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Sammanfattning 
Syftet med studien är att visa hur kemiämnet presenteras i gymnasieskolans läroböcker i 
kemi med regelbundna nedslag över en 40-årig tidsperiod och hur läroböckerna knyter an 
till rådande läroplaner, utbildningspolitik samt miljö- och säkerhetsfrågor i undervisningen.  

Min huvudstudie bygger på innehållsanalys av gymnasieläroböcker i kemi, där jag har tittat 
på hur bilden av kemiämnet har förändrats över tid, hur läromedlen speglar intentionerna i 
rådande läroplan med fokus på miljö och laborationssäkerhet. Fyra frågeställningar har valts 
ut för att uppnå syftet med uppsatsen. Läromedelsanalysen knyts ihop med de tre första 
frågeställningarna och den fjärde och sista anknyter till lärarintervjuer. Läromedelsanalysen 
fördjupas därför med erfarna lärares berättelser om undervisningspraktikens förändrade 
villkor över tid. Jag har använt mig av en semistrukturerad kvalitativ intervju som metod för 
detta. 

Endast två lärare har intervjuats och därför görs inga generaliseringar av svaren, de kommer 
endast att användas i citatform. Utifrån mina frågeställningar utarbetades en analysmodell 
som består av ett observationsschema för läromedelsanalysen som besvarades vid en 
närläsning. Läromedel för läromedel gicks igenom, för att analysen av respektive läromedel 
skulle ske systematiskt. Jag har dessutom valt ut några exempel på illustrationer från varje 
läromedel. Detta material fördjupar förståelsen för hur kemiämnet presenteras i läromedlen. 

Studiens resultat kopplar jag till utbildningsfilosofier såsom progressivismen, essentialismen 
perennialismen och rekonstruktivismen. Det finns olika undervisningstraditioner som jag 
också använder mig av i analysen; den faktabaserade, den normerande och undervisning om 
hållbar utveckling.  

Analysen visar att läromedlen från 1969, 1979 och 1989 är relativt lika med avseende på 
vilken bild som ges av kemiämnet. Studien av dessa gav bland annat bilden att kemiämnet 
hör hemma i kemisalen. Läromedlen från 1999 och 2007 är mer lika varandra angående hur 
kemiämnet presenteras, det vill säga kemin är nu till för eleven och dennes vardagsliv. 
Miljöaspekterna är nu en naturlig del av kemiämnet. Det finns också en gemensam faktor 
gällande de två senare läromedlen angående, att de knyter an till rådande läroplan och 
kursplan, denna information är sparsam eller utebliven i de tre första läromedlen. 

Nyckelord: Gymnasiekemi, Läromedelsanalys, Utbildningspolitiska strömningar, 
Utbildningsfilosofi, Undervisningstradition, Miljö- och Säkerhetsaspekter. 
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Abstract 
The purpose of this study is to show how the Chemistry subject is presented in the upper 
secondary school textbooks over a 40-year period and how textbooks tie in with current 
curricula, education policy, environmental- and security issues.  

My main study is based on content analysis of Chemistry textbooks, where I've looked at 
the perception of the subject and how it has changed over time, how textbooks reflect the 
intentions of the current curriculum and the social debate focusing on environmental and 
safety issues. The textbook analysis is expanded with experienced teachers’ stories about the 
change in education practice conditions over time. The results of the textbook analysis were 
processed, interpreted and reported in writing and summarized in a table. I have also 
included some examples of illustrations from each textbook. This material deepens the 
understanding of how chemistry is presented in textbooks. I have been using a semi-
structured qualitative interview method for this purpose and not a totally structured 
interview. Only two teachers were interviewed and, therefore, no generalization of the 
answers can be made, they will only be used in the quotation form.  

The result of my work links to educational philosophies such as progressivism, essentialism, 
perennialism and reconstructivism. There are different educational traditions, which I also 
link the analysis to: the factual-, the normative tradition and teaching about sustainable 
development.  

The analysis shows that the teaching material from 1969, 1979 and 1989 are relatively 
similar in respect to the image of  Chemistry, but the content differs between the three 
textbooks, for example on environmental issues. From these decades, the notion that 
Chemistry belongs in the chemistry room is prevalent. Textbooks from 1999 and 2007 are 
more similar in the way Chemistry is presented, that is to say that Chemistry is now for the 
student and their everyday lives. There is also a common factor in the two later textbooks 
that they are related to current curriculum and syllabus, this information is sparse or 
missing in the first three textbooks.  

