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1. Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är undersöka elevers och lärares syn på 

vetenskap kontra ickevetenskap eller pseudovetenskap. Detta har vi ju gjort 

genom en kvalitativ undersökning där vi intervjuat fem elever och fyra 

lärare. 

Elever anser att det är viktigt att veta vad vetenskap är och de anser att 

de kommer ha nytta av denna kunskap även utanför skolans dörrar. 

Anledningen till att det är obligatoriskt att läsa naturkunskap på gymnasiet 

är att eleverna skall få ett vetenskapligt synsätt. Med hjälp av läraren skall 

eleverna kunna inhämta den kunskap som behövs för att få rätt uppfattning 

gällande vetenskapsbegreppet. Enligt både elever och lärare så tas inte 

vetenskapsbegrepp upp i undervisningen. Lärarna tar för givet att eleverna 

redan innan de kommer till naturkunskap lektion har den här kunskapen. 

Den kunskap som eleverna fått gällande vetenskap har de inhämtat genom 

det samhälle de lever i t.ex. genom medierna. Men det är inte säkert att 

medierna ger rätt bild av vetenskap och då är det risk för att eleverna inte 

får den korrekta synen på vetenskap. Förstår man inte den korrekta 

innebörden i vetenskap är det även lätt att blanda ihop tro och vetenskap, 

som är två skilda saker. Som lärare får man inte ta förgivet att eleverna har 

en viss kunskap.  

Eleverna förstår inte heller det egentliga syftet med det laborativa 

arbetet under naturkunskapslektionerna. Det laborativa arbetet är en del av 

det naturvetenskapliga tänkandet. Det är en brist hos lärarna att de inte tar 

upp grundläggande begrepp, risken blir den att eleverna inte ser syftet med 

varför de läser naturkunskap. Följden blir den att ämnet anses svårt och 

komplicerat. 
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2. Inledning  

 

Vi lever idag i ett vetenskapligt samhälle där alla förutsätts kunna värdera 

och tolka vetenskap i massmedia, yrkeslivet och i vardagen. Vi ska kunna 

ta del av och kritiskt granska nya forskningsrön och på individnivå kunna 

särskilja om slutsatser är korrekta eller missvisande. I denna uppsats 

kommer att fokusera på den naturvetenskapliga delen av vetenskap och 

begreppet vetenskap kommer därmed att användas synonymt med 

begreppet naturvetenskap. 

Under en kurs i evolution vid Linköpings Universitet började vi 

fundera kring människors uppfattningar av vetenskap. I kursen behandlades 

evolution som en vetenskap och kreationism och Intelligent Design som en 

pseudovetenskap – en icke vetenskap. Vi ansåg oss kunna särskilja 

argumenten för och emot dessa två teorier eftersom vi alltid har varit 

intresserade av naturvetenskap och har ett vetenskapligt angreppssätt. Men 

hur är det med elever som på gymnasiet endast läser naturkunskap som ett 

naturvetenskapligt ämne? Kan dessa elever särskilja vetenskap från 

pseudovetenskap? 

Dessutom började vi fundera kring vår egen framtida lärarroll – hur 

kan vi vara med och påverka så framtidens generationer kommer att få ett 

naturvetenskapligt angreppssätt på ovanstående och liknande teorier? 

Vår tanke med denna uppsats är att synliggöra och lyfta fram den 

vetenskapliga problematik som vi anser finns i skolan. Vi vill undersöka 

kunskapsläget och därigenom få en fördjupad förståelse kring elevernas 

tolkningar och värderingar runt begreppet vetenskap samt undersöka om 

detta skiljer sig åt hos elever på olika program. 

 

2.1. Bakgrund 

 

Skolverket (2006) har publicerat en utredning kring evolution och 

kreationism i skolan. Denna utredning belyser den officiella synen på hur 

vetenskap ska behandlas och förmedlas i dagens skola. 

Både i Sverige och i andra länder så diskuteras det hur skolan ska 

behandla undervisning och frågor kring livets uppkomst och utveckling. De 

offentliga skolorna i Sverige skall vara icke-konfessionella, dvs. att skolan 

inte skall bekänna sig till någon religiös tro. Sverige är ett land som godtar 

fristående skolor som har en konfessionell inriktning, därför uppstår frågan 

hur konfessionella skolor skall undervisa i dessa frågor, där vetenskapen 

och trosläran ger olika svar.  

Det finns ett grundläggande krav på de fristående skolorna. Det kravet 

säger att de fristående skolorna skall ge de kunskaper och färdigheter som 



 

3 

till art och nivå svarar mot utbildningen i de offentliga skolorna. De skall 

även följa de allmänna målen och den värdegrund som gäller för det 

offentliga skolväsendet. Där säger värdegrunden bland annat att 

undervisningen skall vara saklig och allsidig. 

Undervisningen i skolan skall vila på en vetenskaplig grund. 

Vetenskapens kunskapsläge, anpassat till elevernas ålder, skall vara 

utgångspunkten. Det är även skolans uppgift att lära eleverna att förstå 

samspelet mellan empiriska iakttagelser och teoretiska modeller. Skolan 

ska också ge dem redskap att kritiskt granska information och att sakligt 

värdera den. Undervisningen om livets uppkomst och utveckling ska ha sin 

grund i den vetenskapliga teorin om evolutionen, och det finns inga 

vetenskapliga resultat som motsäger denna teori.  

Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. 

intelligent design, är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om 

evolutionen. Det är däremot inte förbjudet för en skola att behandla detta 

ämne, men detta för inte göras på ett sådant sätt så att eleverna skulle kunna 

tro att det är ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolutionen. Detta 

gäller även när en konfessionell skola behandlar den egna tron om 

skapelsen. I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av 

trosföreställningar.  

Skolans undervisning skall vara en helhet. Undervisning som sker i ett 

ämne får inte ifrågasätta eller nedvärdera ämnesinnehållet i ett annat.  

Skolverket (2006) 

 

2.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers syn på vad 

vetenskap i form av naturvetenskap är, samt att ta reda på hur lärare 

behandlar vetenskapsbegreppet i sin undervisning. För att konkret kunna 

sätta oss in i elevernas tankar och uppfattning kring vetenskap kontra 

pseudovetenskap har vi valt att använda evolution och kreationism som 

verktyg i vår undersökning. Vi har valt att fördjupa oss i följande 

frågeställningar:  

 

 På vilket sätt behandlar lärare vetenskap i sin undervisning? 

 Hur förmedlar lärare innebörden av vetenskapliga metoder i skolan? 

 Hur tolkar och värderar elever begreppen vetenskap och 

pseudovetenskap? 

 Vilken nytta ser sig eleverna ha av ett vetenskapligt tänkande?  
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3. Metod och genomförande 

 

Denna uppsats är gjord efter en icke experimentell design (Bryman, 2002). 

Vårt huvudsyfte är alltså att beskriva och förklara fenomen i vårt 

problemområde utan att ändra befintliga förhållanden. 

 

3.1. Urval 

 

Vi har i vår studie använt oss av ett icke representativt urval (Bryman, 

2002) där vi valde att intervjua fem elever och fyra lärare. Eleverna 

studerade vid fyra olika gymnasieskolor där tre elever gick det 

naturvetenskapliga programmet och två elever det estetiska programmet. 

Lärarna var verksamma vid fyra olika skolor och hade alla 

ämneskombinationen kemi och biologi. Inga av lärarna undervisade vid 

skolorna där eleverna studerade och det finns således ingen koppling 

mellan elever och lärare. Både elever och lärare fanns på medelstora 

gymnasieskolor i Mellansverige. Informanterna valdes ut genom att vi 

kontaktade elever och lärare som vi mött under vår VFU och vid andra 

kontakter med skolvärlden. Informanterna som valdes ut var personer vi 

tidigare fått bra kontakt med och som vi ansåg kunde ge oss mycket 

information vid kommande intervjuer. Eftersom vi har valt att använda oss 

av evolution och kreationism som verktyg i vår uppsats valde vi att 

intervjua elever som hade genomgått kursen Naturkunskap A eftersom 

evolution och utveckling är en av grundstenarna i denna kurs.  

 

3.2. Teknik 

 

Datainsamlingen gjorde vi genom en kvalitativ metod (Bryman, 2002) där 

vi spelade in intervjuerna på bandspelare för att senare kunna 

transkriberade dem och djupanalysera vad som verkligen sades och 

menades. Anledningen till att vi valde en kvalitativ metod var att vi ville ge 

informanterna en möjlighet att fritt associera i sin kunskap inom 

problemområdet genom att tillåta ett samspel mellan intervjuare och 

informant. Vi ville utgå från relativt öppna frågor för att inte missa några 

väsentliga delar och därmed var intervjuer det enda alternativet.  

När vi arbetade fram grunden i våra intervjufrågor utgick vi från våra 

frågeställningar och konstruerade två intervjuguider (Bryman, 2002), en för 

lärare och en för elever. För att testa frågornas relevans och utfall lät vi 

genomföra en provintervju som gav ett positivt resultat med djupgående 

resonemang och möjligheter till reflektion och egna slutsatser hos 

informanten. 
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3.3. Genomförande 

 

Vi tog tidigt personlig kontakt med de personer vi hade valt att göra 

intervjuer med på skolorna och efter att vi informerat om syftet och 

ändamål med denna uppsats och tackade samtliga ja till att ingå i studien. 

Vi såg till att alla var införstådda med att intervjuerna skedde helt anonymt 

och att de efter uppsatsens slutförande kan få ta del av resultaten. I de fall 

eleverna inte var under 18 år kontaktades föräldrarna för att få deras 

medgivande. Elevintervjuerna var ca 20 minuter långa och lärarintervjuerna 

varade i ca 30 minuter. Efter varje intervju fick såväl elever som lärare en 

chans att lämna en reflektion över vad vi hade pratat om och få uttrycka 

synpunkter och funderingar som dykt upp under intervjutillfället. Samtliga 

intervjuer utfördes på en neutral plats utanför skolan för att skapa en 

avslappnad miljö där alla lättare skulle kunna föra intervjun framåt. Av 

samma anledning utfördes även alla intervjuer utanför ordinarie skol- och 

arbetstid. Direkt efter att varje intervju var genomförd började vi direkt 

med transkriberingen för att inte missa detaljer som vi noterat under 

samtalet, till exempel hur vi uppfattade att eleven mottog våra frågor och 

reagerade under samtalet.  

 

3.4. Etiska krav 

 

Under arbetet med informationsinsamlingen och bearbetningen av 

informationen har vi följt kraven som finns i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (2003). Vi har informerat informanterna om 

uppsatsens syfte och att alla intervjuer är frivilliga. Vi var noga med att 

poängtera att vi inte är ute efter några ”sanningar” utan att vi vill få ta del 

av informanternas tankar och funderingar kring ämnet. I de fall 

informanterna var under 18 år fick vi både informanternas och deras 

förälders samtycke till intervjuerna. Dessutom har all data behandlats helt 

konfidentiellt och endast används till denna undersökning och uppsats. 

