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Sammanfattning 

När organismvärlden ska beskrivas kan ett tankesätt användas som brukar kallas trädtänk. Trädtänk 

går ut på att man utifrån organismernas släktskapsträd kan definiera ’naturliga grupper’ baserat på 

närmaste gemensamma förfader. Trädtänk främjar en naturvetenskaplig syn på vår omvärld på 

bekostnad av ett antropocentriskt och/eller kreationistiskt perspektiv. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur släktskapsträd används i läroböcker för att skapa förståelse för evolution. Tre 

läroböcker för biologi 1 för gymnasiet har analyserats för att svara på vilket synsätt som förmedlas, 

vilken roll släktskapsträd spelar samt om det finns ett antropocentriskt perspektiv i svenska läroböcker. 

Resultatet visar att det i två av tre böcker finns en ansats till trädtänk men att texten inte i sig följer 

dessa principer konsekvent. Undersökningen visar också att alla analyserade böcker kombinerar 

trädtänk med grupp- och utvecklingstänk. Den information som går att läsa ut ur redovisade 

släktskapsträd är inte konsekvent med den som förmedlas genom texterna och grundat på antaganden 

från tidigare forskning finns indikationer på en antropocentrisk underton i samtliga böcker.  
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Inledning 

 

”Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” (Dobzhansky, 1973). 

 

Att se på ämnet biologi ur ett evolutionärt perspektiv är av stor vikt. Innan Darwin formulerade 

naturligt urval som mekanismen bakom evolution kunde bara vi bara ge proximata förklaringar till 

biologiska fenomen. Med andra ord kunde vi förklara hur olika processer skedde men inte varför. Med 

kunskap om naturligt urval fanns plötsligt den ultimata förklaringen, svaren på biologins varförfrågor. 

Allt som sker hos organismerna, som att trädens blad gulnar på hösten, att tranor dansar på våren eller 

att nya arter uppstår, gör det på grund av det naturliga urvalet. De flesta delområden av 

universitetsbiologi (ekologi, botanik, zoologi, genetik, systematik, molekylärbiologi mm) bedriver sin 

forskning i ljuset av evolution (Kennedy, 2005; Meagher, 1999). En förståelse för evolutionen ligger 

också till grund för ”ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld” som gymnasieämnet biologi 

syftar till att ge eleverna (ämnets syfte, Skolverket, 2011b). Det finns dock många missuppfattningar 

kring evolutionen som lever vidare i biologiutbildning på olika nivåer. Exempelvis ligger det nära till 

hands för elever att förklara biologiska fenomen ur ett teleologiskt perspektiv (Meisel, 2010). Med 

andra ord att anledningen till att organismer fungerar, beter sig och ser ut på ett visst sätt skulle vara 

för att för att uppnå ett mål, att det gagnade någon, eventuellt arten. Medan den ultimata förklaringen 

är att fysiologiska funktioner, beteenden och anatomiska egenskaper har uppstått som följd av naturligt 

urval (Shellberg, 2001). I undervisningssituationen är det alltid en balansgång mellan att lära ut 

kunskapen på ett exakt korrekt sätt och att presentera kunskap i termer som eleverna är mer familjära 

med, använda metaforer och förenklingar. När det gäller undervisning där evolution ingår (alltså all 

biologiundervisning) bör lärare vara medvetna om att det finns vanliga missuppfattningar, 

ovetenskapliga idéer, och hur viktigt det är att lägga en bra, naturvetenskaplig förståelsegrund (Nehm 

m.fl., 2009; Petersson, 2012; Shellberg, 2001; Tshuma & Sanders, 2015). 

Bakgrund 

Det finns mycket didaktisk forskning som tyder på att det finns svårigheter just inom undervisning 

kring evolution. En del av denna forskning summeras i Peterssons (2012) avhandling som handlar om 

lärares syn på undervisning om evolution. Bland annat tar Petersson (2012) upp hur viktigt det är att 

vara medveten om vissa ords flertydighet och göra elever uppmärksamma på detta. Ordet ’utveckling’ 

till exempel kan ha olika betydelser i vardagstal, i ett bredare biologisammanhang och ännu ett inom 

evolutionen. Vidare beskriver hon forskning som behandlar andra ovetenskapliga missuppfattningar 

grundade i antropomorfa (hur olika objekt ges mänskliga egenskaper eller beteende) och teleologiska 

(hur till exempel biologiska processer ska uppnå ett specifikt mål) förklaringar (Petersson, 2012). 

Tshuma och Sanders (2015) har tittat på just ovetenskapliga missuppfattningar i biologiläroböcker och 

menar att ett stort ansvar vilar på läroboksförfattare och att det är viktigt att de formulerar sig korrekt, 

utan utrymme för missuppfattningar. Felaktigheter i läroböcker tenderar att smitta av sig på lärare och 

vidare till elever (Tshuma & Sanders, 2015).  
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Släktskapsträd 

I centrala innehållet i ämnesplanen för biologi 1 (Skolverket, 2011b) står att ”släktträd och principer 

för indelning av organismvärlden ska behandlas”. Att behandla relationen mellan och klassifikationen 

av organismer på något annat sätt än baserat på släktskapsträd (trädtänk, se nedan) är sedan länge 

otänkbart för forskare som arbetar med evolutionära frågeställningar (Catley & Novick, 2008; 

Meagher, 1999; Sandvik, 2008). Trots detta ser populärvetenskapliga publikationer, fälthandböcker 

och läroböcker (för såväl skola som universitet) till att överföra sättet att se på organismvärlden som 

grupper definierade av människan (grupptänk) eller som en utveckling mot ett mål (utvecklingstänk) 

(termerna tree thinking, group thinking och developmental thinking fritt översatt, Sandvik, 2008). De 

två sistnämnda förenar sig dåligt med ett ”naturvetenskapligt sätt att se på vår omvärld med 

evolutionsteorin som grund” (ett av biologiämnets syften, Skolverket, 2011b) utan cementerar snarare 

ett antropocentriskt och eventuellt kreationistiskt tankesätt (Sandvik, 2008). Därmed inte sagt att 

eleverna inte ska uppmuntras till att reflektera kring och diskutera vår omvärld utifrån andra 

perspektiv än det naturvetenskapliga (Skolverket, 2017). Tvärtom kan det underlätta inlärningen inom 

ett komplicerat område att göra eleverna medvetna om vanliga missuppfattningar (Guzzetti, Hynd, 

Skeels & Williams, 1995).  

