mer 

populära i och med det ökade behovet av naturvetare inom till exempel ingenjörsyrken. Antalet 

elever som valde naturvetenskapliga yrkesvägar ökade alltså. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska skolans naturvetenskap har gått från att 

vara ett ämne som många lärare helst undvek, till att bli ett av de mest framträdande ämnena i 

skolan. Från att ha varit en del av andra ämnen är nu naturämnena fristående ämnen i form av 

kemi, fysik och biologi, med plats för mer innehåll och djupare förståelse (Hultén, 2008, s. 196 

ff). 
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Forskningsöversikt 

Det naturvetenskapliga ämnet gjorde tidigt entré i folkutbildningen, såväl i Sverige som i resten av 

framför allt den västerländska delen av världen, något man kan se i flera internationella studier. 

Studier från England visar dock att det framför allt var djur, växter och deras livsmiljöer som 

upptog större delen av utbildningen (exempelvis Jenkins & Swinnerton, 1998). En studie av den 

amerikanske biologen Josef J. Schwab (Origin of the BSCS Texts) från 1963 delar upp den 

amerikanska sekundärskolans (motsvarande grundskolans senare år) biologiläroboks historia i tre 

perioder. Den första perioden som sträcker sig från 1890-1929 kännetecknas av att innehållet 

hölls uppdaterat med den utveckling som skedde inom biologiämnet, man ville förbereda 

eleverna för vidarestudier. Den andra perioden mellan 1929-1957 fokuserades istället på 

inlärningspsykologiska modeller medan den tredje perioden, från 1957 till nutid, är en 

kombination av dessa båda typer. (Hultén, 2008, s. 37). Man kan mycket väl tänka sig att detta 

gäller även för svenska biologiläroböcker. 

För svensk del har en del forskning inom läroböckernas historia och utveckling gjorts även 

där, däribland språkvetaren Ulla Ekvall. Hennes studie kring biologiläroböckernas pedagogiska 

kvalitet kan ge en bra översikt över det sammanhang som läroböckerna växte fram i (Ekvall, 

1997, 2001). Denna studie relaterar texternas innehåll till samtida politiska, kulturella och 

samhälleliga former och därmed även den sekularisering som skedde under 1900-talet. 

Utvecklingen under 1800-talet visar på en likriktning ifråga om vad eleverna skulle lära, 
hur lärandet skulle gå till och vad kunskaperna ytterst skulle syfta till. Ekvall, 1997, s.113. 

Samhällets påverkan 

På ämnet hur politiken format NO-utbildningen skrev didaktikern Leif Östman (1995) en 

avhandling där han bland annat talade om hur 1980-talets undervisning endast erbjöd de som han 

kallar ”eliten” de grundläggande förutsättningarna för vidareutbildning. Dessutom kan man läsa 

att han konstaterar att endast de naturvetenskapliga språken får plats i läromedlen, i detta fall 

nämner han dock kemiläromedlen, men man kan tänka sig att detta är giltigt för även andra 

naturvetenskapliga ämnen. Han menar att ”samernas, kustfiskarnas och fjällböndernas” språk helt 

utesluts, trots att dessa människor sen generationer tillbaka har viktig kunskap om naturen och 

människans relation till densamma. 

Mycket forskning verkar ha gjorts om de naturvetenskapliga ämnenas framväxt i Europa och 

världen under 1900-talet. Den mesta forskning fokuserar på läroplansteori eller utvecklingen av 

ämnena i och med de stora förändringarna i skolväsendet, exempelvis genom 

grundskolereformen. Mycket har hänt under 1900-talet, både i fråga om skolans utformning och 

gällande biologiämnets framsteg. Båda dessa faktorer är med och formar den tidens läroplaner 

och är därför viktiga i framställningen av läromedel. 



 

12 
 

Evolutionens omdebatterade plats i klassrummet 

Evolutionens plats i klassrummet har varit, och är fortfarande, ett omdebatterat ämne, framför 

allt i USA. Amerikanske Randy Moore har bland annat skrivit en artikelserie på åtta artiklar som 

ur ett skolperspektiv diskuterar just kampen mellan evolutionsteoretiker och kreationister 

(Moore, 1998a, b, c, 1999a, b, c, d, e). Flera författare har diskuterat vikten av att ta hänsyn till 

elevers världsåskådningar när man undervisar om evolutionsteorin. En av dessa är Smith (1994) 

som dock varnar för att använda sig av tron i samband med naturvetenskap, han menar att man 

istället ska acceptera tron. I samma anda talar Lawson och Worsnop (1992) som menar att man inte 

kommer kunna få starkt troende elever att ändra sin trosuppfattning efter bara några 

evolutionslektioner. Detta, menar författarna, är inte heller något man ska eftersträva, åtminstone 

inte omedelbart. 

Thus, the primary aims of the lesson should not be to convince students of one belief or 
another, but, instead, to help students (a) gain a better understanding of how scientists 
compare alternative hypotheses […]. Lawson & Worsnop, 1992, s. 165 

Skolämnet biologi kontra universitetsämnet biologi 

Enligt Petersson (2012) skiljer sig det vetenskapliga ämnet biologi på universitets- och 

forskningsnivå och skolämnet biologi från varandra, trots att de ändå har en nära relation. 

Petersson menar att detta beror på att de olika verksamheterna har helt olika syfte. Författaren 

citerar Dewey (1902/1990) som skriver att alla studieobjekt inom naturvetenskapen har två 

aspekter, en för vetenskapsmannen och en för läraren. Dessa två står inte i konflikt med 

varandra, men de är heller inte identiska. Vidare menar Petersson (2012) att akademins uppgift är 

att forska och utveckla ämnet, medan lärarnas uppgift är att kommunicera om ämnet och 

beskriva innehållet som det ser ut vid en viss tidpunkt. Läraren kan också ses som en 

representant från akademin som förbereder eleven för vidarestudier inom ämnet och har även 

den viktiga uppgiften att få eleverna att förstå vad deras kunskaper kan användas till. 

Bandet mellan skolan och kyrkan 

I början av det förra århundradet var de allra flesta svenskar gudstrogna och söndagsbesök i 

kyrkan var inte ovanligt. Religiös tolerans, det vill säga liknande det vi idag kallar religionsfrihet, i 

Sverige och resten av Europa har genom tiderna varit mycket ovanligt (Karlsson & Svanberg, 

1997, s.9). Studier i början av 1990-talet visade dock att detta förändrats drastiskt; endast 15 

procent av befolkning menade att de trodde på Gud och 19 procent trodde på ett liv efter detta. 

Båda dessa är fundamentala trosuppfattningar inom kristendomen och få länder i västvärlden har 

så låga siffror. Till detta kan tilläggas att det idag endast är 4 procent av medlemmarna i Svenska 

kyrkan som deltar i gudstjänst varje, eller nästan varje, vecka (Tomasson, 2002, s. 62).  

Banden mellan kyrkan och skolan har i Sverige, liksom i många andra länder, varit väldigt 

tighta – skola och universitet växte fram under kyrkans överinseende. På grund av detta var det 
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naturligt att kyrkan bestämde större delen av innehåll, organisation och förvaltning av skolan. De 

allmänna läroverken hade i uppgift att ge eleverna en medborgerlig bildning och skolan skulle 

dessutom se till att de fick en sann gudsfruktan.  

Läroverksbyrån i ecklesiastikdepartementet fick dock på 1860-talet i uppgift att bestämma 

ämnen för de skriftliga proven i studentexamen, inspektera läroverken samt upprätta statistik 

över skolorna, men i övrigt styrdes den svenska skolan av domkapitlet och biskopen (Thelin, 

1981, s. 25-31). Kyrkans makt över skolan minskade således för att idag inte ha något att göra 

med den alls. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder och allt färre människor har en 

gudstro (Karlsson & Svanberg 1997, s. 11).  

Skolan och sekulariseringen 

Richardsson (1973) menar att sekulariseringsprocessen i Sveriges skolor kan delas upp i två 

olika delar, den ena att skolans styrning har frigjorts från kyrkliga myndigheter och den andra en 

framväxande neutralitet i religiösa frågor. Biologerna förnekar inte Guds existens, utan tar helt 

enkelt inte ställning i frågan (Andersson, 2008, s. 212). Gymnasiereformen som inleddes 1964 

utgjorde en viktig hållpunkt i en utveckling som pågått en längre tid, nämligen utvecklingen mot 

en objektiv kristendomsundervisning. I denna gymnasiereform blev skolans neutrala inställning i 

religiösa frågor klart definierad – morgonbönen avskaffades och ämnet ”kristendomskunskap” 

bytte namn till ”religionskunskap” (Richardsson, 1973, s. 53). 

Ett annat viktigt steg i sekulariseringsprocessen kom i och med den utbildningsplan som 

utkom år 1919, då Martin Luthers lilla katekes togs bort från den svenska skolan. Katekesen hade 

då funnits i skolan i över 400 år (Richardson, 1973, s. 14). Utbildningsplanen minskade även 

kraftigt ner på antalet skoltimmar som ägnades åt kristendomskunskap för att slutligen landa i att 

skolan skulle vara religiöst neutral, som nämnt ovan (Tomasson, 2002, s. 71). 

Kristendomen är dock inte helt utraderat från den svenska skolan idag. I läroplanen för 

gymnasiet från 2011 finns följande att läsa under rubriken ”Grundläggande värden”: 

I överrensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. Skolverket, 2011a, s. 5. 

En hel del forskning har ändå gjorts kring naturvetenskap i skolan. Liksom idag så fanns ett stort 

intresse för skolan och dess innehåll även förr i tiden, vilket avspeglas i den mängd 

undersökningar och rapporter som finns om skolan. I ny forskning ska man alltid ta hänsyn till, 

och använda sig av, detta källmaterial, något som jag ämnar göra i denna undersökning. 
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Teoretiska begrepp 

Detta arbete kommer att ha sin teoretiska utgångspunkt framför allt som en läroboksanalys, det 

vill säga en kvalitativ textanalys av läroböcker, och då ur ett historiskt perspektiv. 