 

3.5. Bearbetning och analys 

 

Efter att alla intervjuer var transkriberade började vi analysera innehållet. 

Eftersom vår intervjuguide fortfarande kändes givande och gav ett 

sammanhang till problemområdet, valde vi att redovisa intervjuerna utifrån 

våra frågor. Elev- och lärarundersökningen redovisas var för sig och vi har 

valt att inte särskilja på vilken elev eller lärare som sagt vad, eftersom vi 

inte söker efter samband mellan åsikt och bakgrund i våra frågeställningar, 

utan vi vill ge en generell bild över elevers och lärares uppfattningar.  



 

6 

4. Litteraturgenomgång 

 

Under denna rubrik presenteras den samlade kunskapen som finns kring 

vetenskapsbegreppet i skolvärlden. Likaså belyses evolutionsteorin som en 

form av vetenskap och den kreationistiska tanken som en pseudovetenskap 

eftersom vi använt oss av dessa för att undersöka synen på vetenskap. 

Slutligen presenteras ämnet Naturkunskap genom kursplaner för att ge en 

bild av skolans uppgift att förmedla vetenskapsbegreppet. 

 

4.1. Vetenskapsbegreppet 

 

Under denna rubrik presenteras litteratur som berör begreppet vetenskap. 

Som nämndes i inledningen, använder vi begreppet vetenskap synonymt 

med naturvetenskap. 

 

4.1.1 Vetenskapshistoria – från straffbart till vardag 

 

Idag lever vi ett samhälle med vetenskapligt synsätt. Vårt levnadssätt och 

leverne speglar sig i de vetenskapliga teorier och fakta som finns i 

samhället. Men det har inte alltid varit på det här sättet. Innan upplysningen 

så var det kyrkan som hade starkt inflytande på människors vardag och 

samhällets struktur. Det som kyrkan sade ansågs som sanning och fick inte 

ifrågasättas och det var prästerna som hade den högsta positionen i 

samhället (Sjøberg, 2005). 

Under upplysningen på slutet av 1700-talet började det ske en 

förändring i synen på kyrkan. Man började ifrågasätta kyrkans världsbild 

och dogmatism. Istället lyfte dåtidens filosofer och författare fram att 

grundstenarna i samhället borde vara förnuft och vetenskap och med dessa 

verktyg kunna skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild. 

Tankarna och idéerna som framfördes samlades i en skrift, Encyklopedien, 

som utgavs 1751-1780. I och med detta ville de förmedla en ny sorts 

filosofi som är uppbyggd på en systematisk vetenskaplig metod. 

Det som föranledde upplysningstiden var den vetenskapliga revolution 

som inträffade under 1600-talet då bland annat Galilei och Newton gjorde 

stora vetenskapliga upptäckter som gjorde att samhället fick upp ögonen 

för vetenskapen. Grundprinciperna till ett vetenskapligt arbetssätt fastlades 

dock mycket tidigare, nämligen redan under antikens Grekland då 

Aristoteles levde och var verksam. Under 1800-talet ansåg man att 

begreppet vetenskap blivit ett alltför vitt begrepp och man särskiljde då på 

vetenskapen i två grenar: naturvetenskap och humanvetenskap. 
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Under 1900-talet har många nya upptäckter gjorts inom 

naturvetenskapen vilket gjort att vetenskapen fått en enorm 

genomslagskraft. Bland annat har relativitetsteorin och kvantmekaniken 

revolutionerat hela forskningsområden. Även kunskaper om DNA har gett 

oss viktiga framsteg inom såväl medicin, sjukvård och kriminalteknik – 

områden som alla berör individen i samhället (Frängsmyr, 2006).  

 

4.1.2 Vad är vetenskap? 

 

Vetenskapens huvuduppgift är att beskriva och förstå naturen och 

människan och syftar till att ge mening och struktur åt vår verklighet. 

Vetenskap ska alltid sträva efter att vara systematisk och det målet är att 

den ska vara fri från motsägelser. Den kan liknas vid ett stort pussel där alla 

bitar ska passa och inga bli över (Sjøberg, 2005). 

Målet med vetenskapen är att förstå naturen, det vill säga att relatera 

ett fenomen till ett annat och finna orsaken och verkan bakom fenomenet. 

Vetenskapsmän försöker hitta förklaringar för det som sker i vår omgivning 

och dessa förklaringar får bara innefatta naturliga saker och processer. 

Förklaringarna uppkommer ur mänsklig intelligens och ur data insamlad 

från observationer och experiment (National Academy of Science, 1998). 

Naturvetenskapen förutsätter att händelser förekommer i bestämda mönster 

som man kan beskriva med systematiska studier och observationer. Den 

utgår ifrån att det finns grundläggande regler som är desamma överallt i 

naturen och kunskapen man får inom ett område också är tillämpbar inom 

andra områden (Ekstig, 2002). 

Naturvetenskapen är en process som bygger på noggranna 

observationer och tillämpningar av teorier för att skapa kunskap. Teorierna 

gör observationerna meningsfulla och leder fram till nya förfinade 

observationer. Observationerna ger stöd åt teorierna och leder fram till nya 

teorier. Så här långt i historien har det visat sig att förklaringarna har varit 

enormt framgångsrika att inte bara i att förklara fenomen, utan också 

förutsäga vad som kommer att ske. Vetenskapliga framsteg består i att man 

finner bättre och enklare förklaringar till fenomenen. Vetenskapsmän kan 

aldrig vara säkra på att deras förklaring är heltäckande och definitiva, men 

till dess att man hittar en bättre förklaring, anses de som sanna (National 

Academy of Science, 1998). Kunskapen som naturvetenskapen lett fram till 

är föränderlig, det vill säga att den gäller till dess man kunnat motbevisa 

den eller funnit en mer tillfredställande teori (Ekstig, 2002).  

Vetenskapen har tre begrepp som gör att en vetenskaplig förklaring 

kan anses vara mer tillförlitlig och riktig än vad ovetenskapliga förklaringar 

är. Vetenskapen bygger nämligen på testbarhet, upprepbarhet och kritiskt 
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granskning. Om ett fenomen inte går att testa och upprepa, är det inte heller 

en vetenskaplig förklaring. En förklaring kan inte heller anses vara 

vetenskaplig förrän den ställts mot existerande och alternativa förklaranden 

och klarat av att bli analyserad och granskad av andra vetenskapsmän 

(National Academy of Science, 1998). 

Inom naturvetenskapen är det ett ideal att beskrivningar ska vara så 

enkel som möjligt, det vill säga att förutsättningarna som de bygger på ska 

vara så få och grundläggande som möjligt. Visionen är att komma fram till 

så enkla och få samband som möjligt. Dessa samband ska sedan kunna 

beskriva och förklara generella principer (Sjøberg, 2005). 

 

4.1.3 De vetenskapliga begreppen och språket 

 

Sjøberg (2005) menar att byggstenarna i naturvetenskapens tankevärld är 

dess begrepp. Dessa begrepp bör kunna definieras exakt.  

Hos allmänheten är begreppet teori ofta använt synonymt med 

gissning eller aning och man använder begreppet i menar som ”Min teori 

är…” och ”Men det är bara en teori.”. I vetenskapen har begreppet dock en 

annan innebörd. Där syftar teori till en övergripande förklaring som är väl 

underbyggd och testad. Det som gemene man menar med teori, kallas inom 

vetenskapen för hypotes: en påstående som är testbart och som kan stödjas 

eller förkastats med hjälp av observationer och experiment (National 

Academy of Science, 1998). 

Ett annat ord som vetenskapen ibland använder är begreppet fakta. 

Vetenskaplig fakta är en observation som blivit bekräftad med tiden. 

Observationer sker dock med våra sinnen, och det är inte alltid våra sinnen 

talar sanning. Observationer kan också förändras med hjälp av ny teknik 

och förfinade metoder. Länge var det till exempel ett vetenskapligt faktum 

att våra celler innehåller 24 par kromosomer, men med förfinade 

mikroskop kunde man senare observera att det faktiskt bara var 23 par 

(National Academy of Science, 1998). 

Ett ord som ofta också används är lagar. Lagar är vanligen fysikaliska 

beskrivningar över hur vår värld fungerar under givna förhållanden. Lagar 

används ofta för att ge stöd åt teorier och hypoteser, men precis som alla 

vetenskapliga slutsatser kan lagar förändras med ny information och nya 

observationer (National Academy of Science, 1998). 

Det är också viktigt att förstå sambandet mellan dessa begrepp. 

Förklaringar som har ett samband och som är allmänt accepterade kan 

kallas för en lag, där lagarna är förenklingar av verkligheten. Många lagar 

som hänger samman kallas för en teori. Teorin anses vara en slags 

förklaring som ger mening och sammanhang, medan en lag är rent 
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beskrivande. Innan en förklaring får status som en lag kallas förklaringen 

för hypotes, men skillnaden mellan lag och hypotes är i många fall inte helt 

tydlig. Kontentan är att lagar och teorier ska kunna beskriva observationer 

och fenomen som redan är kända och de ska kunna förutsäga vad som ska 

ske under bestämda förhållanden (Sjøberg, 2005). 

 

4.1.4 Varför ska man veta vad naturvetenskap är? 

 

Sjøberg (2005) belyser tre dimensioner på de naturvetenskapliga kunskaper 

som gemene man i samhället bör ha för att kunna förstå och tolka det vi 

möter i vardagen. Den första kunskapen alla bör ha handlar om är 

produkten av naturvetenskap. Alla bör känna till de tankar, idéer, begrepp, 

lagar och teorier som vi har om naturen och vår omgivning. Alla måste 

förstå de grunder som våra liv och vårt samhälle bygger på. 

Det andra som alla bör ha kunskap om är naturvetenskapens 

processer, det vill säga hur man kommer fram till nya resultat, vilka 

arbetssätt som finns i naturvetenskapen och vilka tekniker och metoder 

man använder. På så sätt lär sig människor att kritiskt granska information 

och de ges kunskap för att själva kunna avgöra hur trovärdigt något är. 

Slutligen anser Sjøberg (2005) att alla ska känna till vetenskapens roll 

i samhället. Alla bör ha kunskaper om naturvetenskap, inte bara i 

naturvetenskap. Antalet människor som ägnar sig åt och jobbar med 

vetenskap har ständigt ökat de sista århundradena. I takt med detta har 

också betydelsen av naturvetenskapen ökat dramatiskt. Naturvetenskapen 

är en del av vårt samhälle och är inte längre ett opolitiskt och oskyldigt 

sökande efter sanning. Naturvetenskapen lägger grunden för ekonomisk 

och teknologisk utveckling och i och med detta spelar naturvetenskapen en 

stor politisk roll.  

Enerstvedt (1971) anser att vetenskap är en maktfaktor i samhället. 