Att kunna tolka naturvetenskaplig information i form av olika diagram är en viktigt för en 

naturvetenskapligt allmänbildad person (’scientifically literate’, Novick & Catley, 2013). Inom 

biologiämnets ramar ingår bland annat att känna till vilka typer av illustrationer som används inom 

ämnet (ämnesplanens kommentarer, Skolverket, 2011a). Släktskapsträd är en typ av sådana 

illustrationer och elever behöver få tillägna sig explicit kunskap om släktskapsträd om de ska kunna 

hantera dessa. Detta menar Novick och Catley (2013) som undersökt collegestudenters förståelse för 

släktskapsträd och mer specifikt om de har den kompetens som krävs för att avläsa information ur ett 

kladogram på rätt sätt.  

Grupptänk, utvecklingstänk och trädtänk 

Om vi utgår från att människan beskrivit hierarkiska grupper baserat på egenskaper och att det är 

möjligt att sortera in alla tänkbara organismer i dessa grupper är vi inne på samma spår som Carl von 

Linné var på 1700-talet och som brukar beskrivas som ”Deus Creavit, Linnaeus Disposuit” (Gud 

skapade, Linné ordnade, Stöver, 1792). Detta sätt att angripa klassificering av organismer kan kallas 

grupptänk och ett användande av det är att indirekt erkänna att arterna är oföränderliga och att en 

mänsklig person kan ansvara för att definiera systematiska grupper (Sandvik, 2008). Den rangordning 

Linné definierade (rike, klass, ordning, släkte, art) används till stor del än idag men för att ge namn åt 

naturliga grupper (organismer som delar evolutionär historia) och inte för att sortera organismerna 

som var hans idé. Att i stället använda ett utvecklingstänk innebär att utgå från att evolutionen 

förändrar organismerna på ett teleologiskt vis, längs en linje mot ett slutgiltigt mål. En av de vanliga 

missuppfattningar elever har med sig in i biologiundervisningen är just att se på evolutionen på detta 

predarwinistiska sätt (Meisel, 2010). För både grupp- och utvecklingstänk finns en underliggande 

kreationistisk idé, med andra ord en gudomlig kraft som skapar, sorterar och i det senare fallet även 

förändrar organismerna i lämplig riktning (Sandvik, 2008). Trädtänk innebär att en trädstruktur 

(kladogram, se fig. 1A, B) byggs upp utifrån data om organismernas morfologiska och/eller 

molekylära egenskaper (karaktärer). Träddiagrammet är organismernas hypotetiska släktskapsträd och 

utifrån det kan inte bara deras släktskap utläsas utan också hur de undersökta egenskaperna evolverat 

samt hur de ligger till grund för hur organismerna ska systematiseras (Novick & Catley, 2013). En 
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systematisk grupp ska avspegla organismernas evolutionära historia på ett sådant sätt att de som ingår 

i gruppen ska ha en gemensam förfader samt att alla som delar denna föregångare ska ingå i gruppen. 

Detta kallas monofyli och är ledstjärnan i allt systematiskt arbete.  
 

 

Figur 1. Olika typer av släktskapsträd. A: kladogram (trädformat), B: kladogram (stegformat), C: 

kladogram (’mjuka linjer’), D: anagenes, E: ’livets träd’, F: orotat träd. 

Släktskapsträd i skolan 

Evolutionsavsnittet i biologi 1 är grundläggande för förståelsen av alla kursens (och biologi 2) 

områden och således borde det vara av stor vikt för eleverna att förstå evolutionens principer bra men 

även tillämpa evolutionära tankesätt inom andra områden. Evolutionen riskerar bli ett område som inte 

inkluderas i andra avsnitt eller ännu värre att eleverna ser samband mellan andra avsnitt men att 

evolutionen står som ett separat område utanför (Nehm m.fl., 2009). Att kunna tolka släktskapsträd på 

rätt sätt är ingen självklarhet men nödvändigt för att förstå hur organismgrupper har evolverat och hur 

deras egenskaper förändrats (Meisel, 2010; Sandvik, 2008). Eftersom organismer ska namnges och 

organiseras efter hur det är släkt är det nödvändigt att läroböcker har den utgångspunkten när 

organismer presenteras men då måste boken parallellt ta sig an uppgiften att reda ut hur släktskapsträd 

tolkas (Sandvik, 2008). Sandviks (2008) studie visar att norska biologistudenter på universitet har lätt 

för att ge arten människa en särställning gentemot andra organismer, något de rimligen fått med sig 

från tidigare skolgång. Att studenterna dessutom, även efter flera grundkurser i biologi, inte tagit till 

sig trädtänkskonceptet visar att trädtänk kräver explicit undervisning. Sandvik (2008) menar vidare att 

ett ansvar vilar på läroboksförfattare att använda släktskapsträd, använda dem korrekt (exempelvis 

utan en antropocentrisk underton) och att förklara för läsaren hur de ska tolkas. I Ferlins (2014) 

avhandling summeras forskning kring biologiböcker som multimodala texter och konstaterar att elever 

ofta behöver lärarens hjälp för att tolka de illustrationer som ingår i boken. Man kan helt enkelt inte ta 
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för givet att elever förstår hur figurer ska tolkas eller att de över huvud taget studerar bilder och 

figurer. Catley och Novick (2008) har undersökt vilken typ av släktskapsträd som används i 

amerikanska läroböcker från motsvarande vår grundskola (middle-school) till universitetsnivå 

(introductory college-major). Författarna poängterar skillnaden mellan vetenskapliga publikationer där 

forskare använder de typer av träd som kallas kladogram (fig. 1A–B) och fylogram medan det i 

läroböcker finns en hel uppsjö av olika trädtyper. Medan träden i vetenskapliga artiklar är understödda 

av empirisk data och framtagna med vedertagna statistiska metoder kan läroböckernas träd vara 

baserade på ovetenskapliga terorier och dessutom svåra att tolka, sällan erbjuder böckerna någon 

tolkningshjälp (Catley & Novick, 2008). Petersson (2012) som undersöker lärares syn på 

evolutionsundervisning kategoriserar lärare utifrån om de riktar sin undervisning mot 

’naturvetenskap’, ’skolbiologi’, ’fältekologi’ eller ’ifrågasättande och debatt’. Hon konstaterar att de 

lärare som hade en ’naturvetenskaplig’ inriktning på sin undervisning också förklarar hur 

släktskapsträd är uppbyggda och kan läsas medan lärare inriktade på ’skolbiologi’ använde dessa träd 

för att illustrera organismers utveckling. Lärare som bedrivit sin undervisning med inriktning på 

’fältekologi’ och ’ifrågasättande och debatt’ lade inte någon större vikt på släktskapsträd (Petersson, 

2012). 