I denna undersökning talas det en del om kreationismen. Med det menar jag, liksom Ulfstrand 

(2011), föreställningen om att Gud skapade världen, inklusive allt liv, på en vecka och att 

människan skapades som Guds avbild. Detta ska ha skett för ca 10 000 år sedan. Man menade 

strikt att människan, kategoriskt och principiellt, skiljer sig från alla de andra arter som finns, eller 

har funnits på planeten jorden (Ulfstrand, 2011, s. 15). Som kreationist är man ofta 

bokstavstrogen till Bibeln och anhängare av kreationismen menade att de som inte trodde på, och 

följde, den bibliska läran skulle dömas till ett evigt straff efter döden (Ulfstrand, 2011, s. 26). Ett 

exempel på hur denna tog sig i uttryck i skolorna var tvånget på att eleverna skulle lära sig 

Luthers lilla katekes utantill, ett tvång som levde kvar ända in på 1900-talet (Richardsson, 1973, s. 

14). 

När jag skriver om sekularisering menar jag, liksom Thelin (1981) gör i sin ”Exit eforus”, när 

funktioner i samhället, så som styrningen av skolan, överförs från kyrkan till en statlig myndighet. 

Någon form av ideologisk innebörd, som ”avkristning”, är det inte tal om. Karlsson och 

Svanberg (1997) menar att en ökad sekularisering verkar vara övervägande hos länder där en 

majoritet är protestanter. Sekularisering växer, enligt Svanberg och Karlsson, fram i samhällen där 

färre människor har en gudstro vilket alltså medför att religiösa symboler och ritualer för det 

mesta inte existerar i vardagen. Att vara troende i dessa länder innebär att man själv måste bejaka 

sin religiösa identitet och på så sätt vara den som sticker ut (Svanberg & Karlsson, 1997, s. 11-

12). Denna minskade gudstro har alltså lett till att de flesta människors enda kontakt med religion 

är vid exempelvis dop, bröllop och begravningar. 

Eftersom det under 1900-talet skedde en ganska snabb sekularisering av Sverige så kom 

debatten om religionsfrihet igång rejält under hela förra århundradet. Även om debatten för det 

mesta var öppen och tolerant så fanns det en del motkrafter, framför allt inom den konservativa 

delen av kyrkan. Under 1950-talet kom dock religionsfrihetens höjdpunkt – 1951 års 

religionsfrihetslag. De omställningar som sekulariseringen innebar hade nu ett starkare stöd i 

lagen och idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder (Svanberg & Karlsson, 1997, 

s.11) 

Ulfstrand (2011) skriver i sin bok ”Darwins idé” att evolution är en historisk process av 

förändringar inom en population som sträcker sig över en lång tid. Han syftar alltså inte på en 

individs utveckling från det att den föds till det att den dör. Det är även detta förhållningssätt 

som jag håller mig till i denna undersökning. Wallin (2004) menar att evolutionsteorin utgör en 

viktig grund för att överhuvudtaget förstå ämnet biologi och dessutom för att kunna ställa upp 

hypoteser för att försöka förutsäga jordens biologiska framtid. Vi kan med evolutionsteorin förstå 
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och förklara livets utveckling och även detta är förutsättningar som jag håller med om. Tack vare 

evolutionen och teorin om naturligt urval kan biologer ge en enhetlig tolkning av oräkneliga 

observationer som annars kan vara svårförklarliga. Evolutionens riktning är konstant mot 

anpassning till den livsmiljö som organismen finns i (Andersson, 2008, s. 209-210).  

I detta arbete kommer jag även tala en del om slumpens roll i evolutionen. Det är viktigt att 

komma ihåg att det inte är slumpen som avgör vilka egenskaper som utvecklas. Slumpens roll 

finns enbart i de processer, exempelvis mutation av DNA-molekylerna, som leder fram till 

variationen av egenskaper hos individer. Med detta menar jag att förändringarna av DNA-

molekylerna, exempelvis att en eller flera kvävebaser i DNA-kedjan byts ut, försvinner eller sätts 

in, uppkommer slumpmässigt. De behöver alltså inte vara en fördel för individen, utan sker utan 

någon ”plan” (Andersson, 2008, s. 211). Även andra slumpmässiga förändringar som har 

betydelse för uppkomsten av variation avses i denna undersökning. Detta kan till exempelvis vara 

en omkombination av den genetiska koden, exempelvis den som sker efter meiosen, den 

celldelning som sker vid fortplantningen då en zygot, en befruktad äggcell, bildas. Den 

kombination av föräldrarnas DNA som sker då, sker helt slumpmässigt – det är därför syskon 

kan bli så olika trots att de bär på samma genetiska anlag (Andersson, 2008, s. 211). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Mot bakgrund av den sekularisering av skolan som skedde under det tidiga 1900-talet blir det 

intressant att undersöka hur detta nya förhållningssätt avspeglades i de läroböcker som den 

statliga skolan använde sig av. Flera studier har gjorts kring naturvetenskapens framväxt i skolan 

(Ekwall, 1997, 1998, Hultén, 2008, Petersson, 2012 m.fl.) och även hur sekulariseringen har 

påverkat skolväsendet (Thelin 1981, Karlsson & Svanberg, 1997, m.fl.). Genom att kombinera 

dessa kan man förhoppningsvis se utvecklingen mot en uttalad evolutionsundervisning i skolan. 

Frågeställningar 

Utifrån det urval av läroböcker som gjorts, har synen på evolution förändrats över tid i 

högstadiets och gymnasiets läroböcker från början till slutet av 1900-talet? Vissa nyckelbegrepp 

inom evolutionsteorin har valts ut som en indikator på utvecklingen i böckerna. 

Genom studier av läroböcker enligt ovanstående kriterium ska följande frågor försöka 

besvaras: 

1. Har en förändring i läroböckerna skett och hur har den i så fall sett ut? 
2. Kan man se att denna utveckling följer sekulariseringen av skolan i Sverige? 
3. Finns det någon skillnad mellan högstadiets och gymnasiets läroböcker i detta avseende? 
 

Utifrån dessa frågeställningar är min avsikt med denna undersökning att försöka se om det finns 

ett samband mellan samhällsförändringarna och utformningen av läroböckernas 

evolutionskapitel. Genom en sådan undersökning kan man få en bättre bild av hur biologiämnet 

har utvecklats, detta eftersom evolutionsteorierna idag bygger upp stora delar av 

biologiundervisningen i såväl högstadiet som gymnasiet (Skolverket, 2011b, s.1 och 2011c, s. 1). 



 

17 
 

Metod och material 

Metod 

För att få en struktur i denna jämförelse av läroböcker har analysen delats upp i följande 

analysområden; jordens barndom, Charles Darwin och andra utvecklingsteoretiker, människans 

ursprung och bevis för evolutionen. På detta sätt kan man sedan lättare bläddra mellan de olika 

tidepokerna och nivåerna i utbildningsform.  

När man talar om evolutionen finns det vissa allmänt vedertagna bevis för evolutionen som 

man idag använder som argument för att bevisa att en sådan har skett, och fortfarande sker. 

Detta handlar exempelvis om fossil, likheter i fosterutveckling mellan arter, olika arters liknande 

grundplan och så vidare. I analysen av böckerna har jag därför letat efter just dessa bevis och 

”prickat av” dessa och tittat på hur de beskrivs. På detta sätt kan man se hur Darwins 

evolutionsteori tar plats och form i de svenska läroböckerna. En genomgång av dessa teman 

följer nedan. 

Undersökta teman i läroböckerna 

Jordens barndom 

Jorden, en 4,5 miljarder år gamla planet, som formats och förändrats över årmiljonerna 

(Johansson, 2014). Den här ogreppbart långa tidsperiod är en av de absolut viktigaste 

komponenterna för att en evolution i klass med jordens ska kunna ha ägt rum. Processen som 

leder fram till en arts framväxt sker inte över en natt utan kräver plats hundratusentals 

generationer. Jordens historia, inklusive dess ålder och kemiska evolution, det vill säga då de 

kemiska förutsättningarna för liv tog form, är därför en viktig hörnsten i evolutionen och bör 

därför tas upp i biologiböckernas kapitel om evolution/utvecklingslära (Ulfstrand, 2011, s. 59). 

För att förstå de evolutionära processerna behöver man förstå den tidsrymd man talar om och att 

det krävs mer än de 10 000 år som bokstavstroende kristna hävdar att jorden har existerat 

(Ulfstrand, 2011, s. 50-51). 

Darwins begrepp 

Processer behöver ha någon form av motor som driver dem framåt. Den motor som driver 

evolutionen framåt är kanske en av Charles Darwin (1809-1882) mest viktigaste upptäckter, 

nämligen det naturliga urvalet (Ulfstrand, 2011, s. 41). Det naturliga urvalet är bakgrunden till det 

något felaktiga uttrycket ”survival of the fittest”. Felaktigt eftersom det inte alltid är de 

”starkaste” som överlever utan de som är mest anpassade till den miljö de befinner sig i. Alla 

individer inom en art föds med olika egenskaper som beror på att de har olika arvsanlag. En 

giraff som har något längre hals än sina artfränder på den torra savannen når högre upp i 
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trädkronorna och ett träd som har anlag att växa snabbare får mer solljus i ett område med 

många andra träd. Dessa individer med de fördelaktiga egenskaperna har alltså större chans att 

överleva och därmed få föra sina arvsanlag vidare till sin avkomma och med tiden kommer 

andelen av dessa gynnsamma egenskaper bland individerna att öka. Det naturliga urvalet är alltså 

det urval som sker naturligt och på grund av omgivningen, som leder till att vissa egenskaper 

överlever och andra försvinner (Ulfstrand, 2011, s. 42-43). 

Teorin om kampen för tillvaron är också en av de mest viktigaste i Darwins tankebyggnad och är 

en del i det naturliga urvalet. Alla arter har nämligen förmågan att, i fråga om antalet individer, 

öka exponentiellt om inga spärrar finns. Men det faktum att antalet individer i en population är 

relativt stabila över tid och att inga resurser är oändliga låter oss förstå att det finns begränsningar 

för denna individexplosion (Ulfstrand, 2011, s. 42).  

Med kampen för tillvaron menas då denna, för individerna i en population, ständiga kamp för 

att få största delen av de tillgängliga resurserna. Alla individer i en kull av exempelvis rödhakar 

överlever sällan, utan vissa dukar under i kampen för föda, utrymme, mot sjukdomar och så 

vidare (Ulfstrand, 2011, s 45). På detta sätt överlever alltså de individer som, tack vare sina gener, 

har starkast konkurrenskraft, fysiskt eller ”psykiskt”. 