Vetenskap ska inte vara till för en elit, utan den ska vara till för 

människorna. Vetenskap och kunskap måste därför spridas i samhället och 

först då flyttas fokus från vetenskapsmännen till allmännyttan och 

vetenskap blir en del av vardagen. Enerstvedt (1971) hävdar vidare att man 

inte kan kräva att vetenskap ska vara folklig, men man kan kräva att den 

ska göras tillgänglig för folk. 

 

4.1.5 Det finns brister i synen på vetenskap i samhället 

 

Det finns flera problem i dagens samhälle med vår syn på vetenskap. 

Framför allt finns det brister i synen på vetenskapens roll och betydelse i 

samhället. Sjøberg (2005) inför ett begrepp som han kallar för vetenskaplig 
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analfabetism. Med detta menas att vetenskap idag inte är till för alla 

människor och att naturvetenskapens status sjunker i vårt samhälle. Sjøberg 

(2005) ser flera anledningar till detta. För det första presenterar media ofta 

vetenskap och teknik i form av bakslag och tar upp de negativa effekterna 

som den gett oss. Människor glömmer allt bra som vetenskapen gett oss 

och skyller den för allt som gått fel istället. En annan förklaring är att 

modern naturvetenskap är svår att förstå. Den bygger på svåra oförklarliga 

begrepp och djupa ingående resonemang vilket skapar en klyfta mellan de 

som utövar vetenskap och allmänheten som ska ta del av den. Avståndet 

gör vetenskapen mystisk och svårförstådd. Ytterligare en förklaring till att 

naturvetenskapens värde sjunker är att barn i vårt samhälle ofta får en 

negativ bild av vetenskap och forskare. I film och böcker utmålas forskare 

som udda, elaka och galna. En bild som barnen sedan tar med sig genom 

livet. 

 

4.2. Vad är evolution? 

 

Evolution är en benämning på en utvecklingslära som utgår från teorier och 

föreställningar om att naturen och människan genomgår en ständig 

utveckling (Bergström, 2006). Evolutionen säger att liv inte är statiskt utan 

förändras med tiden (Björklund, 2005). 

Evolution behöver inte bara betyda att nya arter bildas, även om det i 

längre tidsperspektiv kan leda till detta. Evolution kan i kortare 

tidsperspektiv innebära mindre förändringar i en population och detta kallas 

då för mikroevolution. Evolutionära förändringar som leder till nya arter 

kallas makroevolution (Björklund, 2005). 

 

4.2.1. Det naturliga urvalet 

 

Grunden till dagens evolutionsteori lades av Charles Darwin på 1800-talet. 

Under denna tidsperiod hade kyrkan stor makt i samhället och kyrkan 

ansåg att allt liv på jorden var skapat av Gud och att människan hade en 

högre status än annat liv på jorden. Likaså ansåg kyrkan att livet som Gud 

skapat inte var föränderligt utan människan var likadan idag som när hon 

skapades av Gud (Ekstig, 2002). 

Charles Darwin förkastade denna syn på livets utveckling och 

hävdade istället att arter förändrades med tiden. I en population kan det 

uppstå små skillnader mellan individer, och dessa skillnader kan successivt 

bli större och större. Till sist är skillnaderna så stora att individer med den 

ena egenskapen inte får avkomma med individer som har den andra 
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egenskaper. En ny art har uppstått. Innebörden av detta är att besläktade 

arter har ett gemensamt ursprung (Björklund, 2005). 

Grunden i Darwins teorier var något han kallade för det naturliga 

urvalet. Denna teori bygger på att det finns en variation av egenskaper hos 

individer i en population. En del av dessa egenskaper gör att vissa individer 

är bättre anpassade till miljön de lever i och därmed överlever de bättre och 

får fler avkommor än de andra individerna i populationen. Darwin menade 

att det sker en selektion. Dessa avkommor får sedan samma egenskaper 

som sina föräldrar eftersom egenskaperna beror på vilka gener individen 

har, och gener är ärftliga (Freeman & Herron, 2001). 

 

4.2.2. Slump och genetisk drift 

 

Förutom Darwins tankar om det naturliga urvalet, finns det fler 

mekanismer som kan leda till evolutionär förändring. Kontentan av 

Darwins teorier var att individer anpassas till miljön de lever i. Sådana 

evolutionära anpassningar kallas för adaptationer. Alla evolutionära 

anpassningar behöver dock inte vara adaptationer (Freeman & Herron, 

2001).  

Genetisk drift är exempel på en evolutionsmekanism som inte är 

adaptiv. Istället för att en egenskap blir vanligare på grund av selektion, 

innebär genetiskt drift att egenskapen sprids på grund av slumpen. Genetisk 

drift innefattar alltså de förändringar som inte beror på om egenskaperna, 

som generna ger, är till fördel eller nackdel för organismen (Freeman & 

Herron, 2001). 

Denna mekanism är särskilt tydligt i små populationen där mycket få 

slumpvisa förändringar snabbt kan förändra hela populationens arvsanlag. 

En viktig del i genetisk drift är att den leder till fixering eller utdöende av 

alleler (genvarianter). Ju vanligare en allel är i en population, desto mer 

sannolikt är det att allelen kommer att återfinnas i nästa generation och med 

tiden bli ännu vanligare. En allel som däremot är sällsynt i en population, 

riskerar snabbt att försvinna bort ur populationens genpool (Freeman & 

Herron, 2001). 

 

4.2.3. Mutationer – källan till genetisk variation 

 

En grundmekanism som skapar genetisk variation, och som i sig själv 

också kan vara en långsam evolutionär mekanism, är mutationer. 

Mutationer är en förutsättning för evolution eftersom det är källan till nya 

former av genetiskt material och ökar den genetiska mångfalden i en 

population (Björklund, 2005). 
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Mutationer kan ske på flera olika sätt, men grunden är att det sker en 

förändring i en allel (genvariant) som gör att genen får en förändrad 

funktion. Denna förändrade funktion kan sedan ge fördelar för individen 

och därmed påverka hur stor avkomma individen får. De flesta mutationer 

är dock till nackdel för individen och har en negativ inverkan på den 

reproduktiva framgången. Mutationer kan också vara neutrala, och varken 

påverka individen positivt eller negativt. Även neutrala mutationer är 

viktiga ur evolutionär synvinkel, eftersom de ger nytt genetiskt material 

som efter flera mutationer kan ge nya egenskaper (Freeman & Herron, 

2001). 

 

4.2.4. Bevis för evolution 

 

Det finns flera bevis för att evolution är en kraft i naturen som både sker 

idag och som har skett genom historien. Ett tydligt exempel på evolution 

som har kunnat observeras återfinns hos fjärilen björkmätare i 

Storbritannien. Björkmätare är naturligt ljusgrå, men på 1800-talet i 

samband med den industriella revolutionen började en mörkfärgad variant 

att sprida sig. Ökade luftföroreningar och smuts gjorde att det naturliga 

urvalet gynnade den mörka varianten som var bättre kamouflerad i 

smutsiga områden än den ljusa (Campbell, 1999).  

Den geografiska fördelningen av såväl djur- som växtarter är ett bra 

argument för att evolution har skett. Merparten av de dominerande arterna 

som finns i Australien är pungdjur, medan däggdjuren dominerar i övriga 

världen. Detta beror inte på att klimatet i Australien missgynnar däggdjur, 

tvärt om har inplantering av däggdjur idag varit mycket framgångsrik. 

Hypotesen är istället att pungdjuren utvecklades på den isolerade 

kontinenten utan konkurrens från däggdjur och därför har Australien en 

unik fauna (Campbell, 1999).  

Ett av de starkaste bevis för att evolution har skett är alla de fossil man 

hittat. I sökandet efter hur kräldjur och däggdjur är släkt med varandra, har 

man hittat flera fossil som anses vara övergångsarter och genom att studera 

storlek och huvudform har man kunnat bygga upp evolutionära träd av 

släktskapet. Likaså visar fossil att fiskar levde före övriga vertebrater 

eftersom alla fiskfossil är mycket äldre än övriga fossil. 

Ytterligare ett starkt bevis som talar för evolution är så kallade 

homologa strukturer, det vill säga likheter mellan olika arter som beror på 

att de haft en gemensam förfader. Ett exempel på detta är frambenen hos 

däggdjur som har flera olika funktioner, men som ändå har samma 

benstruktur (Freeman & Herron, 2001). 
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Slutligen kan man molekylärt bevisa släktskap mellan arter genom att 

exempelvis studera proteinstrukturen hos proteinet cytokrom C. En sådan 

analys visar på att även långt avlägsna släktingar som bakterier och 

människor faktiskt har ett gemensamt förflutet (Campbell, 1999). 

 

4.2.5. Vetenskap och evolution 

 

Björklund (2005) hävdar att vetenskapen vilar på tre grundstenar: den ska 

vara enkel, den ska bygga på kända fakta och den ska vara testbar, det vill 

säga kunna göra förutsägelser. Evolution i form av naturligt urval bygger 

på de tre premisserna ärftlighet, variation och selektion. Dessa premisser 

uppfyller de tre grundkraven som vetenskapen ställer. Premisserna är enkla 

– det finns inget övernaturligt i någon del. Premisserna bygger också på 

kända fakta. Redan för flera tusen år sedan utnyttjade kineserna dessa fakta 

i sin husdjursavel. Slutligen kan premisserna prövas. Alla tre delarna kan 

testas båda genom experiment och studeras i naturen. 

Dessa tre premisser ger också en övergripande tolkning av betydelsen 

av evolution. För det första finns det inget mål med evolution och eftersom 

den är ett resultat är riktade förändringar inte möjliga. Det är den 

tillgängliga selektionen, variationen och dess ärftliga bas som leder den. 

Det finns inget som säger att evolution leder till ökad komplexitet eller att 

lägre organismer måste utvecklas till högre. Däremot finns det trender i 

evolution, och vissa riktningar är mer sannolika än andra. 

Evolutionen är blind för framtida nytta och sker genom att individer 

har olika hög reproduktion och överlevnad. Det är inte för artens bästa som 

dessa förändringar sker utan de sker på individnivå och kan mycket väl 

vara negativa i framtiden. 

Evolution handlar om att individer får olika många avkomma 

beroende på egenskaper. Det gör att man måste se evolutionär framgång i 

förhållande till hur framgångsrika andra individer har varit. Individer som 

får fler ungar än medelvärdet, ökar sin andel medan övriga minskar. 

 

4.3. Vad säger styrdokumenten om vetenskap i skolan? 

 

Dagens skola bygger på en vetenskaplig värdegrund. I de flesta ämnen och 

kurser på gymnasiet skall arbetet genomsyras av vetenskapliga arbetssätt 

och vetenskapliga metoder. I denna del av uppsatsen redovisas vad 

styrdokumenten säger om vetenskap och naturvetenskap i gymnasieskolan. 