 

Key words: Textbook analysis, Current Curricula, Educational philosophy, Educational 
tradition, Environmental- and Safety issues. 
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sida. Barbro har med tålamod och konstruktiv kritik ledsagat mig från början till slut.  Nu är 
uppsatsen avslutad och jag känner en stolthet som säkert många studenter med mig känner 
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Kollektivt tack även till Susanne Nyman och Frank Fjellstad, som hjälpte till med noggrann 
korrekturläsning. 

Slutligen vill jag tacka de lärare som deltog i intervjun, utan era berättelser hade jag inte 
hittat en förankring till verkligheten som jag kunde använda mig av i analysarbetet i min 
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1. Inledning 

Idag finns det en mängd olika typer av läromedel på marknaden. Den stora variationen 
utgörs av böcker, artiklar och kompendier: dels i tryckt form, dels i digital form. Dessutom 
finns det en mängd komplimenterande läromedel såsom film, ljud och bildband. 
Traditionellt sett har det inte, bakåt i tiden, alltid funnits denna rikedom på varierande 
läromedel, men dagens mångfald av läromedel är troligen ett svar på den avreglering av 
statlig läromedelsgranskning som skedde på 1990-talet samt att vi nu lever i ett så kallat 
informationssamhälle. När jag på min arbetsplats skulle köpa in läromedel i kemi kom 
funderingar om, vilket läromedel passar min elevgrupp bäst och hur kan jag göra 
undervisningen intressant utan att vara bunden till en specifik lärobok och samtidigt få med 
allt stoff som står i kursplanen för gymnasiets kemi A-kurs. Här inbjuder jag läsare att tro 
att min studie kommer att vara en jämförelse mellan digitala läromedel och tryckta 
läromedel. Så är inte fallet. Min studie är en jämförelse och analys i gymnasiets kemiböcker 
över en 40-årig tidsperiod.  

Jag upplevde att jag inte hade tillräcklig kunskap om den historiska bakgrunden för det 
kemiämne som jag undervisar i, och det blev också problematiskt att hantera miljöfrågor 
utan att känna till miljöperspektivets framväxt i undervisningen. Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna 1994 (Lpf 94) anger att undervisningen bland annat skall genomsyras av både 
ett historiskt och ett miljöorienterat perspektiv. För att undervisa räcker det därför inte med 
att enbart vara naturvetare, utan man bör även ha kunskap om skolämnets historiska 
utveckling och samhällsförändringars genomslag i undervisningen. Tre år senare sitter jag 
därför och skriver examensarbete om detta. I Lpf 94 (1994) riktlinjer kan man läsa att 
läraren ”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt” (Lpf 94, 1994 s. 11). Häri ligger min ambition att skapa en uppsats som vill fylla 
den kunskapslucka hos mig själv som eventuellt också kan finnas hos någon av mina 
lärarkollegor i kemi. 

Funderingarna har koncentrerats och utkristalliserats till att fokusera på gymnasieskolans 
kemiämne. Min huvudstudie bygger på som sagt, en analys av gymnasieläroböcker i kemi, 
där jag har tittat på hur bilden av kemiämnet har förändrats över tid och även om och hur 
läromedlen speglar intentionerna i rådande läroplan med fokus på miljö och 
laborationssäkerhet. För att få svar på mina frågeställningar kompletterar jag 
läromedelsanalysen med intervjuer av två, erfarna kemilärare.  

Min studie bygger på tidigare forskning i ämnet och utbildningsfilosofier samt 
undervisningstraditioner.  
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2. Bakgrund 

Gymnasieskolan har flera mål att uppfylla enligt läroplanen och kursplanerna. De mål som 
berör kemilärarens uppdrag handlar i mångt och mycket om att se till att varje elev kan 
observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt perspektiv (Skolverket 2010-03-19). Detta mål har varit gällande 
sedan 1994 då den senaste skolreformen trädde i kraft och en ny läroplan och kursplan för 
respektive gymnasieämne (Lpf 94) togs i bruk. Tidigare läroplaner har haft andra mål med 
skolkemin, vilka jag beskriver senare i arbetet. För att få en förförståelse för syftet med en 
läroplan följer en kort beskrivning av läroplanen som skolans styrdokument i avsnitt 2.1 
Den här studien bygger på en läromedelsanalys och därför är det relevant med en historisk 
tillbakablick gällande läromedel som presenteras i avsnitt 2.1. I avsnitt 2.3 beskrivs de 
utbildningspolitiska strömningar som är relevanta för den tidsperiod som studeras.  