Antropocentrism och evolution 

Sandviks (2008) studie om förmågan att tolka kladogram visar att norska biologistudenter tenderade 

att se på organismerna i den ordning de stod uppradade utan att titta på hur grenarna mellan dem var 

uppbyggda i kladogrammet. Om man kan göra en generalisering utifrån denna studie skulle det betyda 

att personer som är ovana att tolka släktskapsträd inte använder dem utan föredrar att bara läsa de 

namn på organismer som ingår och i vilken ordning de 

står skrivna. Sandvik (2009) menar att kladogram kan 

vara utformade på ett antropocentriskt sätt. Så även om 

man kan argumentera för att det är lättare för en ovan 

person att läsa ett träd där arten människa (eller annan 

grupp som arten ingår i till exempel placentadäggdjur, 

däggdjur, amnioter, fyrfotadjur, djur) placerats längst 

till höger så kan uppfattningen om människans 

särställning, att alltid befinna sig i en ’ytterkant’, 

cementeras (Sandvik, 2008; 2009).  

Bland olika varianter av träd i Catley och Novicks 

(2008) studie kan nämnas vad de kallar ’tree of life’ 

som är moderna varianter (fig. 1E) av Haeckels (1874) 

träd över människans utveckling (fig. 2), som tydligt 

symboliserar ett teleologiskt sätt att se på evolution. 

Catley och Novick (2008) är vidare mycket kritiska till 

att illustrera organismers evolution genom anagenes 

(fig. 1D). Vid anagenes beskrivs uppkomst av biologisk 

mångfald inte som förgreningshändelser (kladogenes), 

där de två grenarna som symboliserar arter delar en 

gemensam förfader, utan som en gradvis förändring där 

en art utvecklas till en ny art och så vidare (Catley & 
Figur 2. Haeckels träd över människans 

utveckling. Källa: Haeckel (1874). 
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Novick, 2008). Catley och Novick (2008) har också sett att det i läroböcker är vanligt att framhäva 

människans evolution som något annorlunda, något som följer andra principer än alla andra 

organismers evolution. I de flesta fall handlade det om att visa släktena Homo och Australopithecus 

evolution med anagenes-träd (fig. 1D) medan andra djurgrupper (till och med där förhållandet mellan 

nu levande hominider beskrevs) förklarades med kladogenes (i ett kladogram, fig. 1A, B). För att 

sammanfatta Sandvik (2008; 2009) och Catley och Novick (2008) kan sägas att ett antropocentriskt 

synsätt förmedlas om människan alltid är placerad längst till höger i släktskapsträd eller om 

människans evolution beskrivs utifrån andra principer jämfört med andra organismer.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att undersöka hur släktskapsträd används i svenska läroböcker för att förstå 

evolution med dessa specifika frågeställningar:  

 

Vilket tankesätt förmedlar texten om evolution? 

Vilken funktion har släktskapsträd i boken?  

Förmedlas ett antropocentriskt tankesätt? 
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Metod 

Urval 

I denna studie har tre läroböcker för kursen biologi 1 för gymnasiet analyserats: Biologi 1 (Karlsson, 

Krigsman, Molander & Wickman, 2011), Spira Biologi 1 (Björndahl, Landgren & Thyberg, 2011) och 

Insikt Biologi 1 (Brynhildsen, Brändén & Ehinger, 2011). Att kursen biologi 1 valdes grundades på att 

den kursen explicit berör evolution. Utgångspunkten för urvalet var att böckerna skulle innehålla 

någon form av trädfigurer och att de skulle vara olika typer av figurer böckerna sinsemellan. Antalet 

böcker begränsades till tre för att rymmas inom ramen för studien. Fokus för analysen har de kapitel 

varit där evolution och organismernas systematik tas upp: Evolution och Organismernas släktskap och 

ekologi (Karlsson m.fl., 2011, ss. 219–246 respektive 281–298), I naturen ser vi likheter och 

mångfald, Översikt över de levande organismerna och Evolution (Björndahl m.fl., 2011, ss. 86–89, 

90–129 respektive 130–185) och Livets utveckling och historia (Brynhildsen m.fl., 2011, ss. 49–94). 

Det är inom evolutionsdelen av kursen som ”Släktträd och principer för indelning av 

organismvärlden.” samt ”Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.” ska behandlas 

(centralt innehåll, biologi 1, Skolverket, 2011b). Det är de delar av bokkapitlen som berör dessa 

punkter av det centrala innehållet som analyserats. 

Analysmetod 

En kvalitativ textanalys har gjorts. Metoden valdes för att Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och 

Wängnerud (2017) beskriver den som lämplig när man är intresserad av textens eventuella dolda 

budskap som bara kan framträda vid intensiv läsning. Vid analysen ställdes systematiska frågor till 

texten vid noggrann genomläsning. Svaren på dessa preciserade analysfrågor låg sedan till grund för 

svaren på studiens frågeställningar. Stycken i böckerna som berörde frågorna färgkodades, citerades 

och kommenterades för att slutligen sammanfattas i ett resultat. Släktskapsträden kategoriserades 

(vilken typ av träd illustreras), tolkades (med avseende på vilka namn som används och grupperingar) 

och jämfördes med de andra träden och texten inom varje undersökt bok.  

De frågor som ställdes till texterna var följande: 

1. Hur presenteras bakomliggande principer för hur organismer grupperas? 

2. Vad visar släktskapsträden? 

3. Hur används de redogjorda principerna när organismgrupper presenteras? 

4. Hur ställer texten sig till att evolutionen inte har något mål?  

5. Hur beskrivs människans evolution i boken? 

  

Fråga 1 handlar om hur boken redogör för vilka principer som ligger till grund för hur organismer 

delas in i olika grupper. Är det med ett trädtänk (ska grupper vara monofyletiska?, talas om gemensam 

förfader?) eller grundar sig gruppering i ett grupptänk (en mänsklig person/forskare kan konstruera 
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grupper baserat på organismernas egenskaper som det sedan bara är att kategorisera organismerna 

efter) eller finns ett utvecklingstänk bakom sättet hur vi klassificerar organismer (närbesläktade 

organismer finns med på samma skala där vissa lägre, andra högre utvecklade grupper finns 

representerade och där egenskaperna blir allt mer avancerade och anpassningarna bättre). 

Fråga 2 handlar om vilken information träd-illustrationerna förmedlar. Vilka namn finns med, visar de 

släktskap, kan man läsa ut någon annan information till exempel om tidsskala eller morfologiska 

egenskaper?  