I läroplanen för gymnasieskolan står att skolan har i uppdrag att 

framföra vetenskapliga arbetssätt och metoder till eleverna. 
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Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras 

förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Inom gymnasiesärskolan 

och särvux skall eleverna tillägna sig ett alltmer undersökande 

sätt att tänka och arbeta. (Skolverket, 2001, sid. 5) 

 

Vidare sägs att skolans mål är att sträva efter att varje elev i 

gymnasieskolan ” kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar en 

analytisk förmåga och närmar sig ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta 

och tänka” (Skolverket, 2001, sid. 9). Skolan ska också se till att alla som 

gått ut ett nationellt program på gymnasienivå ”har förmåga att kritiskt 

granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera 

och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket, 2001, 

sid. 11).  

 

4.3.1. Kursplanerna i naturkunskap 

 

Det ämne på gymnasiet som har till uppgift att föra fram det 

naturvetenskapliga tänkandet och arbetssätt hos elever är naturkunskap. I 

kursplanen för naturkunskap (Skolverket, 2002) står: 

 

Utbildningen i ämnet naturkunskap syftar till att beskriva och 

förklara omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Ämnet 

syftar också till förståelse av naturvetenskapens arbetssätt och 

resultat. Ämnets syfte är dessutom att ge naturvetenskapliga 

kunskaper för att kunna ta ställning i frågor som är viktiga för 

individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling och 

energifrågor. 

 

I kursplanen för naturkunskap återfinns också målen med ämnet 

Naturkunskap. Här står att skolan ska sträva efter att eleven: 

 

 utvecklar sina kunskaper om vetenskapliga undersöknings- 

och forskningsmetoder och om hur resultat kan presenteras, 

 utvecklar sin förmåga och sitt intresse att söka, kritiskt 

granska och tillgodogöra sig kunskap om aktuell forskning i 

naturvetenskap från olika informationskällor, 
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 utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer 

av information, delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och 

ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt och etiskt perspektiv. 

 

4.3.2. Naturkunskap A 

 

Naturkunskap A är ett kärnämne på gymnasiet, vilket innebär att det läses 

av samtliga elever vid alla program. För att få studera vidare vid universitet 

och högskolor krävs att man är minst godkänd på alla kärnämneskurser. 

Kursen är 50 poäng, vilket motsvarar 50 arbetstimmar. 

Kursen har som mål att eleverna efter avslutat kurs ”ska kunna göra 

observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka 

resultaten”. Eleverna ska också ha ”kunskap om den naturvetenskapliga 

världsbildens framväxt samt universums och jordens historia”. 

Betygskriterierna för Naturkunskap A speglar en del av det 

vetenskapliga innehållet och för att bli godkänd på kursen ska eleven kunna 

utföra mätningar och undersökningar och kunna beskriva iakttagelser och 

resultat både muntligt och skriftligt. Väl godkänt får elever som arbetar 

aktivt i undervisningens experimentella och praktiska moment och som kan 

analysera idéer och värderingar utifrån såväl ett individperspektiv som ett 

natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv. För att få betyget mycket väl 

godkänt måste eleven kunna tillämpa ett naturvetenskapligt arbetssätt, 

planera och genomföra undersökande uppgifter, tolka resultaten samt 

kritiskt kunna värdera giltighet och rimlighet för sina slutsatser. 

 

4.3.3. Naturkunskap B 

 

Naturkunskap B är ännu mer vetenskapsinriktat och ger fördjupade 

kunskaper i naturkunskap. Kursen, som är på 100 poäng, är endast 

obligatorisk för det samhällsvetenskapliga programmet, men är valbar kurs 

på flera andra program. 

Efter genomgången kurs ska eleven ”kunna planera, utföra och tolka 

enkla experiment och undersökningar samt kunna rapportera muntligt och 

skriftligt”. Vidare ska eleven ha kunskap ”om olika vägar att nå 

information om aktuella forskningsområden” och ha kunskap ”om 

naturvetenskapliga teorier för livets uppkomst, villkor, utveckling och 

mångfald”. 

Betygskriterierna för Naturkunskap B säger att för att bli godkänd ska 

eleven utföra experimentella och praktiska moment med hjälp av 

handledning. Eleven ska också utföra mätningar och undersökningar och 

kunna beskriva iakttagelser och resultat både skriftligt och muntligt. 
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Slutligen ska man för att bli godkänd också kunna läsa och förstår texter 

som innehåller naturvetenskapliga begrepp och fakta. Kraven för att få väl 

godkänd skiljer sig inte alls från kraven i Naturkunskap A. 

För att få mycket väl godkänt krävs att eleven tillämpar ett 

naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 

uppgifter, tolkar resultaten och kritiskt värderar slutsatsernas giltighet och 

rimlighet. Eleven ska använda, analysera och integrera införda begrepp, 

modeller och teorier. 

 

4.4. Pseudovetenskap 

 

I denna uppsats använder vi begreppet pseudovetenskap som en motsats till 

vetenskap, det vill säga synonymt med icke-vetenskap. Pseudovetenskap 

bygger på mystisk eller spekulativ forskning som inte är accepterad av 

vetenskapssamhället (Nationalencyklopedin, 2006b). Pseudovetenskap 

innehåller förklaringar och modeller som inte har en vetenskaplig grund, 

det vill säga inte går att observera eller experimentellt bevisa och vars 

förklaringar strider mot andra vetenskapliga förklaringar (Hansson, 1983). 

 

4.4.1. Vad kännetecknar pseudovetenskap? 

 

Hansson (1983) beskriver sju kännetecken som särskiljer pseudovetenskap 

från vetenskap: 

Det första kännetecknet för att något är pseudovetenskap, i motsats till 

vetenskap, är auktoritetstro – att vissa personer tillskrivs en förmåga att 

avgöra vad som är rätt och fel och att andra personer bara rättar sig efter 

deras bedömning. Detta är speciellt vanligt i organisationer och sekter där 

en eller få personer har en mycket ledande och bestämmande roll. 

Det andra kännetecknet på pseudovetenskap är när fakta bygger på 

experiment som utförts någon enstaka gång och som inte går att upprepa 

med samma resultat. Vetenskap handlar om att fastställa samband i 

verkligheten och kan därför inte bygga på enstaka experiment som inte ger 

några generella samband. Ett annat vanligt sätt att framföra något som 

vetenskap är att välja ut handplockade exempel i fall där slumpmässigt 

urval är möjligt. På så sätt beskriver man inte det generella utan det 

specifika och avvikande trots att de flesta andra exempel visar på en helt 

annan trend. 

Ett fjärde kännetecken är att man inte försöker testa sin teori mot 

verkligheten trots att det vore möjligt. Eftersom vetenskap handlar om att 

beskriva verkligheten har en teori som inte är jämförd med iakttagelser i 

vår omgivning inget vetenskapligt värde. Iakttagelser kan göra att teorin 
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måste omprövas för att inte motsäga de iakttagelser man gör. Ytterligare ett 

kännetecken är när man ignorerar motsägande iakttagelser och fortsätter 

hävda att teorin är helt riktig, trots att man har experiment eller 

observationer som motsäger riktigheten. 

Det sjätte kännetecknet handlar om förhållningssättet till de motbevis 

som andra kan komma att framlägga mot teorin. Pseudovetenskap utmärker 

sig då genom att man begär att en teori ska testas på sådana sätt att den bara 

kan bekräftas och aldrig motsägas oavsett av de resultat man får fram. Ett 

vanligt exempel är att resultat som motsäger teorin förkastas eftersom att 

någon hävdar att resultaten egentligen inte bevisar något som man kan dra 

en generell slutsats av. 

Det sista kännetecknet för en pseudovetenskaplig teori är att den 

ersätter en hållbar förklaring utan att sätta något istället. Den nya teorin 

lämnar mycket mer oförklarat än den gamla. Vetenskap kräver att en ny 

teori ska förklara allt som den gamla teorin kan förklara och att den även 

ska kunna förklara ytterligare ting som den gamla teorin inte kunde 

förklara. 

 

4.4.2. Spekulativ vetenskap 

 

Kreationisten Mats Molén (2000) tar upp begreppet vetenskaplig 

begränsning och hävdar att vetenskap kan delas upp i två olika områden. 

Dels den del som bygger på experiment och forskning och som vi kallar för 

ren vetenskap, och dels en annan del som bygger på att sammanställa 

observationer från vitt skilda områden. Molén (2000) kallar den sistnämnda 

för spekulativ vetenskap eftersom den inte är baserad på direkta experiment 

utan grundar sig på att man sammanställer redan producerad vetenskap i ett 

givet område och att det då oundvikligen uppstår luckor i kunskapen. Dessa 

luckor har inte alltid ett vetenskapligt svar, utan det är upp till forskaren 

själv att fylla igen luckorna med sina egna teorier eller sin trosuppfattning. 

Molén (2000) menar att i vissa vetenskapliga frågor måste det finnas en 

utomvetenskaplig grund för att ge svar på frågorna, och att denna typ av 

pseudovetenskap borde hållas lika högt som annan vetenskap. 

 

4.5. Kreationism 

 

Kreationism är en idérörelse som bygger på en föreställning om att världen 

skapats av Gud enligt berättelsen i Första Moseboken. Enligt denna 

skapade Gud världen och allt liv på jorden under sex dagar och människan 

skapades till Guds avbild. Enligt beräkningar som gjorts utifrån texter i 

Gamla Testamentet, har man kunnat datera skapelsen till ca 4 000 år f.Kr. 
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Kreationismen har sitt fäste i USA och utmärker sig genom att opponera 

sig mot Darwin och den moderna evolutionismen. Man anser att liv är 

Guds skapelse och att evolution och utveckling av liv inte sker utan 

tvärtom strider emot den gudomliga skapelsen (Nationalencyklopedin, 

2006a).  

 

4.5.1. Intelligent Design – vetenskaplig kreationism? 

 

Kreationister anser att Guds skapelse och vetenskapens evolution är två 

möjliga teorier som bör jämställas och få lika stort utrymme i skolans 

undervisning. Detta har väckt stort motstånd eftersom skolans undervisning 

ska bygga på vetenskap. På senare år har därför en ny form av kreationism 

utvecklats som kallas för Intelligent Design, ID. 

ID har till skillnad från kreationismen, fjärmat sig något från 

betoningen på att Gud har skapat livet. Istället vill man främst lyfta fram 

tankar om att livet är alldeles för komplext och välutvecklat för att ha 

kunnat uppstå av en slump och sedan ha utvecklats till dagens livsformer. 

Man anser att människan är så pass perfekt att hon inte har kunnat uppstå 

ur lägre stående varelser, vilket evolutionsteorin hävdar. ID framställer sig 

som en rörelse med ett vetenskapligt arbetssätt och ifrågasätter de 

vetenskapliga argumenten som evolutionsbiologer framför (Freeman & 

Herron, 2001). Man hävdar att evolutionsteorin är felaktig och bygger på 

en ovetenskaplig grund och menar bland annat att evolutionsteorin inte kan 

testas eftersom inga observationer kan motbevisa den. Därmed strider den 

mot en av vetenskapens grundstenar (Molén, 2000). 