Ett populärt uttryck är att det är slumpen som avgör vilka individer som överlever och kan föra 

sina arvsanlag vidare. Med det ovan skrivna kan vi förstå att detta inte är fallet. Det är inte 

slumpen utan de egenskaper som arvsanlag för med sig som avgör en individs fortlevnad och 

förmåga att föröka sig. Däremot är uppkomsten av dessa varianter av arvsanlag en slump, 

exempelvis genom mutationer, men vilka som sedan överlever till nästa generation är inte 

slumpen utan beroende på de förutsättningar som omvärlden ger arvsanlaget (Ulfstrand, 2011, s. 

61-62). 

Människans ursprung 

Om man idag frågar någon var i världen som människan har sitt absoluta ursprung, så svarar 

förmodligen de allra flesta ”Afrika”. Så har det dock inte alltid varit, för bara hundra år sedan så 

var hela forskarvärlden övertygad om att människan härstammade från Asien. Forskare så som 

Carl von Linné (1707-1778) skickade sina lärjungar till Asiens tropiker och även Darwin hade 

först denna uppfattning. Han var dock den första att påpeka att vi nog var nära släkt med gorillor 

och schimpanser och därmed var människans härstamning nog snarare från de afrikanska 

tropikerna. År 1924 kunde denna teori styrkas i och med att man hittade ett kranium av ett barn i 

Taung i Sydafrika. Barnet var människoliknande men även påminde även om en apa (Berg, 2012, 

s. 20-21).  

Inte förrän efter andra världskriget började man på allvar förstå Afrikas viktiga plats i 

människans historia. En av de viktigaste vetenskapspersonerna som var med och bevisade detta 

var sydafrikanen Philip Tobias (1925-2012) som var en av de främsta inom detta område. Han 

har under sin karriär grävt fram och klassificerat över 600 människofossil från framför allt södra 



 

19 
 

Afrika, men även delar av Europa och Asien. Hans, och föregångaren Raymond Darts (1893-

1988), fynd i framför allt södra Afrika var alltså en mycket viktig del i förståelsen av människans 

ursprung (Berg, 2012, s. 21-23). 

Än idag dyker det dock upp forskare som i mer eller mindre välrenommerade tidningar 

ifrågasätter den så kallade ”Ut ur Afrika”-teorin. De vill fortfarande hävda att människan 

”uppstod” i Asien. Någon som ställer sig positiv till denna teori är Christopher Beard som är 

paleontolog vid Carnegie Museum of Natural History. Han menar att människan vandrade in i 

Afrika från Asien och inte tvärtom (Gibbons, 2012). 

Bevis för evolutionen 

Fossiler, rester av växter och djur som genom avlagringar bevarats i sedimentära bergarter under 

tidens gång, är ett av de första vetenskapliga fenomen 

man använde sig av för att bevisa att en utveckling 

skett (se figur 1). Tidigt noterade vetenskapsmän som 

fransmannen Georges Cuvier (1769-1832) att det 

fanns ett samband mellan fossilernas ålder och hur lika 

de var nu levande organismer. Genom att placera in 

fossilerna i en tidskarta kan vi skapa oss en bild över 

hur det har sett under olika tidsperioder av jordens 

historia och följa utvecklingen av organismer från lägre 

till högre stående arter över miljontals år (Ulfstrand, 

2011, s. 15 och 19). 

Fosterutvecklingen hos arter går att använda som 

argument för evolutionen på flera sätt. Det ena genom 

att man jämför olika utvecklingsstadier hos exempelvis ryggradsdjur. Man kan då se att i början 

av fosterutveckling är de flesta ryggradsdjur väldigt lika varandra, vilket torde bero på en 

gemensam tidig utvecklingslinje (se figur 2). 

Ett annat sätt att använda sig av 

studier av fosterutvecklingen är att titta 

på att vissa strukturer finns hos en arts 

foster, men inte hos den vuxna 

individen. Detta beror på att dessa 

strukturer har funnits hos artens 

evolutionära förfäder men sedan 

försvunnit i och med tidens gång. Ett 

exempel på detta är människofoster 

som under en viss tid i sin 

embryonalutveckling har gälbågar, vilka 

Figur 1. Dider Descouens (2013). Fossil av Marocaster 
coronatus, ett utdött släkte av arten sjöstjärna. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marocaster_coron
atus_MHNT.PAL.2010.2.2_(Close_up).jpg 

Figur 2. Fosterutveckling hos olika ryggradsdjur. Jämförelser som dessa 
kan användas för att påvisa släktskap. Andréasson m.fl., 1992, s. 292. 
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finns kvar i en period för att sedan försvinna. Detta kan förklaras genom att förfäder till oss, 

fiskar, hade dessa, men att de har försvunnit under utvecklingens gång i och med att vi blev 

landlevande djur (Lundqvist, 2014). 

På samma tema finns det hos djur och växter något som kallas rudimentära organ och som också 

används för att bevisa evolutionen. Dessa strukturer är exempelvis organ som har tappat sin 

funktion eller försvunnit spårlöst, likt gälbågarna hos människofostret. Ibland finns fragment av 

dessa organ kvar, så som hos vissa valar som kan innehålla spår av skelettben som hos deras 

förfäder haft en funktion som exempelvis höfter eller bakben. I vissa fall kan dessa organ även 

ombildas och skapa andra funktioner, så som hammaren, städet och stigbygeln i det mänskliga 

örat, som är ett ombildat käkben från när vissa dinosaurier evolverade till däggdjur (Ulfstrand, 

2011, s. 34). 

Den jämförande anatomin visade t.ex. att arter med stora yttre skillnader kan 
överrensstämma med varandra i sin anatomiska grundplan. Bernhardsson m.fl., 1985, s. 109. 

Hos levande varelser av samma klass (exempelvis klassen däggdjur) kan man se likheter i hur 

deras grundplan är uppbyggd, oavsett om arternas levnadsvanor skiljer sig kraftigt åt. Detta 

fenomen har uppkommit genom alla arters gemensamma ursprung, där arter utvecklas åt olika 

håll, men ändå bär med sig stora likheter i uppbyggnad. Denna likhet i grundplan är ett av de bevis 

som används för att påvisa en utveckling av arter från lägre till högre (Darwin, 1859, s. 182). 

Genom arters utbredning på jorden kan man tala om två olika bevis för evolutionen. Den första 

handlar om det faktum att arter är så lika varandra, trots att de finns på helt olika kontinenter på 

jorden. Detta hänvisas till den tid i jordens historia då alla kontinenter satt ihop till en enda 

jättekontinent, Pangea, för ca 250 miljoner år sedan. När Pangea sprack upp till dagens 

kontinenter, för ca 100 miljoner år sedan, förde de med sig samma arter till olika platser i världen, 

som sedan har utvecklats i samma, eller olika riktning, vilket gör att inhemska arter på olika 

kontinenter idag liknar varandra i olika stor grad (Darwin, 1859, s. 299 ff). 

Uppsprickningen av Pangea är ett exempel på en geografisk barriär, som är den andra delen i 

denna bevisföring, som dock går in i den tidigare. Om en geografisk barriär, så som ett stort 

vattendrag, berg, öken, eller något annat hindrar ett genutbyte mellan två separerade 

populationer, kommer två olika arter till slut att ha bildats. Populationerna kommer alltså att 

divergera både genotypiskt, det vill säga förändring av arvsmassa och därmed även fenotypiskt, 

förändring av artens utseende. Detta sker inte plötsligt, utan genom en gradvis evolution, vilket 

alltså medför att mellanformer mellan arterna förekommer (Ulfstrand, 2011, s. 60 och Darwin, 

1859, s. 152) 

Material och avgränsning 

Min undersökning berör svenska läroböcker i ämnet biologi som innehåller avsnitt om 

utvecklingsteorier eller specifikt evolutionsteorin. De klassas alla som basläromedel enligt Statens 
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institut för läromedelsinformation, ett numera nedlagt institut som granskade alla läromedel som 

användes i skolan. Detta innefattar bland annat faktaböcker, grundböcker, kursböcker och Bibeln 

(Utbildningsutskottet, 1982). Förr i tiden var just böcker det vanligaste, och kanske enda, 

läromedlet som användes i undervisningen. I skolförordningen från 1971 (1971:235) definierades 

dock ett läromedel som ”något som kunde användas i en undervisningssituation” och idag har 

begreppet ännu vidare och kommit att innefatta allt från undervisningsfilmer och tidningar till 

datorspel och teater. 

På det sätt som dagens skola styrs förlitar man sig mycket på läraren och vederbörandes 

profession och väljer att ge läraren frihet att själv avgöra vilken typ av läromedel som behövs för 

att eleverna ska nå målen. Även om målen är desamma i de nationella kursplanerna så är det upp 

till läraren att välja de metoder och läromedel som denne anser passa eleverna bäst utifrån deras 

förutsättningar och bakgrund (Skolverket 2006, s. 13). 

I denna undersökning har dock enbart fysiska läroböcker använts, dels på grund av att det 

annars skulle bli alltför omfattande och dels för att läromedlen ska vara jämförbara över tid. 

Nivåavgränsning 

Vad gäller nivåavgränsning så har två olika valts. En som riktar sig mot läroböcker för 

motsvarande högstadiet (folkskolans senare år och högstadiet) och en som riktar sig mot 

läroböcker för gymnasiet (läroverkens senare år och gymnasiet).  

Periodavgränsning 

För den första undersökningen, som riktar sig mot motsvarande högstadiet har två tidsperioder 

valts ut, den första mellan år 1919-1968 och en mellan år 1969-1994. Denna indelning motiveras 

på två sätt. För det första, enligt de undersökningar jag har gjort så behandlas knappt det aktuella 

ämnet innan år 1919 vilket gör en undersökning av läroböcker från innan detta datum 

ointressant. För det andra utkom en ny utbildningsplan år 1919. Att den första undersökning 

avslutas 1968 och den andra tar vid 1969 har att göra med att det år 1968 kom en ny läroplan, 

vilket innebär att läroböcker utgivna år 1969 och framåt måste förhålla sig till denna. Detta gör 

detta årtal till en naturlig avgränsning mellan äldre och yngre tider. På samma sätt så utkom en ny 

läroplan år 1994, varför detta årtal har valts som slutår för undersökningen. 