2.1 Läroplaner 

År 1961 införde riksdagen grundskolan och gymnasiet och frångick folkskolesystemet och 
året därpå kom de första läroplanerna för respektive skolform (Hultén 2008). De centrala 
styrdokument som skolverksamheten råder under är skollagen, läroplanen och kursplanen. 
Skollagen som stiftas av riksdagen, anger de övergripande anvisningarna för skolans 
utformning. Läroplaner fastställs av regeringen för alla skolformer i Sverige, såsom den nu 
rådande läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94) och för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). De är skrivna med syfte att ange 
målsättningar för utbildning i Sverige.  

Innehållet i läroplanerna färgas av det rådande politiska styret, utbildningsforskning och 
aktuella samhällstendenser. Skollagen och läroplanerna ska alltså tillsammans ange 
riktlinjerna för verksamheten i skolan och ligga till grund för undervisningen. Den nu 
aktuella läroplanen för de obligatoriska och frivilliga skolformerna kompletteras med 
kursplaner för aktuellt ämne. Dessa båda styrdokument kan beskrivas som texter som har 
en särskild status i samhället när det gäller att ange hur den svenska skolans verksamhet 
skall utformas (Hultén 2008). Detta resonemang motiverar att jag använder rådande 
läroplaner när jag jämför läromedel i kemiämnet för att beskriva förändringen över tid. I 
arbetet sätts läroplaner, läromedel och samtida samhällsdebatt i relation till varandra.  

Nedan presenteras de tre läroplaner som utgjorde tolkningsunderlag för 
läromedelsanalysen. Detta är en sammanfattning av texterna som är relevanta för 
kemiämnet och därmed min uppsats.  

Läroplan för gymnasiet, Lgy 65 

Lgy 65 började tillämpas läsåret 1966/1967. Det är en omfattande ”lagtext” på hela 772 
sidor där läroplan och ämnenas kursplaner samsas inom bokens pärmar. I läroplanens 
allmänna mål och riktlinjer går det att läsa att gymnasiet genom undervisning skall göra 
eleverna beredda för ett internationellt arbete och att de då måste förstå andra folkgruppers 
reaktioner. Det är därför nödvändigt med en social och kulturell orientering som bör 
fördjupas i gymnasiet. Det påpekas också att den tekniska och naturvetenskapliga 
utvecklingen har givit människan problem att ta ställning till. Det är nödvändigt att väcka 
elevernas intresse och förståelse för denna utveckling för att de ska kunna ta ställning i 
naturvetenskapliga frågor oavsett studieinriktning (Skolöverstyrelsen [SÖ], 1965). 
Läroplanen är indelad i olika stycken och under rubriken skola – samhälle visar läroplanen 
på att det är viktigt att lärostoffet anknyter på ett naturligt sätt till samhället utanför skolan. 
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Detta gäller i första hand samhällskunskap men även många andra ämnen i gymnasieskolan. 
Kursplanen för kemiämnet är tydlig över vilken uppgift undervisningen i kemi har och vilka 
moment som ska presenteras för eleverna. Det finns också utförliga anvisningar och 
kommentarer till lärostoffet med många förslag på hur läraren bör genomföra sin 
undervisning. Återkommande i boken påpekas det att undervisningen skall bygga på 
laborativ verksamhet, men det nämns inget om säkerheten i kemisalen eller hanteringen av 
kemikalier. Däremot skall läraren ge eleverna ”detaljerade anvisningar beträffande 
handhavandet av laboratoriemateriel och uppställandet av en apparatur” (SÖ 1963 s. 323).  

Läroplan för gymnasiet, Lgy 70 tredje upplagan 

Lgy 70, trädde i kraft 1 juli 1971, omarbetades och fick ett antal upplagor. Jag har studerat 
den tredje från 1983. Även denna bok inkluderar allmän del och kursplan. Läroplanen 
understryker att eleven är i centrum för undervisningen och att denne skall förberedas att 
vara en aktiv medborgare i morgondagens samhälle. En huvudlinje i gymnasieskolans 
undervisning är att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Framställningen av 
samhället är föränderligt, och eleven skall kunna ta ställning till olika problem som den 
tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen har föranlett. Man skriver 

Den tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen påverkar de villkor och därav följande 
problem inom olika områden människan som medborgare har att ta ställning till (SÖ 1983 s 21).  