För att finna svar på 3 i texten söks efter spår efter de principer som klargjorts i fråga 1 i den del av 

texten där organismgrupper presenteras. Till exempel, om texten inledningsvis angett att grupper ska 

namnges efter släktskap och bara om det är en monofyletisk grupp, är det också utifrån detta 

resonemang organismgrupperna sedan framställs? Om det finns trädfigurer som anger organismernas 

släktskap, är då de illustrerade organismgrupperna och relationerna mellan dem samma som de som 

beskrivs i texten? 

Fråga 4 handlar om på vilket sätt texten behandlar det faktum att evolutionen inte har något mål, och 

således inte verkar åt något visst håll, genom att utveckla bättre och bättre egenskaper.  

För att svara på fråga 5 söks efter indikationer på att människans evolution skulle följa andra principer 

än andra organismers. Att texterna eventuellt visar på ett antropocentriskt förhållningssätt kan visa sig 

även i svaren på föregående frågor. 

Etiska överväganden 

Denna studie avser ej att använda mänskliga individer som informationskälla. Vetenskapsrådets (2012; 

2017) publikationer Forskningsetiska principer samt God forskningssed har beaktats men inga 

särskilda åtgärder har vidtagits då undersökningens resultat baseras på textanalys. 
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Analys och resultat 

Nedan följer en genomgång av textanalysen med svar på de analysfrågor som ställdes till respektive 

text. Analysfrågornas svar summeras i tabell 1 under resultatsammanfattning. 

1. Hur presenteras bakomliggande principer för 

hur organismer grupperas? 

Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl m.fl. (2011) är överens om att principerna för hur organismer ska 

grupperas är utifrån hur de är släkt. De förklarar innebörden av termerna monofyletisk (grupp som har 

en unik gemensam förfader och bör ligga till grund för de systematiska grupper vi använder) och 

parafyletisk (vilka inte delar en unik föregångare och således inte bör utgöra en systematisk grupp) 

även om termerna inte explicit används (förutom monofyli som nämns i Karlsson m.fl. (2011)). Både 

Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl m.fl. (2011) kopplar ihop förklaringarna av begreppen med 

exempel och illustrerande släktskapsträd (av typer som illustreras i fig. 1B resp. 1C). Brynhildsen m.fl. 

(2011) hävdar att de grupper organismer kan sorteras in i är konstruerade av Carl von Linné (1707–

1778) men att om det upptäcks nya arter ”försöker biologer sortera in [de nya arterna] i rätt domän, 

rike, fylum, klass, ordning, familj och släkt, och de försöker så gott det går att göra det på ett sätt som 

avspeglar deras gemensamma evolution” (Brynhildsen m.fl., 2011, s. 75). Boken redogör även för 

Linnés avsaknad av förståelse för evolution samt att han såg sig själv som ordnare av Guds skapelse. 

Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl m.fl. (2011) nämner också Linné men betonar hur hans regler för 

namnsättning av organismer fortfarande är gällande. 

2. Vad visar släktskapsträden? 

Alla tre böcker innehåller mer eller mindre omfattande genomgångar av viktiga organismgrupper. I 

Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl m.fl. (2011) finns denna genomgång i separat kapitel medan den i 

Brynhildsen m.fl. (2011) är inkluderad i kapitlet om livets utveckling och historia tillsammans med 

andra evolutionära mekanismer och begrepp. Den genomgång av släktskapsträd som redovisas nedan 

är illustrationer kopplade till texterna som konkret behandlar organismernas släktskap. 

I Karlsson m.fl. (2011) kombineras texten med fyra olika släktskapsträd som visar nu levande 

organismgrupper av olika rang. Det första visar ”Släktskap inom och mellan de tre domänerna 

[eukaryoter, arkéer och bakterier]” (Karlsson m.fl., 2011, s. 282) där trädets grenlängder motsvarar 

gruppernas genetiska avstånd. Grundillustrationen (motsvarar orotat träd, fig. 1F) visar att det är okänt 

vilken relation domänerna har gentemot varandra men en rotningspunkt är ditritad för att föra samman 

arkéer och eukaryoter. Nästa figur (jämför fig. 1F) illustrerar ”En modern översikt över eukaryoterna. 

Strecken som visar släktskapsförhållandena mellan olika grupper är grundade på biokemiska data och 

beräknade med datorbaserade modeller” (Karlsson m.fl., 2011, s. 285). Ett tredje träd visar 

”Evolutionära släktskapsband mellan några viktiga djurgrupper.” (Karlsson m.fl., 2011, s. 290). Till 

skillnad mot förra bilden vet vi inte vad släktskapsförhållandena i detta släktskapsträd är baserade på 

eller hur det är uträknat. Illustrationen är vardaglig och informationen lättillgänglig men ritade bilder 
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samt svenska namn på djurgrupper som många läsare borde känna igen. Ett fjärde träd som ska hjälpa 

läsaren förstå organismernas släktskap finns som bilaga i kapitlets slut och benämns ”Organismernas 

släktskapsträd. Trädstrukturen visar släktskap inom organismvärlden. Förgreningspunkterna betecknar 

en gemensam föregångare.” (Karlsson m.fl., 2011, s. 296). Detta släktskapsträd visar 

släktskapsförhållandena i ett kladogram (jämför fig. 1A) med några av de större grupperna namnsatta 

på grenarna. Grenarna i trädet är färgmärkta men det framgår inte vad dessa färger symboliserar. I 

kapitlets inledande text om organismernas släktskap är det just till detta fjärde träd läsaren hänvisas för 

mer information. Kapitlets olika släktskapsträd är inte konsekventa angående vilka grupper som 

illustreras och inte heller hur släktskapsrelation mellan grupperna presenteras.  

I kapitlet om organismernas släktskap i Björndahl m.fl. (2011) finns bara en typ av släktskapsträd 

(jämför fig. 1C), i boken kallade ’stamträd’ som stöd för att förstå hur evolutionen av jordens 

organismer utvecklats. På trädens grenar finns, för vissa grupper, viktiga egenskaper utritade och för 

landväxterna även en tidsaxel. Boken redovisar konsekvent nu levande organismgrupper, förutom i 

amnioternas släktskapsträd där utdöda djurgrupper representeras av kortare grenlängder. 

 I Brynhildsen m.fl. (2011) finns fem träd i stycket som tar upp olika organismgrupper. Fyra av dem är 

av ’livets träd’-typ (jämför fig. 1E), alltså ser de ut som riktiga träd där grenarna blir smalare mot 

ändarna, basen och terminalerna kallas dessutom i bildtexten just för rot respektive blad. Bildtexten 

anger inte att dessa figurer ska visa släktskap utan utvecklingen av olika grupper. Avståndet mellan rot 

och blad motsvaras av ett tidsintervall angett i bildtexten. På de flesta av trädets grenar sitter namn på 

systematiska grupper av olika rang. Grenar är dessutom är grupperade med färgmärkning i olika gröna 

nyanser. På ett av träden symboliserar en mörkgrön nyans flercelliga livsformer men annars anges 

ingen förklaring till färgmärkningen. Ett femte träd i avsnittet visar ett dikotomt förhållande mellan 

ryggsträngsdjuren och bildtexten kallar det släktträd (jämför fig. 1C). Figuren har en tidsskala och 

fotografi-illustrationer av djur som representerar de olika grupperna. På grenarna finns egenskaper 

utsatta.  