Den andra undersökningen, som riktar sig mot läroböcker i gymnasiet, har även den två 

tidsperioder; 1927-1970 och 1971-1994. Det första årtalet, 1927, motiveras av det faktum att en 

ny läroverksstadga utkom detta år. Det andra årtalet, 1970, beror på att den moderna 

gymnasieskolformen infördes året efter, 1971 vilket naturligtvis påverkade läroböckernas 

utformning och innehåll. Liksom den första undersökningen avslutas även denna år 1994, vilket 

motiveras av samma orsak, det vill säga att en ny läroplan infördes detta år. 
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Urval av läroböcker 

Nya läroböcker ges regelbundet ut, dels för att matcha de gällande ämnesplanerna men också för 

att de ska hänga med i den aktuella forskningen. För att få en så rättvisande bild av hela den 

tidsperiod som undersökningen berör har därför böckerna i min studie valts ut så att det ska vara 

en jämn fördelning över hela den valda tidsperiod som det går. På detta sätt har ett representativt 

urval från hela denna tidsperiod plockats ut. Från det att man gjorde läroböcker över hela kurser 

(exempelvis Biologi A) har endast böcker i ämnet biologi valts, det vill säga; böcker inom ämnet 

naturkunskap eller liknande har inte använts. Av naturliga skäl har därför, i undersökningen kring 

gymnasiet, endast böcker från det naturvetenskapliga programmet valts ut. I varje 

delundersökning har fem böcker valts ut. 

Validitet och reliabilitet 

I denna undersökning var syftet att ta reda på hur synen på evolutionen i svenska 

biologiläroböcker har förändrats över tid. För att kunna göra detta har en större mängd 

läroböcker insamlats och analyserats, böcker från tidigt till sent 1900-tal. Eftersom det är just 

läroböckernas texter som står i fokus i denna undersökning anser jag att validiteten är hög, det 

som undersökts, läroböckerna, är högst relevant i sammanhanget.  

Med reliabilitet menas att man hanterar sin empiri på ett tillförlitligt sätt. I mitt fall handlar 

detta om att huruvida jag har analyserat de olika läroböckerna på samma sätt, så att de resultat jag 

fått fram är jämförbara och trovärdiga. Exempelvis kan jag inte analysera vissa begrepp i en bok, 

medan jag helt utelämnar dessa i en annan. Eftersom jag på förhand valde ut vissa specifika 

områden jag ville analysera i samtliga böcker menar jag att även reliabiliteten är hög. I 

analysavsnittet i längre ner i uppsatsen kan dessa fokusområden finnas och där kan man se att 

samma ämnen dyker upp i samtliga av analysens delar. 

Sammanfattning 

Sammanfattat har följande kriterier alltså använts för att välja litteratur 

 Böcker som enligt statens institut för läromedelsinformation klassas som basläromedel (se 

kapitlet Bakgrund) 

 Böcker som riktar sig till högstadiet (benämns som folkskolans senare år eller högstadiet) 

eller böcker som riktar sig till gymnasiet (benämns läroverkens senare år eller gymnasiet) 

 Böcker utgivna inom tidsperioden 1919-1994 (högstadiet) eller 1927-1994 (gymnasiet) 

 Böcker inom ämnet biologi (det vill säga inte naturkunskap eller liknande) 

 

Biologi är ett ämne som förändras i takt med forskningsområdets utveckling, men även under 

samhällets påverkan. Det kan handla om den frigjorda sexualiteten som gjorde att 

sexualundervisningen tog allt mer plats i den svenska skolans läroplaner. Eller så kan det handla 

om evolutionen, ett ämne som allt eftersom tiden gått och Sverige sekulariserats fått allt större 
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acceptans. Denna studie alltså ämnar undersöka hur biologiböckerna har utvecklats under ett, ur 

skolans, kyrkans och naturvetenskapens perspektiv, spännande århundrade. Genom detta kan vi 

förhoppningsvis följa utvecklingen av läromedel i Sverige, i relation till samhällets, och därmed 

läroplanernas, frammarsch. 
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Analys 

Analysavsnittet är uppdelat i två huvudrubriker med de två huvudundersökningarna som är 

baserade på nivån på undervisningen, det vill säga högstadiet och gymnasiet. Dessa är i sin tur 

uppdelade i två underrubriker med respektive tidsperioder beskrivna under avsnittet Metod och 

material. För varje tidsperiod har alla de ovan nämnda analysområdena behandlats och varje 

tidsperiod avslutas med en sammanfattning. 

Undersökning 1: Folkskola och grundskola (högstadiet) 

Här följer alltså den undersökning som berör läroböcker från motsvarande högstadiet, alltså 

folkskolans, och senare grundskolans, senare år. Analysen är indelad i underrubriker baserade på 

temat på analysområdet. 

Tidsperioden 1919-1968  

Periodens läroplaner 

I utbildningsplanen från 1919 (Upl, 1919) kan man läsa att i A-formen av den sjuklassiga 

Folkskolan ska elva timmar läggas på ämnet naturkunnighet, vilket är det ämne där en eventuell 

utvecklings- eller evolutionslära skulle tas upp i. 

I timplanerna från 1946 kan man läsa att eleverna i årskurs nio ska ägna viss tid åt huvuddragen i 

utvecklingsläran. 

Undervisningsplanen från 1955 är ganska lik de från tidigare år, men här står det att eleverna 

ska ägna sig åt ”något om cellen och dess liv samt om utvecklings(- och ärftlighets)lärans grunder” 

(SÖ, 1955, s. 115). 

Jordens barndom  

Gemensamt för dessa första årtionden av undersökningen, är ett fokus på bergarternas ålder och 

hur dessa bidragit till att man närmre kan börja studera jordens ålder. Man talar även gärna om 

den så kallade ”urfågeln” som var en slags blandning mellan en fågel och ett kräldjur (Wallengren 

& Henning, 1919, s. 8). Idag vet vi att jorden är ungefär 4,5 miljarder år gammal (Johansson, 

2014), men i de tidigaste läroböckerna nämns ingenting om hur gammal jorden skulle kunna vara, 

eller när de olika djurarter man tar upp kan komma att vara ifrån. Ett försök till detta görs dock i 

en lärobok från 20-talet. 

På olika grunder har man sökt att beräkna den tid som åtgått för formationernas bildning 
[…] men resultaten äro naturligtvis osäkra; med mindre än hundratals miljoner år är det 
emellertid omöjligt att räkna. Bohlin, 1929, s. 212 
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I de senare böckerna börjar man även behandla fossiler och vikten av dessa i utvecklingens 

historia; genom placeringen av dessa i olika bergarter kan man placera in bergarterna i en tidslinje. 

Charles Darwin och andra utvecklingsteorier 

Idag är Charles Darwins teorier om livets uppkomst allmänt vedertagna och de som förklarar 

evolutionen i läroböckerna (exempelvis Björndahl, Landgren, Thyberg, 2011). Under tidigt 1900-

tal var dock Darwins teorier fortfarande relativt ”nya” och det kan ha varit därför som det dröjde 

några årtionden in på det nya århundradet innan han började dyka upp i läroböckerna. I de 

undersökta läroböckerna från denna tidsepok och utbildningsnivå dyker Darwin upp från och 

med boken publicerad 1929 (Bohlin, 1929) och efter detta nämns hans namn och livsverk i 

samtliga böcker. Däremot är kvantiteten på detta omnämnande av varierande storlek, dock så ger 

de flesta inte honom något större utrymme. I någon enstaka av böckerna från denna period 

nämns även andra utvecklingsteoretiker, så som Jean-Baptiste de Lamarck. Han lyfts fram som 

den första utvecklingsteoretikern, något som nämns i flera av böckerna, exempelvis i den som 

citeras nedan. 

Utvecklingsläran fick sin första sammanhängande utformning (år 1809) av den franske 
naturforskaren Lamarck […] som menade, att arternas utveckling skett under 
omgivningarnas inflytande. Bohlin, 1929, s. 215. 

Trots att han av många ansågs vara den första med en utvecklingsteori så råder det inte många 

tvivel om att det redan under denna tidsperiod är Darwins teorier som anses som de mest riktiga. 

Detta kan man se i de läroböcker där Darwin börjat dyka upp; efter att Lamarcks betydelse har 

diskuterats så ges Darwin förtjänsten för den moderna utvecklingsteorin. 

Förtjänsten att ha framhållit variationens betydelse och förekomsten av ett naturligt urval 
som förklaring till utvecklingen i naturen, tillkommer främst engelsmannen Charles 
Darwin. […] Darwins åsikter om hur utvecklingen inom den levande naturen kunnat ske 
anses numera i huvudsak riktiga. Leyon & Nyholm, 1965, s. 126. 

I citatet kan man se exempel på det ovan nämnda och att man här menar att hans teorier numera 

anses vara de allmänt gällande. 

Människans ursprung 

Människans ursprung, och huruvida vi har utvecklats från lägre utvecklade apliknande arter, har 

tidigare varit en sårig debatt och Darwin själv, som också trodde på en skapare, ville inte orsaka 

negativa konsekvenser för kyrkan (Bischofberger, 1991). Ämnet berörs dock redan i boken från 

1919. 

Emellertid giva också dessa fynd vid handen, att i Europa redan vid kvartärtidens början 
djurrikets högsta former nått det utvecklingsstadium, att man utan tvekan kan beteckna 
dem som människor. Wallengren & Henning, 1919, s. 148. 
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Notera här att man skriver Europa. I dag är de flesta forskare överrens om att människan härrör 

från de södra delarna av Afrika och att Europa befolkades först långt senare (Berg, 2012, s. 20). 

Gemensamt för alla läroböcker i denna delstudie, undantaget en bok från 1960, är att de nästan 

helt utesluter Afrika i sina texter och poängterar istället Europa, och delvis Asien och Sydamerika, 

som den viktigaste platsen för människans tillblivning. Man talar mycket om fynden av Cro-

Magnonmänniskan i Frankrike och neandertalarna i Tyskland men desto mindre, om ens något, 

om dessa människoliknande arters afrikanska ursprung.  