 

4.5.2. Argument mot evolutionsteorin 

 

Huvudargumentet som kreationister använder sig av är att det inte finns 

några bevis på att evolution verken sker i detta ögonblick eller att den 

någonsin skett. För det första så har ingen sett evolution och att se och 

observera något är grunden i vetenskap. ID menar att bara så kallad 

mikroevolution existerar, det vill säga små förändringar som sker hos till 

exempel en art på grund av att miljön förändras, men att dessa förändringar 

aldrig ger upphov till nya arter. Mikroevolution har till skillnad mot 

makroevolution kunnat observeras, och alltså existerar den, men ingen har 

sett en ny art uppstå. Fossil som evolutionsbiologer hävdar är 

övergångsarter och bevis på makroevolution, förklarar ID bara vara 

variationer av en art. Fossilen ger bara upphov till allt fler luckor i 

evolutionsbiologernas utvecklingssteg istället för bevis (Molén, 2000). 
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Evolutionen ger oss inte heller svar på viktiga frågor som hur 

utvecklingen från encelliga organismer till flercelliga gick till, och kanske 

viktigast av allt saknas bevis för hur livet skulle ha uppstått överhuvudtaget 

enligt evolutionsbiologernas teorier. Att livet skulle ha uppstått av en slump 

är helt osannolikt. Livets genetiska kod består av kvävebaser och de 

enklaste formerna av liv har åtminstone 100 kvävebaser. Sannolikheten för 

att dessa 100 kvävebaser skulle hamna i rätt ordning av slumpen är 

1/(4^100). Likaså kan inte komplexa strukturer som till exempel ögon 

uppstå av en slump. Sådana komplexa organ har inte någon funktion förrän 

de är fullt utvecklade och kräver dessutom andra lika komplexa och 

utvecklade organ för att fungera, till exempel nervbanor och hjärna som 

kan behandla informationen som synen ger oss (Molén, 2000). 

ID pekar på vidare på hur väl anpassade alla djur och växter är i de 

miljöer de lever i idag och hävdar att det måste finnas en intelligent tanke 

bakom konstruktionen av dessa djur. Det kan inte vara en slump att allt 

passar perfekt i den miljö de lever i (Molén, 2000). 
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5. Resultat 

 

Här redovisas resultaten från våra två kvalitativa undersökningar. Först 

redovisas resultaten från elevundersökningen och sedan resultaten från 

lärarundersökningen.  

 

5.1. Elevundersökning 

 

Här presenteras resultaten som rör elevundersökningen. Resultaten 

redovisas utfrån huvudfrågorna i vår intervjuguide. 

 

Vad är vetenskap för dig? 

 

Svaren på denna fråga var ganska lika, vissa av eleverna kunde redogöra 

mer om vad de ansåg att vetenskap innebar för dem och vissa svar var 

ganska kortfattade. 

 
– Ett sätt att undersöka sin omgivning, med hjälp av sina sinnen observerar 

vad som sker omkring sig och utifrån det formulera teorier och det ska man 

kunna göra utifrån experiment och sedan kunna upprepa dem… 

 

– Teoretiska bevis, att man kan bevisa saker. Förklarar hur det fungerar. 

 

Det var flera av eleverna som nämnde att det handlar om hur världen 

fungerar, att det är det man använder för att ta reda på hur saker och ting 

hänger ihop. Två av eleverna sa att det tänkte på vetenskapsprogram, t ex 

Vetenskapens värld. En elev sa att vetenskap svarar på frågor som är 

omöjliga att hitta svar på: ”Vetenskap är forskning, tekniska framsteg, 

medicinska framsteg.” 

 

På vilket sätt har ni behandlat det i skolan? Endast i NK-ämnet? 

 

De flesta elever sa att det var övervägande i naturkunskapen/naturämnena 

som de tänkte på när de hörde begreppet vetenskap. 

Laborationer/experiment var det sätt som de flesta ansåg att de 

behandlat/tagit upp vetenskap i skolan.  

 
– Vet inte om vi har behandlat det så mycket… Experiment i skolan, 

vetenskapsmän och deras upptäckter. Fakta om hur saker och ting är. 

 

– Läser i boken och sedan gör experiment för att förstå. 
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Tre av eleverna sa att samhällsämnet också var vetenskapligt, men att de 

inte pratat så mycket om det där, den ena ansåg att det var en annan typ av 

vetenskap, att man studerar människor. En annan nämnde att det var mer 

diskussioner i samhällsämnet. 

 

Har läraren tagit upp vad vetenskap är? 

 

Ingen av eleverna kunde minnas att deras lärare tagit upp just vad 

vetenskap innebär.  En elev sade: 

 
– Nej inte vad jag kommer ihåg, de skulle vara mer tydliga på att beskriva 

vad det är, hur man arbetar vetenskapligt, vetenskapens begränsningar och 

hur det fungerar. Det har de varit dåliga på. Nu förstår jag ju men innan 

trodde jag att det naturvetenskapen kom fram till var objektiva fakta, men så 

är det ju inte, det är ju bara modeller som kan förändras, men det förstod jag 

ju inte då, det tycker jag man skulle börja prata om tidigare och mer gå 

igenom. 

– Skulle du velat haft en lektion då läraren gick igenom vad det är? 

– Ja, det tycker jag. Alla NV-ämnen skulle ha en sån genomgång och sen att 

man repeterar det i samband med experiment och laborationer. 

 

På vilket sätt arbetar ni vetenskapligt i skolan? 

 

En elev sade: ”Laborationer kanske, har inte tänkt på att det var 

vetenskaplig arbetssätt”. Den här eleven sa att de skrev labrapporter, men 

att hon inte visste att det var ett vetenskapligt arbetssätt som de höll på 

med. De skrev rapporter för att läraren sa att de skulle göra det. En annan 

elev sa att det nog var genom laborationerna som man arbetade 

vetenskapligt, men att denne inte hade tänkt på att det var så som 

vetenskapsmän arbetade. Eleven tyckte det var bra att de skrev 

labrapporter, att man fick visa hur man gjort.  

En elev sa att de gjorde laborationer ibland och att de i samband med 

dessa ibland skrev labbrapporter. Däremot hade eleven inte uppfattat att 

laborationerna var ett vetenskapligt arbetssätt. Enligt denna elev hade 

läraren aldrig nämnt detta. 

En elev svarade så här: 
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– Till exempel i fysiken så har vi först kanske en liten genomgång om ett 

område och sen kanske vi gör ett experiment, en laboration av något slag, 

fysik är ju ofta formler och i och med det kanske vi får fram en formel som 

är viktig för det här området som baseras på det här experimentet eller som 

visar att det stämmer överens. Gör lite olika mätningar på olika förhållanden 

eller tabeller, så ser man att det stämmer, att formlerna fungerar i praktiken.  

– Stämmer det alltid då? 

– Nej, det är ganska många gånger det inte har stämt. I biologi och kemi där 

det blir fel eller vad man säger och då får man prata om felkällor, det har vi i 

alla fall fått lära oss på ett bra sätt. Om vi till exempel fått ett resultat på en 

laboration så har läraren sagt åt oss att vi ska skriva vad vi får, inte vad ni 

vill att ni ska få. Om alla vetenskapsmän skrev vad de vill ha så skulle ju 

inget stämma.  

 

En elev sa att de inte arbetade så vetenskapligt i skolan. 

 
– Vi undersöker mest hur saker är eller tittar i mikroskop på grejer. 

– Är det inte vetenskap att undersöka något? 

– Jo, men det känns inte så vetenskapligt när man redan vet vad man ska se 

för nåt. 

– Får ni alltid veta vad ni ska se eller hitta i en laboration? 

– Ja det får vi. 

– Skriver ni labbrapporter? Är det vetenskapligt? 

– Ja det skriver vi ibland. Det är väl inte så vetenskapligt, vi undersöker ju 

bara fåniga saker och skriver av instruktionerna till rapporten. 

– Det krävs inte mer än så för att få G på rapporten? 

– Nä 

 

Vad är en hypotes? Varför ställer man en hypotes? 

 

En elev svarade att en hypotes är en idé, men att de inte närmare hade tagit 

upp detta begrepp i skolan. ”Ett antagande innan man gör en laboration, 

vad man tror kommer att hända, en kvalificerad gissning” svarade en 

annan. En elev svarade: 

 
– Hypotes är en frågeställning om hur man tror att fenomenet kommer att 

vara, hur resultatet kommer att bli om du gör så här och så här. Man 

förutspår lite utefter de kunskaper man har innan.  

 

En annan sa att det var när man tror att nåt är på ett visst sätt. Det var bara 

en av de intervjuade eleverna som inte visste vad en hypotes var för något.  

Även fast vissa av eleverna visst var en hypotes var, så var det ingen 

av dem som visste varför man ställer upp en hypotes.  

 

Har ni tagit upp kreationism? Är det en vetenskap?  
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Inte hos någon av eleverna så hade deras lärare nämnt kreationism. Tre av 

eleverna visste vad just kreationism stod för. På frågan om det var en 

vetenskap svarade de: 

 
– Nej det tror jag inte. Inga vetenskapliga grunder. Inga experiment som 

stödjer det, bygger på en text i bibeln. Man kan ju inte veta vem som skrivit 

dem. Finns ju inga bevis på att det finns en gud.    

 

– Nej det är inte någon vetenskap eftersom det bygger på gud och sånt det 

kan man inte bevisa. 

 

– Jag vet inte jag är inte så jätteinsatt. Vissa som håller på med 

kreationistiska teorier och så kan göra vetenskap, och göra det på ett bra sätt 

fast jag vet inte hur många som gör det bra. Fast det som man hör är ju att de 

gör det dåligt.  

 

De som inte visste vad kreationism var för något hade i alla fall hört talas 

om intelligent design. Ingen av dessa ansåg att detta var en vetenskap. 

 

Vad är evolution? Är evolution en vetenskap? Varför? 

 

På den här frågan var svaren väldigt lika. En elev sa att evolution är läran 

om hur allt uppstod. En annan sa att evolution är att det ”gått från en cell 

till idag”. En elev hade en mer komplex beskrivning:  

 
– Evolution betyder utveckling. När man pratar evolution brukar man prata 

om evolutionsteorin. Teori om hur arter utvecklas från en enkel livsform till 

flera arter med högre komplexitet.  

 

På frågan om det är en vetenskap så svarade endast en av dem att det inte 

var det: ”Nej det är ingen vetenskap eftersom det inte är bevisat.” De andra 

eleverna svarade att eftersom det finns bevis, några av de nämnde att det 

fanns fossil som var bevis för evolutionen. En elev poängterade att 

evolutionen var en vetenskap för att man försöker bygga teorier utifrån de 

observationer och experiment som man har gjort och att den inte är ett 

slutgiltigt faktum. Att det är en teori som kan förändras, den kan vara fel 

och då kan förkastas och om den stämmer kan den framhävas. 
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Vad är skillnaden mellan vetenskap och icke vetenskap? 

 

Även på denna fråga så var svaren väldigt lika: 

 
– Vetenskap kan man bevisa, det finns belägg man kan bygga på. 