3. Hur används de redogjorda principerna när 

organismgrupper presenteras? 

Karlsson m.fl. (2011) är inte konsekvent med att följa sina regler kring hur systematiska grupper ska 

spegla evolutionen. Dilemmat angående hur parafyletiska grupper ska presenteras börjar bara nystas i 

exemplifierat av huruvida gruppen reptiler ska inkludera fåglar eller inte och vilka grupper som kan 

betecknas ’fiskar’. Texten om organismgrupper stämmer inte alltid med de grupper som illustreras i 

släktskapsträden. Ett exempel är lummerväxter som enligt släktskapsträdet inte är närmare släkt med 

ormbunkar än med blomväxter men i texten till och med räknas till ormbunksväxterna. För en läsare 

blir det svårt att avgöra vilken information som är korrekt, den i texten eller den i släktskapsträdet. 

Inledningsvis i det kapitel där organismgrupperna presenteras i Björndahl m.fl. (2011) förklaras 

jämförande anatomi med en tabell över egenskaper hos olika djurgrupper. Att dessa egenskaper är 

irrelevanta för gruppernas evolutionära förhållande till varandra nämns inte trots att det är vad kapitlet 

i övrigt handlar om. I övrigt använder boken de redogjorda principer för hur organismerna ska 

sorteras, utifrån grupper där ”alla arter har ett gemensamt ursprung och att alla arter som har ett 

gemensamt ursprung ska vara med i gruppen” (Björndahl m.fl., 2011, s. 91) alltså att vi ska sträva 

efter att inordna organismerna i monofyletiska grupper. Björndahl m.fl. (2011) diskuterar samma 

dilemma som Karlsson m.fl. (2011) om huruvida historiskt kända grupper ska få ha kvar sina namn 



10 

 

trots att de inte uppfyller monofyliprincipen (reptiler med eller utan fåglar). Även problematiken kring 

hur fiskar ska nämnas diskuteras men inkonsekvent med presenterat släktskapsträd. I kontrast till 

Karlsson m.fl. (2011) visar släktskapsträdet över landväxterna i Björndahl m.fl. (2011) sporkärlväxter 

som en systematisk grupp medan texten delar upp densamma i tre grupper (lummer-, fräken- och 

ormbunksväxter) och dessutom informerar om att två av dem är närmare släkt med varandra 

sinsemellan än vad de två är med en tredje. Kapitlets del om växter sammanfattas med att redovisa 

grupperna ur ett perspektiv helt bortkopplat från de evolutionära principer som definierades 

inledningsvis: I stället för att gruppera växterna efter monofyliprincipen verkar man nu utgå från att 

vissa morfologiska egenskaper definierar grupperna. 

I Brynhildsen m.fl. (2011) nämns inte explicit att besläktade organismgrupper delar evolutionär 

historia med en gemensam föregångare. Boken följer sin princip för hur organismer ska grupperas 

efter de egenskaper de har eller saknar (precis som Linné gjorde) exempelvis delas landväxter in i två 

grupper: ”Vi talar om kärllösa växter och kärlväxter” (Brynhildsen m.fl., 2011, s. 80).  

4. Hur ställer texten sig till att evolutionen inte 

har något mål? 

I samtliga böcker finns ett textstycke med ett förtydligande kring att människan inte kan ses som något 

slags slutgiltigt mål för evolutionen: ”Det är lätt att framställa evolutionen som ett framåtskridande 

med människan på toppen. Men ur evolutionens synvinkel är alla de organismer som nu lever lika väl 

anpassade.” (Karlsson m.fl., 2011, s. 228), ”Det går inte att hävda att människan är någon nödvändig 

slutpunkt för evolutionen, eftersom evolutionen saknar mål.” (Björndahl m.fl., 2011, s. 169), ”Vi har 

alla lika lång evolution bakom oss, ingen kan utnämna sig till skapelsens krona – varken en val, en ek 

eller en jordbakterie.” (Brynhildsen m.fl., 2011, s. 93).  

I Karlsson m.fl. (2011), i kapitlet om organismernas släktskap och ekologi, kan man hitta värderingar i 

olika egenskaper organismerna innehar. Exempelvis talas det om fördelarna med att vara flercellig. 

Det är så bra att det uppstått flera gånger under evolutionen. Hos landdjuren beskrivs en strävan mot 

att utveckla en allt mer sofistikerad strategi för att klara av landlivet: ”Deras [amfibiernas] anpassning 

till landliv är inte lika effektiv som den hos övriga fyrfotadjur. [...] Reptiler [...] är bättre anpassade till 

landliv. [...] Hos moderkaksdjuren, slutligen, utvecklas fostret inuti modern.” (Karlsson m.fl., 2011, ss. 

292–293). 

Björndahl m.fl. (2011) framställer djurens utveckling neutralt utan utryck för att vissa anpassningar för 

landliv skulle vara bättre än andra. I växtavsnittet finns uttryck som ”mossor är ganska enkelt 

uppbyggda organismer” (Björndahl m.fl., 2011, s. 116) och ”kärlväxter har avancerad 

ledningsvävnad” (Björndahl m.fl., 2011, s. 117) men det framgår inte om någon växtgrupp skulle vara 

bättre eller sämre anpassad till exempelvis landliv utan de olika egenskaperna beskrivs utan värdering. 

De eukaryota organismer som inte hör till växter, djur eller svampar hamnar under benämningen enkla 

eukaryota organismer men inte i egenskap av systematisk grupp.  

I Brynhildsen m.fl. (2011) beskrivs hur organismerna utvecklas mot högre nivåer. Till exempel att 

encelliga eukaryoter (några av dem) utvecklades till de flercelliga och ”avkommorna till dem [skulle] 

ta steget upp på land, och åstadkomma huvuddelen av det liv som vi idag kan se omkring oss med våra 

egna ögon: svampar, växter och djur.” (Brynhildsen m.fl., 2011, s. 78) beskriver en utvecklingslinje 

med ett mål: en så pass stor organism att ett mänskligt öga kan uppfatta den. På samma sätt är 

beskrivningarna över växter och djur, och svampar uppbyggda. Växter och djur utvecklas mot att 
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kunna dominera över andra på land och att moderkaksdjur nämns med ”högre däggdjur” (Brynhildsen 

m.fl., 2011, s. 89) kan tolkas som att organismerna utvecklas från lägre, uppåt mot högre former. 