Bevis för evolutionen 

Först i den allra senaste boken (från 1965) i denna delundersökning börjar man tala om faktiska 

bevis för att en utveckling har skett, alltså fler bevis än de fossil som hittats. Här talar man om 

djurarters liknande grundplan, det vill säga att extremiteter hos olika arter är uppbyggda av 

samma skelettdelar, även om de används till olika saker, exempelvis vingar eller armar. Man pratar 

även om människans fosterutveckling och att det faktum att människofoster har gälar under 

fostertiden är ett bevis för att vi i ett tidigare utvecklingsstadium har haft det. Detta skulle kunna 

vara ett bevis för att våra förfäder för många hundra miljoner år sedan levde i vatten.  

Sammanfattning 

Böckerna för högstadiet, eller motsvarande, har några gemensamma nämnare; 1) de är alla relativt 

vaga när det gäller åldersbestämning på jorden och liv på jorden, 2) Darwin får relativt lite plats i 

läroböckerna, 3) människans härkomst är oklar och det finns en kraftig eurocentrering, Europa 

tillskrivs en viktig betydelse Under framför allt de tidigare åren i denna period nämndes inte 

utvecklingsläran alls i läroplanen (Upl 1919), det är inte förrän 1946 man skriver att eleverna ska 

ägna sig åt huvuddragen i utvecklingsläran (SÖ, 1946). Trots avsaknaden av någon form av 

utvecklingsteori i läroplanerna tas den ändå upp i samtliga läroböcker. Omfattningen av det som 

tas upp är inte enorm, men med tanke på avsaknaden av området i läroplanerna är det inte så 

konstigt.  

Anmärkningsvärt är att man relativt sent tog upp evolutionen i läroplanerna, först 1946 dyker 

detta upp som ett uttalat område inom biologiundervisningen. Att en sekularisering av folkskolan 

dröjde en bra bit in på 1900-talet kan vara en möjlig förklaring till detta. 

Tidsperioden 1969-1994 

Periodens läroplaner 

I läroplanen från 1969 för grundskolan så finner man ”Ärftlighet och utveckling” som ett av 

huvudmomenten inom biologiundervisning (SÖ, 1969, s. 192). Under rubriken ”Ämnesbundna 

arbetsområden i biologi” finner man att eleverna i arbetsmoment 12 inom biologiundervisningen 

ska läsa om människan och ärftligheten och därtill utvecklingslärans huvuddrag. Därtill återfinns 

utvecklingsläran i arbetsmoment 18 som kallas ”Ärftlighet och utveckling”. Här verkar man gå 
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igenom området mer grundläggande och här inkluderas ämnen så som ”Hur vi blev människor”, 

fossil och grunddragen av utvecklingsläran (SÖ, 1969, s. 63-64). 

1980 års läroplan formulerar de mål som undervisningen de naturorienterade ämnena ska 

uppnå. Där står att eleverna ska ”[…] få perspektiv på hur olika former av liv har utvecklats på 

jorden.”(SÖ, 1980, s. 114). På sidorna efter kan man läsa att eleverna i högstadiet läsa om djur 

och växter ut ett utvecklingshistoriskt perspektiv. 

Jordens barndom  

Jordens tidiga historia tar upp stor plats i samtliga böcker, förutom en, den från 1981. I den första 

boken i undersökningen dateras planeten jorden bestämt att vara mycket äldre än vad som antytts 

i tidigare böcker. En ålder som, med en viss nedjustering, är den ålder på jorden som 

forskarvärlden idag är överrens om (Johansson, 2014). 

Man anser att jorden som planet är ca 5 miljarder år gammal. Linnman, Wennerberg & 
Rodhe, 1971, s. 274 

Man beskriver förutsättningarna för liv, hur cellerna skapades, hur fotosyntesen startade och så 

vidare.  

Efterhand som jordklotet svalnade bildades hav och sjöar ur de täta moln som omgav 
klotet. Jorden råkade få en sådan temperatur och ett sådant lufttryck att flytande vatten 
kan finnas. Arenlind, 1984, s. 41. 

Detta citat visar att man ansåg att förutsättningarna för liv kom till allt eftersom jordklotet 

svalnade och inte på grund av en Gud. Vissa böcker beskriver denna kemiska evolution relativt 

utförligt (exempelvis Arenlind, 1984, s. 41-42 och Andréasson m.fl. 1992, s. 280). Diagram och 

illustrationer över jordens tidsperioder och vilka arter som utvecklades när finns med i samtliga 

böcker, förutom återigen den från 1981. 

Charles Darwin och andra utvecklingsteorier 

I denna tidsperiod böcker kan man se en tydlig ökning av hur mycket fokus Charles Darwin och 

hans utvecklingsteorier får. Från några meningar i den tidigaste boken i undersökningen 

(Linnman m.fl., 1971), till att man i den sista (Andréasson m.fl., 1992) uttalat nämner ordet 

evolution och redogör för bevis för att denna faktiskt inträffat och vilka evolutionens drivkrafter 

är. I boken från 1981 talas det dock mycket om andra utvecklingsteorier och även kreationismen, 

det vill säga att en allsmäktig Gud skapade allt liv, ges mycket utrymme.  

För bara lite mer än 100 år sedan trodde många att livet i alla dess former uppstod i 
begynnelsen – så som genom ett trollslag genom en gudomlig skapelseakt. Detta var den 
rådande uppfattningen sen antiken. Enligt denna uppfattning förändras inte de olika 
arterna. De skapades som de ser ut nu. Andréasson m.fl., 1981, s. 305. 
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Viktigt att notera är dock att de inte sägs vara den nu rådande uppfattningen om utvecklingen, 

men denna tidigare uppfattning om livets uppkomst får ändå ganska mycket plats jämfört med 

tidigare tidsperiod. Exempelvis så upptar detta område ca 3-4 sidor i läroboken ”Biologi. 

Högstadiet” av Jonsson (1979). 

I Andréasson m.fl. (1981) jämförs även Darwins teori om evolutionen med Lamarcks teorier, 

men Darwin konstateras vara den rimligaste, vilket framgår tydligt av nedanstående citat. 

Vi känner nu till att förändringar genom miljöpåverkan inte går i arv och accepterar 
därför Darwins synsätt som det rätta. Andréasson m.fl., 1981, s. 306. 

Människans ursprung 

I samtliga av böckerna i denna undersökning ges människans utveckling relativt stort utrymme, 

även om mängden varierar mellan böckerna. Något som är slående är att nästan samtliga av 

böckerna nämner olika människoarter som den ursprungliga. Visserligen är forskarna ännu idag 

inte säkra på vad som är sant, men i vissa av böckerna tas arter upp som inte ens nämns i andra 

böcker. Exempelvis så tar man i läroboken från 1979 upp den människoliknande varelsen 

Australopithecus som en av de första. 

Australopithecus är den första människoliknande varelse som kunde gå upprätt. Jonsson, 
1979, s. 251. 

I en annan av böckerna visar man istället den människoliknande varelsen Proconsul som en 

ursprungsvarelse i en bild över människans stamträd (Linnman m.fl., 1971, s. 282). Man skriver i 

denna bok inte ut att Proconsul anses vara den första människoliknande varelsen, men eftersom 

denne är först i detta stamträd antar jag att det är detta de menar. I en tredje bok visas en bild 

över flera olika människoarter i kronologisk ordning. Denna slutar med Homo sapiens och börjar 

med Ramapithecus, alltså en tredje version av den första människoliknande varelsen (Arenlind, 

1984, s. 48). 

I en av dessa böcker (Andréasson m.fl., 1981, s. 312-315) nämns inte några geografiska platser, 

men i de resterande är södra och östra Afrika den del av världen som man mest talar om, även 

om europeiska människoraser också nämns. 

Flera av böckerna har illustrationer som visar människans stamträd och en lärobok har till och 

med en bild som visar människans utveckling från urcell till dagens människa (Andréasson m.fl., 

1992, s.286). Många olika människoarter tas upp, även de som utvecklades åt ett annat håll än 

människan. Flera böcker jämför också andra människoapors utseende och byggnad (schimpanser, 

gorillor och orangutanger) med människa, förmodligen för att påvisa likheter, men också 

skillnader (exempelvis Jonsson, 1979, s. 252 och Linnman, 1971, s. 282). 

Återigen sticker boken från 1981, Biologi 1, Fördjupningsboken 2-3, ut. Den boken är den 

enda som över huvud taget nämner något om Gud och kreationismen. 
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Det finns inte många människor som idag ordagrant accepterar Bibelns skapelseberättelse 
om Adam och Eva. De flesta delar åsikten att människan liksom växter och djur 
förändrats och utvecklats undan för undan. Andréasson m.fl., 1981, s. 312. 

Även om boken menar att en utveckling har skett, så tas ändå skapelseberättelsen med Adam och 

Eva upp som en teori, även om man menar att få personer ordagrant accepterar denna teori. 

Bevis för evolutionen 

I de tidigaste böckerna har inga former av bevis för en utveckling behandlats mer än att man talar 

om fossil, vad de är och vad de kan berätta. Faktum är att endast två av de fem böckerna 

(Andréasson m.fl., 1981 och 1992) behandlade mer än fossiler i detta ämne. Då redogjordes detta 

för grundligt istället, man berörde fossilerna, olika arters lika byggnadsplan, människor och andra 

arters fosterutveckling och hur arter är utbredda över jordklotet. I den sista boken (Andréasson 

m.fl., 1992), talade man dessutom hur man med hjälp av proteinanalys kan påvisa släktskap 

mellan arter. Genom att analysera ordningsföljen av aminosyror i arters proteiner kan man se hur 

nära släkt dessa är – ju större olikheter desto mer avlägsen släkting. En individs DNA, det vill 

säga arvsanlag, är uppbyggt av proteiner, som i sin tur är uppbyggda av aminosyror. Ju fler 

likheter det är mellan två olika arters DNA, desto närmare släkt är de. Båda böcker som 

behandlade ämnet hade rubriken ”Har vi bevis för att en utveckling skett?”. 

Sammanfattning 

Man märker större skillnader mellan böckerna i denna tidsperiod jämfört med den förra, 

exempelvis när det gäller vilken människoliknande varelse som anses vara den ursprungliga. 