 

– Vetenskap är när man undersöker sin omgivning med vetenskapliga 

arbetsmetoder, alltså man gör upprepande experiment och utifrån det formar 

teorier. 

 

– Icke vetenskap vad är det? 

 

– När man inte arbetar med den vetenskapliga metoden med upprepande 

försök och formulerar teorier. 

 

– Vetenskap är empirisk bevisning, om jag gör ett experiment ska någon 

annan upprepa det och komma fram till samma saker.  

 

Vad innebär det att något är vetenskapligt bevisat? 

 

På den här frågan så formulerade de intervjuade sig lite olika.  

 
– När man har en teori som är väldigt bra bekräftad. Väldigt många forskare 

är eniga om att det är så här och att det inte finns några frågetecken. 

 

– Att man har räknat på det och bevisar saker. 

 

– Finns ingen annan vetenskap som säger att det är något annat sätt. Pekar åt 

ett håll. Starka grunder och att flera har kommit fram till samma sak. 

 

Kommer att ha användning av vetenskapligt tänkande i samhället 

efter skoltiden? 

 

På den här frågan svarade alla att de ansåg att de skulle ha användning av 

det vetenskapliga tänkandet i framtiden. Någon sa att det är ett sätt för oss 

att förstå hur världen fungerar. En annan sa att om det kommer nya rön om 

olika saker så är det lättare att förstå vad det innebär, hur forskare har 

kommit fram till detta, hur det har arbetats fram. 

 

5.2. Lärarundersökning 

 

På vilket sätt försöker du få eleverna att tänka och arbeta 

vetenskapligt? 

 

Lärarna arbetar på ganska likartade sätt för att befästa ett vetenskapligt 

tänkande i skolan. Först och främst använder sig lärarna av 
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laborationstillfällen där ett vetenskapligt arbetssätt nästan alltid tillämpas. 

Vid de flesta laborationstillfällena utgår eleverna från skriftliga 

instruktioner om hur en laboration ska gå tillväga och instruktionerna 

redogör också för vad man ska tänka på i de olika stegen. Anvisningarna 

beskriver ofta de olika metoderna och teknikerna som eleven ska använda 

och lämnar bara ett litet utrymme för elevens egna beslut. Lärarna förklarar 

att de gör så för att både spara tid och för att man ska nå ett mål varje 

laboration och inte gå ifrån salen och inte ha förstått vad och varför man 

gjort något. 

 
– Jag använder tydliga instruktioner för att hjälpa eleverna på labbarna, jag 

menar det är inte så lätt att låta eleverna starta från scratch och ändå tydligt 

nå fram till det jag vill med labben. 

– Har du någon reflektion över det vetenskapliga tänkandet och arbetssättet i 

dessa laborationer? 

– Det är klart vi arbetar vetenskapligt även om vi följer en mall eftersom 

metoderna och poängen ändå framgår, det är ju viktigare att eleverna får ut 

något av en labb än att de alltid ska göra experiment för att dra egna 

slutsatser, de vet ju redan vad som ska hända ändå… 

 

En lärare utskiljer sig från de övriga, då denna lärare har frångått de 

noggranna skriftliga instruktionerna vid många laborationer och ersatt 

anvisningarna med övergripande mål. Eleven får själva välja arbetssätt och 

metod för att sedan nå målen. Eftersom detta arbetssätt kräver mer av 

eleverna använder läraren oftast detta arbetssätt bara hos NV-elever. 

 
Jag brukar ge eleverna fria uppgifter några gånger per termin. Som i våras, 

då fick de en okänd metallbit som de skulle bestämma vilken metall det är. 

Inga konkreta instruktioner gav jag till dem, utan de fick själva undersöka 

vad de ville och jag hjälpte till med material och så innan de fick göra ett 

experiment fick de då skriva ned hur de tänkte och efteråt så skrev de ned 

resultatet för att senare kunna tolka det. 

 

Samtliga lärare har dock vid åtminstone något tillfällen låtit eleverna utgå 

från egna hypoteser för att göra förutsägningar och sedan själva forma en 

förklaringsmodell. Dock är det sällan som lärarna följer upp elevernas 

förutsägelser och diskuterar vad olika grupper i klassen kommit fram till 

och hur man värdera de olika hypoteserna och resultaten. En lärare säger att 

”man har inte tid med allt man vill i skolan, och även om jag skulle vilja 

lägga mer tid på att uppmärksamma det vetenskapliga i laborationerna så 

hinner jag inte”. 

Många laborationer redovisas i form av en laborationsrapport där 

eleverna ska beskriva sitt arbete. I de fall eleverna fått skriva egna 

hypoteser och förutsägelser, redovisas dessa i rapporten. Huvuddelen av en 
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laborationsrapport består annars i att beskriva tillvägagångssättet och att 

bedöma om det finns några felkällor. Trots att rapporterna ofta består i en 

färdig mall, är resultaten av rapporterna mycket dåliga. Många elever visar 

stora brister i sitt sätt att beskriva och utvärdera något. Speciellt svårt har 

eleverna för att dra slutsatser om vad som faktiskt har hänt och spekulera i 

varför. 

 
Vi gjorde en växtlabb under vårterminen där man skulle plantera frön i olika 

miljöer och sedan se var det växte bäst och då skulle de skriva hypoteser och 

lämna in när labben startades och när vi sedan läste av labben två veckor 

senare sa jag att de skulle skriva en rapport och utgå från sina hypoteser för 

att se om de stämmer eller inte. Hos många där hypotesen inte stämde så 

ville de ändra på sin gamla hypotes men jag tvingade dem att förklara varför 

de trodde att det gått som det gått, men jag lyckades inte få fram några bra 

svar från någon utan de sa bara att ”det är så ser du väl”.  

 

En lärare använder labbrapporterna som grund till en sammanfattande 

diskussion i klassen. Här försöker läraren visa på de olika metoder som 

eleverna använd och låta eleverna värdera och tolka varandras resultat. I de 

fall metoderna skiljer sig åt, diskuteras skillnaderna och vilken metod som 

kan anses bäst. Likaså låter läraren eleverna upptäcka brister och lyckade 

arbetssätt. På grund av omfattningen av denna typ av redovisningar, så 

används denna modell bara vid ett par tillfällen per termin. 

Förutom vid laborativt arbete, försöker två av de fyra lärarna att 

integrera vetenskapsbegreppet i en stor del av sin undervisning. I takt med 

att olika avsnitt berörs, belyses alternativa teorier och förklaringar och 

eleverna får chans att reflektera och värdera de olika vetenskapliga 

metoderna som förekommer. De andra två lärarna brukar mestadels belysa 

innebörden och tillämpningen av en teori, istället för arbetet bakom den.  

En lärare säger sig också låta eleverna tänka vetenskapligt vid olika 

skriftliga projektarbeten. Här får eleverna själva finna fakta och inhämta 

den kunskap inom ett valt område för att sammanställa och värdera 

informationen samt ställa olika källor mot varandra. 

 
Det är mitt sätt att försöka få dem att kritiskt granska det de läser och inse att 

det ibland finns olika teorier och värderingar som man måste väga mot 

varandra, det är svårt men nyttigt. Problemet är att det är svårt att hitta bra 

material att utgå ifrån och den största delen primärlitteraturen som finns är 

på engelska vilket ytterligare gör det svårare. 

 

Hur tar du upp begreppet vetenskap i skolan?  

 

Samtliga lärare säger att de behandlar begreppet vetenskap integrerat i 

undervisningen och att de inte har någon speciellt lektion där de går 
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igenom vad vetenskap är och hur den kan värderas. En lärare säger att de 

berörde vetenskap under de första lektionerna eftersom kursboken tog upp 

begreppet på en halv sida som introduktion till naturkunskap, men i övrigt 

handlar kursen mest om att belysa innehållet i naturvetenskapen. 

En lärare reflekterar över att man borde betona vikten av vetenskap 

mer än vad man gör och att han funderat på att trycka mer på det 

vetenskapliga under laborationer då man faktiskt utövar ett mer eller 

mindre vetenskapligt arbetssätt. Även övriga lärare anser att de berör 

vetenskap mest under laborationerna och då i form av vetenskapligt 

arbetssätt. 

 
– Ämneslärarna på skolan har gemensamma planer för de flesta områden i 

naturkunskapen, men för just vetenskap så har vi inga gemensamma krav på 

eleverna, utan vetenskapsläran har hamnat på varje lärares ansvar. Det vi har 

sagt är att vi ska tänkte vetenskap genom hela kursen och lägga fokus på 

laborationerna. 

– På vilket sätt fokuserar ni på vetenskap på laborationerna? 

– Först och främst genom arbetssättet och det är ju det som står i kursplanen 

också. 

– Vetenskapligt tänkande då? 

– Det är väl en del av arbetet? Man måste ju tänka och fundera för att arbeta 

vetenskapligt men det blir väl mest jag som ställer frågor och ifrågasätter 

och eleverna som får stå till svars för arbetet. 

 

Vad är det viktigaste du vill förmedla till eleverna när det gäller 

vetenskapligt tänkande?  

 

Samtliga lärare var eniga om att det som är viktigt att förmedla är kritiskt 

tänkande och att inse hur vetenskapen är uppbyggd och vad den egentligen 

berättar för oss. Två lärare nämnde också att kursplanen mest fokuserar på 

det praktiska i naturkunskapen med ett vetenskapligt arbetssätt i fokus, och 

att det vetenskapliga tänkandet därför ofta glöms bort. En av dessa två 

lärare påpekar att det alltid är mycket lättare att konkretisera praktiska 

moment i undervisningen istället för moment som syftar till att öka intresse 

och kunskap inom ett område. 

 
Vetenskapligt tänkande däremot är inte lika praktiskt och ställer högre krav 

på läraren att genomföra och om jag ska vara ärlig så borde väl all 

undervisning innehålla vetenskapligt tänkande och inte bara 

naturvetenskapen?  

 

En annan lärare nämnde att en viktig del i vetenskapligt tänkande är att 

kunna värdera slutsatser och ställa de i relation till andra slutsatser för att 

avgöra vad som är rimligt och inte. Denna lärare försöker åstadkomma 

detta i form av fria laborationsuppgifter där eleverna får lösa ett problem 
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själva. Läraren berättar också att resultatet av dessa laborationer är mycket 

varierande och att det behövs en lärarledd genomgång för att eleverna ska 

få ut något av projektet eftersom många har svårt att själva värdera och 

tolka resultat. 

 

Vid laborationer, poängterar du då att det är ett vetenskapligt 

arbetssätt? Om inte: tror du eleverna förstår/uppfattar det som så i 

alla fall? 

 

Samtliga fyra lärare säger att de arbetar vetenskapligt vid laborationer, men 

ingen av lärarna betonar för eleverna att de faktiskt arbetar vetenskapligt. 

En lärare säger att han inte reflekterat över detta och att han utgått ifrån att 

eleverna insett att det är ett vetenskapligt arbetssätt eftersom det är så 

självklart för honom själv, men nu när han tänker på det så borde det 

uppmärksammas mer än vad det görs idag. 