Djuravsnittet avslutas med primater och människan som exempel på ”högre däggdjur”. Det träd som 

visar utvecklingen av ett urval av däggdjur har primaterna i trädets topp och dessutom utgör 

primaterna hälften av trädets grenar. Svamparnas utveckling verkar ha nått sitt mål när de utvecklat 

förmågan att glädja mänskliga svampplockare genom att bilda fruktkroppar. De utvecklingsträd som 

illustrerar kapitlet förstärker ett resonemang baserat på utvecklingstänk. 

5. Hur beskrivs människans evolution i boken? 

I Karlsson m.fl. (2011) finns en genomgång av människans uppkomst i anslutning till stycket om 

livets historia (inte där övriga organismgrupper tas upp under kapitlet Organismernas släktskap och 

ekologi). Homo sapiens evolutionen och relation till utdöda nära släktingar illustreras med ett 

anagenesträd (jämför fig. 1D). 

Björndahl m.fl. (2011) beskriver människans utveckling i kapitlet som i övrigt beskriver jordens 

historia och evolutionära processer (inte där övriga organismgrupper tas upp i kapitlet Översikt över de 

levande organismerna). Stamträdet över primaterna är utformat på samma sätt som de släktskapsträd 

(jämför fig. 1C) som beskriver andra organismgrupper (se fråga 2) med en tidsaxel som informerar 

läsaren om vid vilken tidpunkt föregångarna till de stora (nu levande) apgrupperna beräknats levat. 

Människan och hennes närmaste (utdöda) släktingar beskrivs i ett annat format med samma typ av 

anagenesträd (jämför fig. 1D) som i Karlsson m.fl. (2011). Det är betecknat som ett ”rimligt 

’stamträd’” (Björndahl m.fl., 2011, s.163). Texten ger oss denna information om människans 

evolution: ”Människosläktets evolution, [...], kan inte beskrivas som någon rak linje. Alla fossila 

människosläktingar kan inte inordnas som förfäder till oss. Sannolikt har många dött ut utan att lämna 

kvar några efterlevande i nutiden.” (Björndahl m.fl., 2011, s. 162).  

Separat från livets utveckling presenterar Brynhildsen m.fl. (2011) människans utveckling. Boken 

förklarar avsaknaden av släktskapsträd med att ”varje gång en ny förfader upptäcks tvingas men rita 

om släktträdet radikalt!” (Brynhildsen m.fl., 2011, s. 90) och att det då är lämpligare att bara 

presentera grupper vilket boken också gör.  
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Resultatsammanfattning 

Nedan följer en summering av svaren på de fem analysfrågorna som ställdes till texterna. Hur de i sin 

tur svarar på studiens frågeställningar tas upp under diskussionsavsnittet. 

 

Tabell 1. Summering av resultatet. Svar på frågorna 1. Hur presenteras bakomliggande principer för hur 

organismer grupperas? 2. Vad visar släktskapsträden? 3. Hur används de redogjorda principerna när 

organismgrupper presenteras? 4. Hur ställer texten sig till att evolutionen inte har något mål? 5. Hur 

beskrivs människans evolution i boken? 

Fråga  Karlsson m.fl. (2011) Björndahl m.fl. (2011) Brynhildsen m.fl. (2011) 

1 Trädtänk är principen för hur 

organismer grupperas. 

Trädtänk är principen för hur 

organismer grupperas. 

Grupptänk är principen för 

hur organismer grupperas. 

2 Släktskapsträden är av olika 

utseende. De visar alla 

släktskap men inte samma 

namn och relationer. 

Släktskapsträden visar 

släktskap på ett konsekvent 

sätt. 

Trädfigurer anges som 

utvecklingsträd och visar hur 

organismgrupper utvecklas 

mot att bli mer avancerade. 

3 Både träd-, grupp och 

utvecklingstänk speglas. 

Alltså inte konsekvent med 

hur principer för gruppering 

presenterats. 

Både träd- och grupptänk 

speglas. Alltså inte 

konsekvent med hur 

principer för gruppering 

presenterats. 

Följer sin princip om 

grupptänk för hur organismer 

grupperas. 

4 Att evolutionen inte har 

något mål anges men texten 

indikerar ett avancemang 

mot mänskliga egenskaper. 

Att evolutionen inte har 

något mål anges och texten 

är neutral. 

Att evolutionen inte har något 

mål anges men texten 

indikerar att organismer 

utvecklas mot ”högre” nivåer. 

5 Presenterar människans 

evolution som särställt övriga 

organismer. 

Presenterar människans 

evolution som särställt övriga 

organismer. 

Presenterar inte människans 

evolution som särställt övriga 

organismer men det grupp- 

och utvecklingstänk som 

genomsyrarevolutionsavsnittet 

speglar en antropocentrisk 

syn. 
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Diskussion 

Enligt analysen förmedlar texterna trädtänk, grupptänk och utvecklingstänk. Karlsson m.fl. (2011) 

utgår från trädtänk och praktiserar trädtänk, grupptänk och utvecklingstänk när organismer 

presenteras. Björndahl m.fl. (2011) utgår i från trädtänk och praktiserar trädtänk kombinerat med 

grupptänk när organismer presenteras. Brynhildsen m.fl. (2011) utgår från grupptänk och praktiserar 

grupptänk kombinerat med utvecklingstänk när organismer presenteras.  

I vissa fall diskuteras dilemmat med hur vi ska ställa oss till grupperingar som är problematiska på 

grund av att vi i västvärlden, som lever i en Linneansk tradition, fått med oss en del organismgrupper 

med vårt vardagliga språk. Ett klassiskt exempel som tas upp i Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl 

m.fl. (2011) är huruvida det är rätt att inkludera fåglar i reptilgruppen men likväl anges reptiler och 

fåglar som separata grupper. Problemet med att använda ”fiskar” som grupp (i stället för de många 

olika monofyletiska grupper som utgör de organismer som i vardagstal kallas ”fiskar” för att ange 

simmande icke fyrfota- ryggsträngsdjur) börjar redas ut men inte fullt ut. Både exemplet med fåglar 

och fiskar är irrelevanta utan sina respektive släktskapsträd och det är med hjälp av släktskapsträd som 

den evolutionära aspekten av modern klassificering av organismer måste förstås för att inte falla 

tillbaka på traditionellt grupptänk. Denna inkonsekvens mellan text och släktskapsträd kan också 

illustreras med hur Björndahl m.fl. (2011) behandlar ’sporkärlväxter’ (lummerväxter, fräkenväxter och 

ormbunkar). Det är ingen grupp som följer monofyliprincipen såvida man inte väljer att inkludera 

även fröväxter (vilket vore logiskt eftersom de har både kärl och sporer). Om man som Brynhildsen 

m.fl. (2011) inte använder trädtänk som utgångspunkt, förstärkt av illustrationer föreställande 

”utvecklingsträd” är det inte förvånande att polyfyletiska fenomen som att endosymbios mellan 

eukaryoter och fotosyntetiserande bakterier uppstått flera gånger, något som man bara kan gissa sig till 

utan trädtänk (Brynhildsen m.fl., 2011, s.77), och ”hos de flesta av dessa arter [ryggsträngsdjuren] har 

ryggsträngen utvecklats till en ryggrad [...]” (Brynhildsen m.fl., 2011, s. 86) beskrivs i boken. 