Däremot är böckerna inte längre lika eurocentriska som tidigare, Afrika får här en mycket större 

tyngd än i den tidigare tidsperiodens läroböcker. Utvecklingsteorin tas här upp mer grundligt och 

med mycket mer stoff. Däremot finns stora skillnader mellan årtiondena i hur man talar om 

utvecklingen, framför allt gällande Charles Darwin och bevisen för evolutionen. Detta följer väl 

tidens läroplaner, exempelvis Lgr 69 då utvecklingsläran, bevis för evolutionen samt människans 

härkomst tas upp på ett mer teoretiskt sätt (SÖ, 1969). I senare läroplaner talar man istället mer 

om att eleverna ska få ett perspektiv på utvecklingen, vilket kan tolkas som om att de ska få en 

djupare förståelse för utvecklingen (SÖ, 1980). Detta överensstämmer med hur de senare 

läroböckerna är uppbyggda.  

Undersökning 2: Läroverk och gymnasieskola  

Analysen av läroböckerna fortsätter här med den andra huvudundersökningen, den som riktar in 

sig på gymnasiets läroböcker. Denna del av analysen är indelad på samma sätt som tidigare i 

undersökningen. 
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Tidsperioden 1927-1970 

Periodens läroplaner 

I undervisningsplanen från 1928 finns att läsa i första stycket om ämnet ”Biologi med hälsolära” 

att  

Undervisningen i biologi med hälsolära å gymnasiet avser att […] bringa lärjungarna i en 
möjligaste mån, på egna iakttagelser grundad kunskap om […] med särskilt beaktande av 
sådana kunskapselement, som äro ägnade att giva inblick i utvecklingsläran […]. Svensk 
författningssamling, 1928, s. 648 och 661. 

I andra ring, i det fyråriga gymnasiet, ska eleverna ägna sig åt en historisk framställning av 

utvecklingsläran och i det treåriga gymnasiet tas detta upp redan i den första årskursen (Svensk 

författningssamling, 1928, s. 648 och 661). 

I läroverksstadgan från 1933 kan man läsa att ämnet förläggs till fjärde årskursen i det fyraåriga 

gymnasiet och till den tredje årskursen i det treåriga gymnasiet. Något mindre tid läggs på 

området i denna läroverksstadga (Läroverksstadgan, 1933, s. 309-309). 

De mycket utförliga metodiska anvisningarna för läroverken från 1947 (inklusive dess senare 

del som motsvarar gymnasiet) innehåller mer detaljer än tidigare. Man menar att framställningen 

av utvecklingsläran ska grunda sig på undervisningen från tidigare stadier. Man poängterar att 

man inte ska ge eleverna en ”kompendieartad anhopning av fakta” utan istället ge belysande 

exempel (Undervisningsplan, 1947, s. 152). 

I kursplanerna för gymnasiet från 1960 tas ämnet upp i fjärde ringen på den sociala grenen av 

den allmänna linjen med orden ”Huvuddragen av […] människans, släktutveckling. 

Utvecklingsteorier”. Liknande står att läsa i reallinjens biologiska gren i samma kursplan. I 

anmärkningarna till tredje gymnasieåret i denna kursplan kan man läsa att ”De 

utvecklingshistoriska synpunkterna bör ständigt beaktas”. För fjärde ringen finns följande 

beskrivning av ämnet: 

Framställningen av utvecklingsteorierna skall grunda sig på fakta, som meddelats i 
föregående ring. Dessa bör sammanställas till en enhetlig bild av utvecklingen, så långt 
detta är möjligt. Det är även önskvärt med en översiktlig redogörelse för vår kännedom 
av människosläktets utveckling. (Skolöverstyrelsen, 1960, s. 154-155)  

Här skulle alltså undervisningen grunda sig på tidigare kunskap inom området vilket ämnade ge 

eleverna ett tydligare sammanhang att placera sina kunskaper i. 

Jordens barndom 

Jämförelsevis innehåller alla böcker analyserade under denna tidsperiod relativt lite om jordens 

tillblivelse och barndom. De första två (Falck, 1927 och Holmström, 1927) nämner knappast 

ämnet mer än att ett fåtal av jordens namngivna tidsperioder och vilka växter som uppträdde då 

anges. Den tredje boken (Falck, m.fl., 1959) är den bok i tidsperioden som mest grundligt 
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beskriver jordens geologiska perioder och talar om att jordens yta har genomgått ständiga 

förändringar. Här illustreras även detta i ett schema där man visar på förekomsten av olika växt- 

och djurgrupper under dessa tidsperioder. I den sista (Elvers & Öhman, 1964) talar man däremot 

om den tid i jordens historia då allt var en enda kontinent, nämligen Pangea och pratar även kort 

om förekomsten av jätteödlor, det vill säga dinosaurier.  

I övrigt är man mycket kortfattat vad gäller jordens tidigaste dagar och den näst sista boken i 

perioden (Borg m.fl., 1963) hänvisar istället vidare till en annan bok i samma läroboksserie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Charles Darwin och andra utvecklingsteorier 

I gymnasieskolans tidiga år verkade Darwin vara allmänt accepterad som den teori man lärde ut. I 

samtliga böcker pratas det om honom och i de tre sista får hans teorier relativt mycket utrymme. 

Redan 1927 utesluter man att någon annan utvecklingsteori skulle vara den rätta. 

Den numera allmänt vedertagna utvecklingsläran, vars förnämsta förkämpe varit 
engelsmannen Charles Darwin, säger, att de levande organismerna under tidernas lopp 
utvecklats från lägre till högre former. Falck, 1927, s. 122. 

Det är enbart i de tre senare läroböckerna, från femtiotalet och framåt (Falck m.fl., 1959, Borg 

m.fl., 1963 och Elvers & Öhman, 1964) som skapelseberättelsen enligt Bibeln tas upp. Även 

Jean-Baptiste de Lamarck och hans variant på utvecklingsteorierna nämns i flera av böckerna. 

Samtliga menar dock att det är Darwins teorier som är de riktiga och den klassiska jämförelsen 

mellan Lamarckismen och Darwinismen tas upp; det vill säga den då man illustrerar teorierna 

genom att förklara giraffens långa hals med de båda uppfattningarna. Man nämner dock kritiken 

från kyrkan, men att Darwinismen är den enda teorin som biologer idag håller sig till.  

Skapelseläran stödes numera knappast av någon kompetent biolog. Utvecklingsläran, som 
representerar en hel naturvetenskaplig världsbild, slog igenom i de europeiska 
kulturländerna under senare delen av 1800-talet. Elvers & Öhman, 1964, s. 220. 

Begrepp och teorier som det naturliga urvalet, kampen för tillvaron och survival of the fittest 

börjar användas under slutet av tidsperioden och börjar nämnas och beskrivas under denna del av 

tidsperioden. 

Människans ursprung 

Även om de första böckerna inte nämner någonting om människans ursprung så verkar man vara 

väl medveten om att även människan utvecklats från lägre till högre form. 

Människan har utvecklats ur lägre former liksom övriga varelser och intar i detta 
hänseende inte någon särställning. Falck m.fl., 1959, s. 136. 

Samtliga av dessa senare böcker (Falck m.fl., 1959, Borg m.fl., 1963 och Elvers & Öhman, 1964) 

nämner Afrika som en av de viktigaste platserna för människans tillblivning, även om 

kontinenten inte ges någon särställning i jämförelse med Europa och Asien. Afrika är alltså i den 
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första delundersökningens andra halva i gymnasiets läroböcker jämställd med Europa och Asien. 

Detta till skillnad från motsvarande period på högstadiet som är mycket mer eurocentrerat (se s. 

26). Man talar om flertalet tidigare människoliknande apor, framför allt Java- och 

Pekingmänniskan och hur dagens människor, Homo sapiens, förmodligen är släkt med dessa. 

Bilder som jämför exempelvis skallar från flertalet av dessa människoliknande arter finns i 

samtliga av böckerna. 

Bevis för evolutionen 

När man väl började tala om andra bevis för evolutionen än enbart fossiler i olika berglager, så är 

denna sektion rätt lika i samtliga böcker. Från och med femtiotalets lärobok (Falck, m.fl., 1959) 

verkar dessa evolutionsbevis dyka upp frekvent. Just fossilerna är de som diskuteras mest 

ingående, dessa är ju  

de man längst har känt till, men även de andra, så som arters liknande grundplan, 

fosterutvecklingen samt arters utbredning över jordklotet skrivs det en hel del om. Flera av 

böckerna (bland annat Borg m.fl., 1963) använder sig av jämförande bilder och diagram (se figur 

2), det förstnämnda ofta i samband med diskussionen kring fosterutvecklingen och det andra ofta 

i samband med fossilen. 

Sammanfattning 

Förutom de allra tidigaste böckerna i denna undersökning är samtliga relativt lika i vad, och hur 

mycket, som tas upp inom de olika områdena. 

Redan i de tidigaste läroplanerna i denna period tas utvecklingsläran upp (Svensk 

författningssamling, 1928), vilket avspeglas i läroböckerna. I läroplanerna från 1947 ges 

detaljerade beskrivningar av samtliga ämnen och evolutionsbiten tas upp mer här är tidigare och 

detta märks i läroböckerna då detaljerna blir allt fler (exempelvis Carlsten m.fl. 1960, s. 123 ff.). 

Här tar man från 1950-talet och framåt dessutom ett relativt tydligt avstånd från kreationismen, 

även om den tas upp som en tidigare teori. Tidigare forskning pekar på att denna period i skolans 

historia präglas av en optimism kring teknik och allmänheten blev allt mer naturvetenskapligt 

allmänbildad och intresserad (Hultén, 2008, s. 194-195). Detta visar min undersökning på genom 

att detaljrikedomen ökar i undersökningens läroböcker allt eftersom tiden går. Trots detta så 

tryckte ändå läroplanerna på att det var förståelsen som var viktig, inte mängden information 

(exempelvis Upl 47). Kanske kan det faktum att utvecklingsläran tidigt tas upp i läroverkens 

läroplaner tyda på att dessa var mer sekulariserade än folkskolan. 

Eurocentreringen är i dessa läroböcker mycket mindre än motsvarande på högstadiet. Afrika 

erkänns, tillsammans med Europa och Asien, vara en av de viktigaste platserna för människans 

tillblivelse. 
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Tidsperioden 1971-1994  

Periodens läroplaner 

I den allmänna delen av läroplanen från 1970, som var den första som användes efter 

gymnasieskolreformen 1971 står evolutionen med som ett av huvudmomenten (SÖ, 1970, s. 