 
Det farligaste som finns när man är lärare är när man utgår från att eleverna 

har en bas att stå på som de egentligen inte har och att man då tar saker för 

givet, trots att det är just de sakerna som man borde koncentrera sig mer på. 

 

En annan lärare anser att även eleverna självklart inser att de arbetar 

vetenskapligt, men han kan inte precisera hur han dragit den slutsatsen. 

 
– Självklart inser även eleverna att de arbetar efter en vetenskaplig modell i 

naturkunskapen, de är ju inte dumma i huvudet! Lika väl som de inser att 

man sysslar med musik på musiklektioner och språk på språklektioner, inser 

ju eleverna att de sysslar med vetenskap på mina lektioner. 

– Hur hjälper du då eleverna att utveckla sitt vetenskapliga arbetssätt under 

kursen när du inte berör vetenskapsbegreppet i övrigt? 

– Alltså det är klart att grunden i vetenskapen lär de sig ju på labbarna, men 

för att förstå något djupare än så måste de nog läsa på NV-programmet, vi 

hinner ju inte med så mycket i denna korta kurs.  

 

Övriga två lärare är mer tveksamma till att eleverna uppfattar laborationer 

som vetenskapligt arbete. En lärare säger till exempel att laborationerna 

många gånger är allt för fokuserade på det område den behandlar, att man 

glömmer bort att betona det vetenskapliga arbetet i laborationen. Den andra 

läraren påpekar också att olika laborationer har olika mål och man kan inte 

ha som mål att varje laboration ska betona det vetenskapliga arbetssättet, 

utan ibland måste man fokusera på innehållet för att nå kursens mål. 
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Tror du att dina elever efter utgången kurs har fått en insikt i vad 

vetenskap är och kan värdera till exempel kreationism som en 

pseudovetenskap? På vilket sätt? 

 

Lärarna hade många olika synpunkter på denna fråga. En lärare erkände att 

han inte trodde att eleverna skulle kunna värdera ID som en ickevetenskap. 

Han ansåg att naturkunskapen inte gav såna fördjupade teoretiska 

kunskaper. Han menar dock att den grundläggande skillnaden mellan 

vetenskap och en tro på Guds skapelse har förmedlats till eleverna. 

 
Vetenskap handlar om bevis och stöd åt teorier och alla elever har fått 

kunskap om de vetenskapliga bevisen för evolution men när det gäller 

skapelsen och tron på Gud så tror jag att alla elever förknippar det mot 

motsatsen till vetenskap. ID är lite knepigare eftersom den framställs som 

vetenskap och den hela tiden lägger fram argument mot evolutionen och man 

då behöver ha mer kunskap för att kunna klassificera den som vetenskap 

eller ickevetenskap. Risken finns att många elever värderar både evolution 

och kreationism som två vetenskapliga teorier. 

 

Vidare berättar läraren att han inte tar upp kreationismen i sin undervisning 

och att han därför inte heller ger eleverna den direkta kunskapen om vad 

kreationismen bygger på. Läraren menar också att alla som är uppväxta i 

ickereligiösa miljöer i allmänhet anser att allt förknippat med religion är 

ickevetenskapligt medan elever från religiösa hem däremot har svårare att 

värdera exempelvis kreationism som en ickevetenskap. Detta faktum menar 

han visar att det läggs för lite vikt kring vetenskapsbegreppet i dagens skola 

och att eleverna inte ges tillräckliga verktyg för att kunna avgöra vilka 

kriterier som ska uppfyllas för att något ska klassas som vetenskap. 

Två lärare menade att de flesta eleverna nog kunde klassificera 

kreationism som en pseudovetenskap. Den ena läraren hade diskuterat 

problematiken med tro och vetenskap i sin undervisning och på så sätt gett 

eleverna denna kunskap. Läraren menar dock att det ändå finns elever som 

har svårt att särskilja framförallt ID som en pseudovetenskap eftersom 

argumenten som där framförs ofta är direkt riktade mot evolutionens 

grundstenar och dessa argument i sig är ganska vetenskapliga, medan 

argumenten för ID är helt ovetenskapliga. Vidare menar läraren att man 

måste fördjupa sig en hel del i evolutionsteorin för att kunna hitta svar på 

de argument som ID framför och att det därför inte är något som man 

hinner behandla särskilt djupt i naturkunskapen. Den andra läraren har 

redogjort för att man i naturkunskapen kommer att behandla den 

vetenskapliga synen på skapelse och evolution och andra frågor får 

eleverna diskutera på andra lektioner. Läraren betonar dock i samband med 
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evolutionen varför evolutionsteorin kan värderas högre än tron på Guds 

skapelse. 

 
I naturkunskapen tar vi upp vetenskapliga teorier på livets utveckling och vi 

försöker klargöra att vetenskap bygger på granskad fakta och teorier som det 

inte finns några konflikter mellan medan tro är egen uppfattning om hur 

något är ställt. 

 

Den sista läraren hade först svårt definiera och förstå begreppen 

kreationism och ID, men efter att vi förklarat innebörden ansåg läraren att 

det inte är helt orimligt att elever kan värdera kreationism som en 

pseudovetenskap, men läraren var inte direkt insatt i ämnet. Läraren ansåg 

dock att generellt så har elever svårt att ifrågasätta och värdera många 

frågor utanför skolan kreationism är nog inget undantag. Vidare tycker 

läraren att det är självklart att elever kan värdera teorier med Gud i som 

ickevetenskapliga, men nämns inte Gud och betraktaren själv måste tolka 

innebörden är det betydligt svårare. Generellt sätt anser läraren att elever är 

dåliga på att värdera vetenskap att elever tar för självklart att vetenskap är 

lika med sanning som inte behövs ifrågasättas. Likaså anser läraren att 

elever ibland inte förstår varför det hela tiden kommer nya rön i media om 

vad man tillexempel bör äta och inte äta. Elever har svårt att förstå vad det 

innebär att en enskild studie pekar åt något håll och tolkar detta istället som 

att något är vetenskapligt bevisat. 

 
Många av mina elever har svårt att ta ställning och motivera sin ståndpunkt 

och det märks framförallt när det är svåra områden som inte känns 

självklara. Det behövs mycket mer arbete i skolan än i dag för att kunna 

granska komplexa områden inom bland annat naturvetenskapen. Eleverna 

matas med information hela dagarna och till slut accepterar det nästan vad 

som helst som man lägger framför näsan på dem och då har vi förlorat det 

vetenskapliga synsättet hos eleverna. 

 

Vad finns det för svårigheter kring kreationism och evolution? 

 

Alla fyra lärare säger sig inse problematiken med kreationism kontra 

evolution i samhället. Samtliga lärare säger sig också själva tro på en 

vetenskaplig förklaringsmodell och vill förkasta ID som pseudovetenskap. 

Tre av lärarna anser att kreationism inte hör hemma i skolan men att lärare 

borde bli bättre och tydligare på att belysa hur man kan värdera vetenskap 

och pseudovetenskap. Två av dessa lärare påpekar också att de inte har 

någon skyldighet att ta upp kreationism i skolan och den ena läraren tycker 

att frånvaron av diskussion kring kreationism i skolan bara ger ytterligare 

okunskap i ämnet hos eleverna. Den andra läraren tycker att problemet med 

ID och kreationism är relativt litet i Sverige idag, men läraren påpekar att 
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det inte finns något som säger vi även i Sverige kommer att mötas av krav 

på att skolan ska jämställa evolution och ID. 

Den fjärde läraren tycker inte att det är något stort problem med ID. 

Läraren anser att nästintill alla elever accepterar evolutionsteorin och de 

som inte gör det har en så pass djup tro att de själva väljer att tro på Guds 

skapelse. Läraren poängtera också att läroplaner inte säger något om att 

elever ska tro på evolutionsteorin utan bara att alla ska ha kunskap om den. 

Läraren säger sig inte heller se några problem i samhället om elever bara 

får kunskap om ID genom media eftersom elever måste kunna ta egna 

beslut och själva bestämma vad de vill tro på, och om elever får lära sig 

bevis och fakta om evolution i skolan har de tillräckligt god grund att stå på 

för att tolka ID själva. 

 
Jag tror inte vi behöver överdramatisera problematiken med ID i skolan för 

eleverna får ju en rigid genomgång av evolution och då kommer alltid tankar 

fram om Gud och varför man ska tro på evolution framför Gud och man 

väger alltid argument mot varandra för att fatta en ståndpunk. /…/ Så även 

om jag inte alltid säger rakt ut att så här är det eftersom detta bygger på 

vetenskap som innebär si och så, så uppfattar eleverna det budskapet ändå 

och kan tolka sånt de hör på TV och i tidningar. 

 

Tycker du att du har gett eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna 

värdera evolution och kreationism ur ett vetenskapligt perspektiv? På 

vilket sätt? Hur? 

 

En lärare tycker att indirekt så har det framgått i kursen hur man kan 

värdera vetenskap. Läraren kan inte ge några konkreta exempel från 

undervisningstillfällen, men anser sig ändå ha nått målet. Två lärare har 

berört ID och/eller kreationism i sin undervisning och dessa två lärare anser 

därför att de gett eleverna en bas att stå på i sitt eget ställningstagande till 

vetenskapens värdering. 

Samtliga lärare sa sig ha tagit upp vetenskapsbegreppet, men endast 

de två lärare som ansåg sig ha diskuterat kreationism och ID i sin 

undervisning, tycker att eleverna får tillräckligt med kunskap för att de ska 

kunna värdera ID. Övriga lärare tycker att det vetenskapliga arbetssättet ger 

insyn i hur vetenskap fungerar och ger en insyn i vetenskapligt arbete, men 

att det inte alltid visar tyngden av att något är vetenskapligt bevisat. En 

lärare säger att lärare är bra på att ge eleverna redskap att arbeta med i 

naturkunskapen, men att lärare är sämre på att förklara hur redskapen ska 

användas i det verkliga livet. 
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Enligt min erfarenhet så är vi duktiga på att ge eleverna olika arbetssätt och 

metoder de kan använda sig av och dessa verktyg måste vi ju ge dem för att 

de ska kunna förstå vetenskapen, men där jag tycker det brister mest i 

skolan, är att vi bara låter eleverna använda verktygen med lärarens ledning 

och så förknippat med laborationer att många elever nog inte riktigt kan 

använda metoderna där de verkligen ska använda dem! 

 

En lärare tycker att lärare generellt sätt fokuserar för mycket på konkreta 

områden i naturkunskapen och därmed glömmer bort att förmedla grunden 

som all vetenskap bygger på.  
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6. Diskussion 

 

Under denna rubrik analyserar vi och diskuterar våra resultat i tematiska 

områden där vi belyser både elev- och lärarperspektiv. 