Uttalanden som ”fortfarande idag finns svampar, som likt bagerijästen lever som encellig varelse” 

(Brynhildssen m.fl., 2011, s. 80) kommer i en annan dager om de ges med ett kladistiskt släktskapsträd 

som stöd. Citatet kan tolkas som att bagerijästen och artens alla föregångare genom evolutionen varit 

encelliga men ut ett trädtänksperspektiv kan det vara lika troligt att bagerijästen återgått till ett 

encelligt levnadssätt trots flercelliga föregångare. Med denna princip för gruppering (grupptänk, som 

skiljer sig från hur dagens systematiker klassificerar organismer) vore det förvånande att i texten hitta 

de exempel på dilemmat angående ormbunksväxters förhållande till lummerväxter, ”reptiler” och 

”fiskar” som diskuterades i Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl m.fl. (2011). 

Släktskapsträdens funktion i Karlsson m.fl. (2011) är att visa släktskap men stödjer inte texten 

eftersom de inte tar upp samma förhållanden. I Björndahl m.fl. (2011) fungerar släktskapsträden som 

stöd för att förstå organismernas indelning. I Brynhildsen m.fl. (2011) är släktskapsträdens funktion att 

visa organismernas utveckling men inte uttryckligen deras släktskapsförhållanden. 

 Det var utanför denna studies ramar att undersöka hur trädillustrationernas grafiska utformning 

eventuellt kan underlätta eller försvåra tolkningen av deras innebörder men det kan nämnas att i och 

med att deras utseende varierade mycket mellan böckerna och till viss del även inom skulle det vara 

intressant att undersöka hur gymnasieelever använder och tolkar illustrationerna. Påverkas läsare av 
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om figuren är handritad eller skapad med datorgrafik? Påverkas förståelsen av figuren av bildtexter 

som ”En modern översikt över eukaryoterna. Strecken som visar säktskapsförhållandena mellan olika 

grupper är grundade på biokemiska data och beräknade med datorbaserade modeller” (Karlsson m.fl., 

2011, s. 285). Vinner man fler elevers förståelser genom att använda många olika typer av 

illustrationer som Karlsson m.fl. (2011) eller är det bättre att vara konsekvent i diagrammens 

utformning som Björndahl m.fl. (2011) och Brynhildsen m.fl. (2011)? 

Att människans evolution speglas annorlunda jämfört med andra organismer i Karlsson m.fl. (2011) 

och Björndahl m.fl. (2011) kan tolkas som en bakomliggande antropocentrisk syn. Att som i 

Brynhildsen m.fl. (2011) framställa evolutionen ur ett grupp- och utvecklingsperspektiv kan tyda på 

ett antropocentrisk tankesätt.  

Samtliga böcker förtydligar explicit att evolutionen inte har ett mål. Man kan fråga sig varför ett något 

sådant förtydligande är nödvändigt. Är det på grund av det västerländska samhällets predarwinistiska 

kreationistiska syn på arternas uppkomst som fortfarande tros finnas kvar hos gymnasieelever? I både 

Karlsson m.fl. (2011) och Brynhildsen m.fl. (2011) finns värderingar i texten som antyder att 

evolutionen skulle vara på väg mot mer avancerade organismformer. Hade Karlsson m.fl. (2011) 

erbjudit ett släktskapsträd för att illustrera en- och flercellighet hade vi kanske sett att båda 

livsformerna eventuellt uppstått flera gånger under evolutionen men utan trädtänk är det lättast att 

tolka texten som att alla organismer strävar mot flercellighet eftersom det ger så många evolutionära 

fördelar. På samma sätt beskriver Karlsson m.fl. (2011) värderande att sättet amfibier hanterar landliv 

inte är lika bra som övriga fyrfotadjur och allra bäst är moderkaksdjuren (dit människa räknas) där till 

och med ett ”slutligen” får betona att nu är evolutionen äntligen klar (illvilligt tolkat). Kapitlet Livets 

utveckling och historia i Brynhildsen m.fl. (2011) genomsyras, som titeln också antyder, av sättet att 

se på evolutionen som en utveckling. Detta medför att alla beskrivningar av organismer bygger på att 

de utvecklas, hela tiden mot något mer avancerat, mot ett mål. Den här beskrivningen av evolutionen i 

form av utveckling med tydliga mål talar starkt mot kapitlets avslutande ord om att ingen organism 

kan utnämna sig till skapelsens krona (se citat under analys och resultat).  

I och med böckernas respektive förklaringar om att människan inte kan ses som ett mål för 

evolutionen kan man utgå från att deras avsikt är att inte visa ett antropocentriskt förhållningssätt. 

Människan borde alltså inte inneha en särställd position i förhållande till andra organismer när det 

gäller artens evolution. Det kan vara intresseväckande för en läsare att läsa om sin egen arts 

evolutionära historia vilket kan motivera att de tre undersökta böckerna ägnar relativt många sidor åt 

Homo sapiens och dess släktingar. För att illustrera ingår också i Karlsson m.fl. (2011) och Björndahl 

m.fl. (2011) släktskapsträd över människan och dess utdöda släktingar i form av så kallade anagenes-

träd (jämför fig. 1D). Med andra ord visas arters förändring som ”[...] utvecklingen längs en linje” 

(Karlsson m.fl., 2011 s. 236). Inga andra släktskapsträd i boken är uppbyggda på samma vis vilket kan 

tolkas som att när det gäller människans evolution följs inte samma resonemang som för andra 

organismgrupper. Att illustrera att arter utvecklas ur andra arter är att dra sin hypotes om gruppens 

evolution långt. Om ett släkte utvecklas från en representant ur ett annat släkte måste man frångå 

principen om att en unik gemensam föregångare ska vara ett krav för alla systematiska grupper. Som 

Brynhildsen m.fl. (2011) presenterar organismgrupper och deras evolution (grupp- och 

utvecklingsbaserat) görs ingen skillnad på människan och övriga djurgrupper. Även om en stor del av 

kapitlet Livets utveckling och historia vigs åt människans jämfört med andra arters utveckling kan det i 

sig inte sägas vara i ett antropocentriskt perspektiv. 