152). I läroplanen för biologi från 1970 kan man dessutom läsa att eleverna ska lära sig om bevis 

för utvecklingsläran, evolutionens drivkrafter och huvuddragen av människans 

utvecklingshistoria. 

Läroplanen för biologi från 1989 listar de mål som eleverna ska uppnå genom 

biologiundervisning. 

… förvärva förståelse för att organismernas mångfald och variation är resultat av 
evolutionära processer. Skolöverstyrelsen, 1989, s. 4 

Överlag finns evolutionen med på många ställen i läroplanerna för gymnasiet under denna 

tidsperiod. Evolutionstänket verkar vara viktig i flera av de biologiska momenten. 

Jordens barndom  

I läroböckerna under denna tidsperiod talar man överlag väldigt mycket om den kemiska 

evolution som ägde rum innan den biologiska då arterna utvecklades. Undantaget från detta är 

boken från 1991 (Ljunggren, 1991) som i princip inte tar upp något om detta, men där har andra 

områden större fokus. Man talar i vissa böcker (exempelvis Peinerud & Almlöf, 1989 och 

Bernhardsson m.fl., 1985) om jordens ålder, 4,6 miljarder år, hur förhållandena var under denna 

tidiga period och vilka stora förändringar jorden har gått igenom sen dess. Hur livet uppkom, hur 

små och enkla molekyler, som till exempel aminosyror bildades och senare de första cellerna har 

också getts endel utrymme. Samtliga av de som berör ämnet (exempelvis Karlsson m.fl., 1994) 

har med tabeller eller bilder som illustrerar jordens tidsperioder och de arter som fanns 

representerade då. Till skillnad från tidigare tidsperioder nämns även dinosaurierna i ett par av 

böckerna och hur dessa jätteödlor uppkom och dog ut. 

Skräcködlornas, dinosauriernas, guldålder började under jura. De största landdjur som 
någonsin existerat hörde till denna grupp. Peinerud & Almlöf, 1989, s. 211. 

Förekomsten av fossil från dinosaurier är ett klart bevis på en av evolutionens viktigaste aspekter 

– jordens höga ålder. Detta eftersom denna livsform uppkom och dog ut inom loppet av några 

hundra miljoner år.  

Charles Darwin och andra utvecklingsteorier 

Samtliga av böckerna talar mycket om Charles Darwin och hans utvecklingsteorier, hans resa till 

Galapagos är populärt att tala mycket om. Samtliga skriver om det naturliga urvalet, variation 

inom arter, kampen för tillvaron och slumpens roll i evolutionen. Utöver Darwin nämns en hel 



 

35 
 

del andra utvecklingsteoretiker och -teorier, däribland Platon, Aristoteles, Descartes, Lamarck 

och kreationismen. Samtliga verkar dock överrens om att det är Darwins teorier som vi idag anser 

vara de rätta, se exempel genom citatet nedan. 

Utvecklingsläran låg vid denna tid i luften, Lamarck hade gjort ett misslyckat försök att 
lösa problemet. Men först Charles Darwin (1809-1882 […]) lyckades, efter årtiondens 
arbete, lägga fram en utvecklings- eller härstammningslära, som övertygade fackmännen 
och förvandlade den biologiska vetenskapen. Bernhardsson m.fl., 1985, s. 108. 

Flera av böckerna inleder sitt evolutionskapitel med utvecklingsteoretikerna, däribland läroboken 

från 1974 (Nyholm m.fl., 1974), som tar upp att kreationismen var den ”självklara sanningen” för 

dåtidens naturforskare, men att den uppfattningen ändrades i och med Lamarck och Darwin. Ett 

exempel kan ses i citatet nedan, där författarna inleder med skapelseberättelsen enligt 

kreationismen, men sedan kommer in på Darwins betydelse för synen på utvecklingen. 

Enligt den bibliska skapelseberättelsen i Första Moseboks första kapitel skapade Gud inte 
bara himmel och jord utan även alla levande varelser. Under långa tider accepterades 
denna berättelse som en självklar sanning av västerlandets naturforskare. […] Först vid 
mitten av 1800-talet framlade engelsmannen Charles Darwin starka bevis för att en 
utveckling skett. Nyholm m.fl., 1974, s. 143. 

Lamarck och Darwins teorier jämförs i flera böcker genom att deras teorier får förklara 

giraffernas långa halsar (exempelvis Bernhardsson m.fl., 1985 och Peinerud & Almlöf, 1989). 

Mycket fokus läggs som sagt även på Galapagosresan och de djurarter som Darwin studerade där 

och genom detta läggs bevis för teorierna fram. 

Människans ursprung 

I denna senare tidsperiod i gymnasiet så är det i de analyserade böckerna mycket vanligt att man 

tar upp tidigare apliknande människoarter så som Java- och Pekingmänniskorna, neandertalarna 

och Cro-Magnonmänniskan. Ett exempel kan ses nedan. 

Till den arten hörde Javamänniskan som levde bortåt 1 miljon år före vår tid. I motsats till 
Australopithecus kände Javamänniskan till bruket av eld och kunde också jaga och göra 
verktyg. En annan representant för Homo erectus var Pekingmänniskan som levde för 
300 000 år sedan. Bernhardsson m.fl., 1985, s. 141. 

Man talar i samtliga böcker mycket om att vi tillhör ordningen primater och att vi har samma 

gemensamma ursprung som våra närmaste släktingar gorillor, schimpanser och orangutanger, 

men att vi efter det har utvecklats parallellt utan blandning. Samtliga böcker är överrens om det 

afrikanska ursprunget, det vill säga att vi härstammar från arter som levde i de södra och östra 

delarna av Afrika. Många böckers tyngdpunkt i evolutionskapitlet behandlar detta ämne och alla 

har med bilder över exempelvis människans evolution, jämförelser av skallar, skelett, händer och 

fötter hos olika människoarter (exempelvis Peinerud & Almlöf, 1989, s. 213-220). 
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Man talar dessutom om vad det är som skiljer oss från människoaporna (schimpanser, gorillor 

och orangutanger) och vad som gjorde att vi utvecklades i den riktning vi gjorde. Flera av 

böckerna lägger stor vikt vid detaljer kring just detta (exempelvis Ljunggren, 1991, s. 93-97). 

Mycket fokus läggs alltså på människans härkomst i samtliga böcker, med ett undantag; i den 

första boken i undersökningen, den från 1974, nämns inget alls om människans ursprung. 

Bevis för evolutionen 

Under hela den aktuella tidsperioden använder man sig av de idag allmänt vedertagna bevisen för 

evolutionen för att understödja de teorier man lägger fram i läroböckerna. Fossilernas tillblivning 

och vad de visar är det som läggs mest fokus på i samtliga böcker. Fosterutvecklingen, arters 

utbredning över jorden och olika arters lika grundplan tar också upp en del utrymme (exempelvis 

Nyholm m.fl., 1974). Vid dessa avsnitt används flera bilder som exempelvis visar vilken placering 

motsvarande ett underarmsben har i flera olika djurarter (exempelvis Karlsson m.fl., 1994). Just 

dessa bilder över den jämförande anatomin och fosterutvecklingen får i samtliga böcker stort 

utrymme. I de senare böckerna använder man sig dessutom av begreppen rudimentära organ 

(exempelvis Nyholm, 1974, s. 145); något som inte nämns i tidigare böcker, men även 

molekylärbiologiska bevis, kromosomjämförelser och beteendeanalys som bevis för att en 

biologisk evolution har ägt rum (exempelvis Peinerud & Almlöf, 1989, s. 201-202). Denna ökning 

av sätt att bevisa evolutionen har förmodligen skett i takt med utvecklingen av den teknik som 

möjliggör denna typ av bevisföring. 

Sammanfattning 

I exempelvis läroplanen från 1989 finns evolutionen med i många aspekter av kursplanen. Det 

verkar nu vara ett välintegrerat ämne i biologiundervisningen (Lpo 89). Detta är något som 

verkligen märks i läroböckerna. 

Den andra tidsperioden som är undersökt innehåller böcker med en mycket stor detaljrikedom 

jämfört med tidigare. Den utmärker sig också på det sätt att i och med teknikens utveckling kan 

ny forskning tar plats, däribland nya metoder för bevisföring för evolutionen. Något annat som 

utmärker sig är att man här talar Afrika som en viktig plats för människans ursprung. 

Eurocentreringen är alltså borta och man erkänner Afrika som den ”moderkontinent” den sägs 

vara idag. Man poängterar även vikten av Darwin och hans utvecklingsteorier. Liksom i den förra 

tidsperioden avvisar man kreationismen som en alternativ skapelseteori, det finns inte utrymme 

för några andra teorier än Darwins utvecklingslära 



 

37 
 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att se om en förändring har skett med avseende på hur 

läroböckerna i biologi för högstadiet och gymnasiet tar upp evolutionen och om denna eventuella 

förändring följer den sekularisering av Sverige som har skett under 1900-talet. Genom en analys 

av utvalda läroböcker från ovan nämnda nivåer och tidsperioder har en hel del intressanta resultat 

hittats, något som diskuteras i nedanstående avsnitt. 

Att en utveckling av läroböckerna har skett går inte att ta miste på. Denna utveckling verkar 

komma av två huvudsakliga anledningar, 1) naturvetenskapens kliv framåt som disciplin (bl.a. 

Hultén, 2008, s. 130) och (2, den ökade sekulariseringen av Sverige som ledde till att kyrkans 

makt över skolan minskade (bl.a. Thelin, 1981, s. 249). De skolreformer som skedde under 1900-

talet, bland annat grundskolereformen och införandet av det differentierade gymnasiet, är en rätt 

tydlig indikator på denna förändring inom skolväsendet. Skolans form anpassade sig efter 

samhällsutvecklingen och i och med det, anpassades även läroböckerna till denna nya tid. 

Universitetens inflytande över utbildningarna ökade – man ville utbilda framtidens naturvetare 

(Salin, 2010, s. 4). 

Det faktum att biologi blev ett eget ämne i skolan har naturligtvis också påverkat (Hultén, 

2008, s. 164). Ämnets innehåll kunde nu utökas vilket innebar att specifika biologiläroböcker 

kunna produceras. Evolutionen och andra temaområden kunde utökas och därmed kunde mer 

utbildningsstoff införas, allt detta i en anda när vetenskapen var på frammarsch. 