 

6.1. Vetenskap, vad är det? 

 

Utefter våra resultat som vi fått fram i denna studie, kan vi tydligt se att 

eleverna som vi intervjuade har en klar bild av vad de anser att vetenskap 

är. Sjöberg (2000) skriver att vetenskapens huvuduppgift är att beskriva 

och förstå naturen och människan och att den syftar till att ge mening och 

struktur åt verkligheten. Ekstig (2002) formulerar naturvetenskapen som en 

process som bygger på noggranna observationer och tillämpningar av 

teorier för att skapa kunskap. Dessa två definitioner på vetenskap kan inte 

entydigt kopplas till elevernas uppfattning om vad vetenskap är i vår studie. 

Frågan som vi då ställer oss är: Varifrån har eleverna fått sin bild av 

vetenskap? 

I studien har vi funnit att lärarna sällan eller aldrig poängterar att det 

är vetenskap som är grunden i naturkunskapen. En av lärarna ansåg att 

vetenskap är något som eleverna redan innan kursen har insikt i och att 

detta därmed inte behöver poängteras mera. Alla de intervjuade eleverna 

svarade att deras lärare aldrig tydligt tagit upp vad vetenskap egentligen är. 

Detta tycker vi är märkligt eftersom skolans undervisning skall vila på en 

vetenskaplig grund. Eftersom eleverna inte fått sin vetenskapssyn genom 

skolan undrar vi varifrån den kommer. Eftersom en del elever associerade 

vetenskap med TV-programmet Vetenskapens Värld, tror vi att media 

spelar en stor roll i skapandet av elevernas syn på vetenskap. 

 

6.2. Vetenskap och media 

 

Ger medierna en rättvis bild av vad vetenskap egentligen är för något och 

kan läraren som undervisar i naturkunskap ta förgivet att de elever som 

sitter i klassrummet redan har en korrekt syn på vetenskap? Enligt oss kan 

läraren inte ta detta för givet eftersom tidningar och TV kan använda sig av 

vetenskapsbegreppet på ett felaktigt sätt, t.ex. beskrivs nya forskningsrön 

som om de vore vetenskapligt bevisade. Att något är vetenskapligt bevisat 

väger högt hos oss i samhället. Man tror på det som sägs och rättar sin 

livsstil efter det. Men det som ofta är fel är att människorna i samhället inte 

har kunskap om innebörden av att något är vetenskapligt bevisat och hur 

forskare utför sitt arbete. Om allmänheten hade kunskapen om vad 

vetenskap är, skulle de vara mer kritiska och granska det som skrivs.  
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6.3. Vetenskap och samhället 

 

Sjöberg (2005) skriver att det finns flera problem i dagens samhälle med 

vår syn på vetenskap. Framförallt finns det brister i synen på vetenskapens 

roll och betydelse i samhället. Han skriver också att vetenskapen idag 

bygger på svåra och oförklarliga begrepp. Ofta tar medierna upp vetenskap 

och teknik i form av bakslag och tar upp de negativa effekterna som den 

gett oss.  

Här kommer vi till skolans uppgift i samhället. Det finns en anledning 

till att det är obligatoriskt för alla elever att läsa naturkunskap. Med hjälp 

av läraren är det meningen att eleven skall få ett naturvetenskapligt synsätt.  

I kursplanen för naturkunskap står det, att skolan ska sträva efter att 

eleven skall utveckla sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer 

av information, delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning 

utifrån ett naturvetenskapligt och etiskt perspektiv. Hur skall det vara 

möjligt för eleverna att kunna kritiskt granska något ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv om de inte har den korrekta synen på 

vetenskap?  

Vår studie tyder på att eleverna anser att det är viktigt att förstå vad 

vetenskap är och att de kommer ha användning av det vetenskapliga 

tänkandet i fortsättningen utanför skolans dörrar. Vi anser att det är viktigt 

att lärarna förstår innebörden i detta. Det är inte bara i skolan man möter 

vetenskapsbegreppet, utan även i det vardagliga livet kommer eleverna i 

kontakt med detta. Som lärare är det, enligt oss, viktigt att man pratar om 

innebörden av vetenskap för eleverna och att man tar upp vardagsexempel 

på vetenskap i t.ex. tidningar och tidskrifter. Först då lärs sig eleverna att 

använda den vetenskapliga kunskapen i vardagen för att kritiskt granska 

och ifrågasätta det man kommer i kontakt med.  

 

6.4. Evolution och kreationism 

 

I vår studie tog vi upp kreationism som ett exempel på pseudovetenskap. 

Av de elever som vi intervjuade visste dock inte alla vad detta begrepp 

innebar, men de flesta av dem hade hört talas om intelligent design. Utifrån 

svaren som vi fick kunde vi dra slutsatsen att eleverna var införstådda med 

vad pseudovetenskap är. De kunde förklara skillnaden mellan tro och 

vetenskap trots att de inte har gått igenom detta på någon lektion. Det var 

endast en av lärarna som tog upp problematiken mellan tro och vetenskap. 

Vi anser att det är viktigt att ta upp skillnaden tro och vetenskap, trots att 

det inte ingår naturkunskapen att diskutera tro eftersom detta är två begrepp 

som är svåra att skilja på och lätt blandas ihop. 
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Vi tog upp evolution som ett exempel på vetenskap. Alla elever kunde 

redogöra för grunderna i evolution. Detta tyder på att lärarna har varit 

tydliga med att förmedla denna kunskap till eleverna, vilket stämmer 

överens med vad kursplanen säger: Eleverna skall ha kunskap om den 

naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens 

historia. Grunden för skolans undervisning om livets uppkomst och 

utveckling skall enligt lag vara den vetenskapliga teorin om evolutionen. 

Det finns än så länge inga vetenskapliga resultat som motsäger den och då 

är det den som gäller i den svenska skolan. Intelligent design får förövrigt 

behandlas i skolan men den får inte framställas som ett vetenskapligt 

alternativ till teorin om evolutionen. 

Kreationister hävdar att evolutionsbiologer har fel när de kallar 

evolution för en vetenskap (Molén, 2000). Evolutionsteorin strider 

nämligen mot vetenskapens tre grundstenar för en vetenskaplig teori. För 

det första har evolutionsteorin inte kunnat testas experimentellt – man har 

aldrig framställt intelligent liv på ett laboratorium. För det andra så är 

evolutionsteorin inte baserad på observationer eftersom ingen har sett en ny 

art uppstå. För det tredje så kan man inte motbevisa evolution på något sätt 

eftersom teorin gjord för att förklara vad som helst. Molén (2000) hävdar 

att evolutionsteorin därmed är lika mycket en trosfråga och lika lite en 

vetenskaplig fråga som skapelsetron. Vi anser dock att om man förstår 

grunderna i vad vetenskap är, kan man gå vidare med dessa argument och 

inse att argumenten faktiskt inte håller. Detta kräver inte bara kunskap om 

vad vetenskap är utan också att man är insatt i teorin om evolution. Där 

spelar skolan dubbel roll, både genom att förmedla innebörden av kunskap 

och ge grunden i evolutionsteorin. Eftersom många elever på gymnasiet 

endast läser Naturkunskap A som enda naturvetenskapliga kurs, är det 

viktigt att man får båda delar i denna kurs. Många lärare sa själva att de 

inser att de inte förmedlar innebörden av vad vetenskap är och då brister 

det redan där. Om man sedan undersöker hur mycket evolution som kursen 

innehåller, finns det även där stora brister. Kontentan blir att 

ovetenskapliga teorier, likt kreationsim och ID, kan få fäste i samhället 

eftersom en majoritet inte kan förhålla sig till dessa. 

Vi anser att det är viktigt att man som lärare poängterar att evolution 

är naturvetenskapens sätt att se på livets utveckling, inte att det är den 

absoluta sanningen, men att det finns teorier som visar på att livet kan ha 

utvecklats på det här sättet. Man måste ha i åtanke att det kan finnas elever 

i klassrummet som är djupt religiösa och kan ta väldigt illa vid sig om man 

rubbar deras syn på livets utveckling.  

Det är viktigt att läraren poängterar vad som skiljer vetenskap från 

pseudovetenskap. Pseudovetenskap bygger på mystisk och spekulativ 
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forskning som inte är accepterad av vetenskapssamhället (Frängsmyr, 

2006). Hansson (1983) skriver att pseudovetenskap innehåller förklaringar 

och modeller som inte har en vetenskaplig grund, det vill säga inte går att 

observera eller experimentellt bevisa och vars förklaringar strider mot 

andra vetenskapliga förklaringar.  

 

6.5. Vetenskapligt arbetssätt? 

 

Utefter resultatet som vi kommit fram till så antar eleverna att det är genom 

laborationer som de arbetade på ett vetenskapligt sätt. Det var egentligen 

ingen av dem som var direkt säker på hur ett vetenskapligt arbetssätt var. 

Resultatet visar också att ingen av de tillfrågade lärarna poängterar att det 

är ett vetenskapligt arbetssätt som eleverna arbetar med när de arbetar 

laborativt. Då anser vi att det inte är så konstigt att inte eleverna vet vad ett 

vetenskapligt arbetssätt är får något.  

Kursplanen för naturkunskap står det att ämnet naturkunskap syftar till 

att ge en förståelse av naturkunskapens arbetssätt och resultat. Vi har i vår 

studie kommit fram till att lärarna inte uppfyller detta krav som kursplanen 

beskriver.  

Hur kommer det sig då att inte lärarna är mer noggranna med att 

undervisa eleverna om detta. En orsak, anser vi, kan ligga i att vissa lärare 

tar för givet att eleverna förstår att laborationer är ett vetenskapligt 

arbetssätt. Hur ska en elev kunna veta detta? Hela konceptet med att utföra 

laborativt arbete faller om inte eleverna klart och tydligt får veta vad som är 

syftet med det. Vi har därför kommit fram till att det är som lärare viktigt 

att man inte tar för givet att elever förstår att det är på ett visst sätt.  Läraren 

måste vara på det klara med att eleverna har olika uppfattningar och olika 

kunskaper. Ofta är tid en avgörande faktor när det gäller sådana här saker. 

Läraren skyller på att det inte finns tid så det räcker. De anser att det finns 

viktigare saker att hinna med att ta upp. Vårt resultat visar på att det är av 

stor betydelse att läraren verkligen tar sig tid att gå igenom viktiga 

grundläggande kunskaper. Görs inte detta tror vi att eleverna aldrig förstår 

varför de gör vissa moment på naturkunskapen och risken är att elevernas 

kunskap till slut inte motsvarar kursens mål.  

I våra resultat har vi inte kunnat se att läraren verkligen har insett hur 

stort ansvar det ligger hos denne när det gäller att få eleverna att få ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Resultaten visar på att lärarna väljer att 

integrera begreppet vetenskap i sin undervisning. De väljer att inte specifikt 

redogöra för vetenskapsbegreppet och dess innebörd.  
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Slutsatsen vi drar av vår studie är att elevernas förståelse för 

vetenskap borde öka markant om läraren i början av kursen har en 

genomgång av vetenskapens grunder och begrepp.  
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