Det kan poängteras att det inte är redovisningen av släktskapsträd i sig som är av största vikt för att få 

ett naturvetenskapligt perspektiv på evolutionen utan att principen för hur vi ska se på dess 
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mekanismer, till exempel artbildning, baseras på trädtänk. Exempelvis har de studerade böckerna 

genom att använda begreppen ’analoga’, ’homologa’ och ’rudimentära’ organ, ’biogeografiska 

mönster’ samt ’konvergent evolution’ indirekt visat att trädtänk använts även om ingen av dem lät 

illustrera dessa termer med släktskapsträd. 

Att undervisa om släktskapsträd, hur de ska tolkas och de slutsatser om evolution man kan dra utifrån 

dem kan ingå i biologiundervisningen. Peterssons (2012) forskning visar att biologilärare som 

behärskar området redan inkluderar detta. En lärare förväntas inte ha expertkunskaper inom alla 

ämnets områden och då blir lärobokens betydelse än viktigare. Sandvik (2008), Catley och Novick 

(2008) och Novick och Catley (2013) efterlyser en explicit genomgång av trädtänk och tolkning av 

släktskapsträd i norska respektive amerikanska läroböcker. Denna studie visar att inte heller svenska 

läroböcker, åtminstone inte de tre som ingick i undersökningen, lär ut trädtänk eller ger läsaren något 

stöd för att förstå släktskapsträden som illustrerar evolutionsavsnittet. Denna studie förstärker också 

Sandviks (2008) resonemang om att trädtänk ännu inte trängt undan grupp- och utvecklingstänk inom 

biologiutbildningens alla nivåer.  

I linje med vad Catley och Novicks (2008) undersökning visar finns det även i svenska läroböcker i 

biologi många olika typer av släktskapsträd som olika väl ger en förståelse för trädtänk och således ger 

olika synvinklar på evolutionen. 

Om inte trädtänk förmedlas och inte heller någon anvisning om hur träd ska tolkas ingår i läroböcker 

är det stor risk att ett antropocentriskt perspektiv läggs på evolutionen menar Sandvik (2008; 2009). 

Även utformningen på förekommande släktskapsträd ger en mer eller mindre antropocentrisk tonvikt, 

ofta i kombination med att människans evolution förmedlas som något som följer andra principer 

jämfört med övriga organismer (Catley & Novick, 2008). I ljuset av dessa resonemang kan en viss 

antropocentrism skönjas i aktuell undersökning av svenska läroböcker. 

Den här studien av läroböcker belyser lärarrollen från flera håll. Framför allt handlar det om att som 

lärare fundera på och ta ställning till vilket inställning man har och vill ha på sin biologiundervisning. 

Är det önskvärt att förmedla något annat än det naturvetenskapliga sättet att se på biologiska fenomen? 

Det kan det säkert vara i vissa fall, till exempel för att skapa en dialog med elever och en diskussion i 

klassrummet om biologins idéhistoria och människans position i naturen. En annan sak att tänka på 

som lärare är att inte ta för givet att eleverna förstår hur släktskapsträd ska tolkas. Det finns ju med 

som en del av det centrala innehållet i biologi på gymnasiet (Skolverket, 2011b) att inte bara släktträd 

utan också principerna som ligger bakom dem ska tas upp i undervisningen. Här tvingas lärare, kanske 

omedvetet, ta ställning till vilken princip som ska förmedlas: trädtänk, grupptänk, utvecklingstänk 

eller kanske någon helt annan princip. De undersökta böckerna gavs ut just vid införandet av den 

senaste ämnesplanen (Skolverket, 2011b) där släktträd var ett nytt inslag. Kanske nyare böcker 

hanterar släktskapsträd och trädtänk annorlunda när ”nya” ämnesplanen hunnit etablera sig. En tredje 

sak lärare måste vara medvetna om är de fallgropar och kända missuppfattningar som finns inom 

evolutionen, kanske alla biologins områden och förmodligen inom alla ämnen. Detta för att välja 

formuleringar som förhindrar att missuppfattningar som ofta förekommer, till och med i läroböcker, 

inte kommuniceras från lärare till elever. 
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Vidare forskning 

Många nya frågor har väckts under arbetet med denna studie. Som redan nämnts vore det intressant att 

undersöka hur olika utformningar på trädfigurer påverkar tolkningen av dem. Inte bara de olika typer 

av släktskapsträd som diskuterats i uppsatsen grundat på Catley och Novicks (2008) studie men också 

hur färger, typsnitt och övrig stil påverkar läsaren. Inom området för hur släktskapsträd tolkas och 

förstås skulle det vara intressant att undersöka hur evolutionsavsnittet togs emot av elever som får 

undervisning i trädtänk jämfört med de som inte får det. Peterssons (2012) studie visar ju att lärare 

betonar trädtänk olika mycket, beroende på vilken inställning de har till naturvetenskaplighet, och att 

se hur dessa inställningar påverkar ur ett elevperspektiv vore intressant.  

Eftersom förståelsen av evolutionsteorin är så pass viktig att den är nämnd i biologiämnets syfte 

(Skolverket, 2011b) vore en utökad textanalys av läroböcker ämnet spännande. I en av de undersökta 

böckerna står det i förordet hur evolution tillsammans med miljöfrågor ska vara en ”samlande röd tråd 

genom boken” (Karlsson m.fl., 2011, s. 3). På vilket sätt ingår evolutionen i böckernas andra kapitel, 

hur kan evolutionen ingå? Även att analysera böckerna ur ett antropomorft perspektiv vore intressant 

samt att undersöka hur ett sådant synsätt förenklar eller försvårar inlärningen hos elever. 

Avslutningsvis vill jag åter poängtera att inkluderandet av släktskapsträd i läroböcker i form av figurer 

inte är min poäng utan att använda ett trädtänk. Speglar inte trädillustrationerna samma sak som texten 

förmedlar blir de snarare ett förvirrande inslag än ett stöd för förståelse. Förklarar inte boken hur 

träden ska tolkas ges utrymme för läsare att formulera egna idéer om hur de ska tydas, idéer som kan 

spegla ett antropocentriskt och/eller kreationistiskt tankesätt. Visst kan man ha denna syn på 

omvärlden men det är inte vad biologiämnet ska förmedla. 
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