Högstadiet läroböcker 

Denna undersökning sträcker sig över nästan ett helt sekel, ett sekel som dessutom var väldigt 

spännande ur ett skolhistoriskt perspektiv framför allt med tanke på den stora 

grundskolereformen. Det märks att naturvetenskapen, efter denna reform, fick mycket större 

fokus än tidigare under 1900-talet och att det hade blivit ett eget ämne i skolan (Hultén, 2008, s. 

164). Omfattningen på läroböckerna har ökat allt med att tiden gått, vilket framför allt märks 

eftersom böcker som innefattar hela biologikursen dyker upp. Denna ökning i stoff gör att 

utvecklingsläran får ta allt större plats i böckerna och teorierna beskrivs allt mer detaljerade 

(exempelvis Andréasson m.fl., 1992).  

Något ytterligare som är utmärkande är en total avsaknad av Afrika som en viktig plats för 

människans tillblivelse i folkskolans tidiga läroböcker. Allt eftersom åren gick blev dock 

eurocentreringen allt mindre i folkskolans läroböcker och Afrika fick allt större plats i de 

undersökta böckerna (exempelvis Jonsson, 1971). Till skillnad från i folkskolans läroböcker 

nämns dock Afrika i princip i samtliga av läroverkens läroböcker, redan i den allra tidigaste 

perioden. Detta får en att undra om folkskolans läroboksförfattare antingen tog sig större friheter 

med vad de skrev eller om de var mindre uppdaterade vad gällde ny vetenskap. Att en utveckling 
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inom området har skett i läroböckerna står dock klart. Detaljerna är flera och Afrika får en allt 

tydligare roll. Detta kan tyda på två saker, dels att man under århundradet kommer allt längre 

inom den paleontologiska forskningen och dels att synen på Afrika kom att förändras under 

1900-talet.  

Darwins roll i de undersökta läroböckerna ökar successivt under århundradet, med några få 

undantag (exempelvis Linnman m.fl., 1971). Detta beror förmodligen på att forskningen inom 

området har ökat och att Darwins teorier genom åren har verifierats och accepterats. Det är 

endast en bok från högstadiet, Andréasson m.fl. (1981) som uttalat tar upp, för att sedan ta 

avstånd, ifrån kreationismen. Böckerna från läroverken nämner däremot denna ”skapelseteori” 

mycket mer än folkskolan, dock även här för att avvisa den från att vara en möjlig sanning. En 

tänkbar förklaring till detta är att folkskolan var mindre sekulariserad än läroverken. Detta kan då 

ha inneburit att läroboksförfattarna inte ville avvisa kreationismen så tydligt, utan ville behålla den 

neutralitet i religiösa frågor som nämns i Forskningsöversikten i denna undersökning.  

Gymnasiets läroböcker 

Gymnasieskolans utveckling skiljer sig en hel del från högstadiet. Även gymnasieskolan 

genomgick dock stora förändringar under 1900-talet och det som förmodligen påverkade mest 

var det faktum att den nu skulle förbereda fler för vidarestudier (Hultén, 2008, s. 37). Detta 

gjorde som bekant att staten numera fick lägga sig i allt mer kring skolans innehåll vilket 

minskade kyrkans makt på denna (Richardson, 1973, s. 57). Ett tecken på detta är att det 

naturvetenskapliga innehållet ökade kraftigt under början av 1900-talet, vilket märks i de 

undersökta läroböckerna. Mot slutet av århundradet är mängden av stoff inom utvecklingsläran 

många gånger fler än i de tidigare åren på 1900-talet.  

Ett tecken på sekulariseringen av läroverken är att man redan i de senare böckerna i den första 

tidsperioden (exempelvis Borg m.fl., 1963) bestämt avvisar en skapelseberättelse som beskrivs i 

kreationismen. Liksom nämnt ovan så kan detta bero just på att sekulariseringen var längre 

framskriden på läroverken än på folkskolan. Detta skulle kunna innebära att det fanns en större 

benägenhet för läroboksförfattare för läroverken att avvisa denna teori än vad det fanns för 

författarna av folkskolans läroböcker. 

Även om detaljrikedomen för gymnasiets läroböcker har varit relativt stor under hela 

tidsperioden ökar denna ytterligare allt eftersom åren går. Framför allt under den senare 

tidsperioden redogörs det noggrant för exempelvis bevisen för evolutionen (exempelvis Karlsson 

m.fl. 1994). Nivån på stoffet ökar dessutom ganska rejält och under den sista perioden talar man 

med mycket detaljer om den kemiska evolutionen som föranledde den biologiska (exempelvis 

Peinerud & Almlöf, 1989). Nivån på gymnasiet jämfört med högstadiet är naturligtvis högre, 

varför detta torde vara anledningen till att denna typ av texter ökar i omfång.  

Människan härstammar ifrån Afrika, det vet vi idag (Berg, 2012, s. 24). Denna övertygelse har 

man redan tidigt i läroverkens läroböcker och det blir allt tydligare ju längre framåt i tiden man 
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går. och i den senare av de två undersökningarna av gymnasiets läroböcker verkar samtliga 

överrens om att vi härstammar från Afrika. Detta är en intressant iakttagelse, särskilt om man 

jämför med folkskolans läroböcker där denna uppfattning inte kommer förrän senare. Återigen 

kan detta kopplas samman till en teori om att folkskolan var mindre sekulariserad och därmed 

mindre benägna att erkänna Afrika som huvudplats gällande människans utveckling. 

I och med att forskningen kring området tog kraftiga kliv framåt under 1900-talet, mycket tack 

vare sydafrikanen Philip Tobias (Berg, 2012, s. 18-19), är det inte så konstigt att detta avspeglades 

i läroböckerna. Framför allt eftersom att naturvetenskapen under åren före 1970-talet hade 

väldigt hög status (Hultén, 2008, s. 161 ff). 

Genomgående har Darwin en mycket viktig roll i de läroböcker från gymnasiet som har 

undersökts. Kanske kan det, förutom hans faktiskt viktiga roll, bero på att man ville ge eleverna 

en förklaring och något att förankra sina kunskaper i. I och med att den naturvetenskapliga 

allmänbildningen ökade (Hultén, 2008, s. 194-195) kan man också tänka sig en ökad strävan efter 

att, genom evolutionen, förstå livets uppkomst och utveckling fanns hos både elever och lärare. 
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Konklusion 

Ur analysen och diskussionen ovan kan några spännande resultat utläsas. En stor skillnad kan 

utläsas mellan folkskolan och läroverken. Jag nämner stadierna med deras tidiga namn (alltså ej 

högstadiet och gymnasiet) eftersom det är under denna tid som de största skillnaderna går att 

finna. Folkskolans läroböcker är sammantaget mer spretiga och skiljer sig åt mer från varandra än 

vad läroverkens böcker gör. Där finns en mycket mer homogen och forskningsmedveten bild av 

evolutionen. 

Läroverkens läroböcker som undersökts här, utmärker sig på det sätt att de är mycket mer 

forskningsuppdaterade än motsvarande böcker för folkskolan. Dessutom har de en mycket mer 

modern syn på viktiga områden inom evolutionens område, exempelvis de bevis för evolutionen 

som redogörs för samt människans härkomst och tillblivelse. Vad gäller bevisföringen för 

evolutionen beskrivs flertalet moderna tekniker som helt saknas i folkskolan (och även 

högstadiets) läroböcker. 

Människans tillblivelse är ett annat mycket tydligt exempel på de skillnader som finns mellan 

folkskola och läroverk. Medan folkskolan relativt långt in på 1900-talet undviker att tala om 

Afrika som ursprungskontinent så tar man upp detta mycket tidigt i läroverkens läroböcker. 

Folkskolan var alltså mycket längre, mycket mer eurocentrerat än vad läroverken var. 

En ytterligare faktor som skiljer folkskolan och läroverken åt är det sätt som kreationismen 

behandlas i böckerna. Medan man relativt tidigt tar avstånd till denna teori i samtliga av 

läroverkens böcker dröjer det mycket längre innan detta görs över huvud taget i folkskolans 

läroböcker. Först 1981 dyker en lärobok (Andréasson m.fl. 1981) upp som både tar upp och 

avfärdar teorin. 

För samtliga dessa resultat kan man troligtvis finna en förklaring i kyrkans minskande makt 

över skolan. En högre grad av sekularisering i läroverken än i folkskolan kan anas, vilket ses 

genom skillnader i hur läroböckerna författas. I de mindre sekulariserade läroverken kunde man 

förmodligen i större utsträckning mer tydligt avvisa kreationismen än vad man kunde i 

folkskolans böcker. Där ville författarna troligen behålla en större neutralitet och inte ta ställning i 

religiösa frågeställningar. Man tog helt enkelt inte upp kreationismen och därmed slapp man 

problemet. 

Charles Darwin, den man som vi har att tacka för den utvecklingsteori vi idag kallar för 

evolutionen, har när århundradet går mot sitt slut, äntligen fått upprättelse i de svenska 

läroböckerna, åtminstone i böckerna i denna studie. Från att inte nämnas vid namn (Wallengren 

& Henning, 1919) till att ta upp stor plats i högstadie- såväl som i gymnasieläroböcker 

(exempelvis Arenlind, 1984 och Karlsson m.fl. 1994). Darwins teorier var så radikala att till och 

med samtida utvecklingsteorier inte kunde acceptera dem (Bowler, 2009, s. 224) men forskare 

idag talar till och med om ”arvet efter Darwin” och menar att hans evolutionsteori var starten på 
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den evolution av evolutionen som pågår än idag (Gontier, 2010, s. 87). Denna allmänna 

övertygelse avspeglas naturligtvis i läroplaner och därmed även läroböcker, vilket vi kan se i de 

undersökta läroböckerna. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att läroverkens läroböcker överlag var mer 

moderna och forskningsuppdaterade än folkskolans böcker. Detta beror troligen på att 

religionens makt över skolans innehåll fanns kvar längre hos folkskolan än hos läroverken, vars 

innehåll till allt större del formades under inflytande av universiteten. Läroverken sekulariserades 

alltså snabbare än folkskolan, vilket tydligt syns vid en jämförelse av de olika stadiernas 

läroböcker. 
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