 

Skolan skall inte endast uppfylla samhällets behov, utan även fungera som en skapande 
kraft i samhällsutvecklingen (SÖ 1983). I läroplanens allmänna anvisningar, mål och 
riktlinjer nämns inget konkret om miljö eller kemikaliesäkerhet. I kursplanen för kemi, som 
är en väsentligt förkortad version av tidigare kursplan för ämnet, nämns inget om 
miljöfrågor. Det laborativa arbetet är nedtonat, men det framhålls att eleven skall skaffa sig 
kunskap om laborativa undersökningsmetoder. 

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

Den nu gällande läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 och kursplanerna finns 
tillgängliga för alla intresserade på Skolverkets hemsida (Skolverket 2009-11-14). Nu har 
miljöperspektivet fått en framträdande roll som nedanstående citat återger.  

Miljöperspektiv i undervisningen skall ge elever insikter så att de kan dels själva medverka till att 
hindra skadlig miljöpåverkan, dels att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande 
och globala miljöfrågorna (Skolverket 1994 s 5).  

 

Man skriver att undervisningen bör belysa samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta, och eleverna skall skaffa sig en grund för livslångt lärande där arbetslivet, 
internationalisering och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav för en hållbar 
utveckling. I Lpf 94 finns det fyra huvudperspektiv miljö, internationellt, historiskt och 
etiskt som skall genomsyra all undervisning. I kursplanens mål för kemi A (SKOLFS 
2000:65) nämns för första gången säkerheten i skolkemins verksamhet som nedanstående 
citat visar. 

Eleven skall kunna planera och genomföra experimentella undersökningar på ett ur 
säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt, kunna bearbeta, redovisa och tolka resultatet samt 
redogöra för arbetet muntligt och skriftligt (SKOLFS 2000:65). 

 
Säkerhetsaspekter skrivs ut tydligt, både i målen och i betygskriterierna för kursen och det 
står också att det finns säkerhetsföreskrifter i kemisalen (SKOLFS 2000:65). Vilka 
säkerhetsföreskrifterna är framgår dock inte.  
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2.2 Läromedel, en historisk tillbakablick 

Läromedel har sedan 1800- talets mitt fram till början av 1990- talet varit statens styrfaktor 
för att åstadkomma en likvärdig och enhetlig skola. Läromedlen utgjorde ett bevis på att 
läroplanen faktiskt var genomarbetad, eftersom staten reglerade läromedelsval (Skolverket 
2006: 285). Det första statliga organ som hade till uppgift att granska och godkänna 
läromedel var Statens läromedelsnämnd som inrättades 1938 och var en egen myndighet. 
Nämndens arbete gick ut på att granska om innehållet i en lärobok var objektivt, 
sanningsenligt och om det stämde överens med läroplanen.  

Endast de läromedel som fanns med på den förteckning som nämnden upprättade fick 
användas i undervisningen (ibid.). 1960- talet var årtiondet då skolan reformerades från 
folkskola till grund- och gymnasieskola. Vid reformeringen ersattes begreppet lärobok med 
läromedel. I samband med detta började också en uppluckring om vilka läromedel som fick 
användas (ibid.). Ett läromedel beskrivs i Lgy 70 (1983) som ett hjälpmedel som kan vara en 
bok, artikel, bild- eller ljudband (Lgy 70, 1983). År 1974 bildades ett nytt organ för 
granskning av läromedel, Statens institut för läromedelsinformation (SIL) och var 
underordnad Skolöverstyrelsen (Skolverket 2006: 285). En åtskillnad gjordes nu mellan 
pedagogisk granskning och objektivitetsgranskning där den pedagogiska granskningen 
överläts till läromedelsförfattarna. Från och med 1974 blev det obligatoriskt att 
objektivitetsgranska läromedel i samhällsorienterade ämnen av SIL (ibid.).  

År 1982 genomfördes en skoladministrativ reform som ledde till att den tredje upplagan av 
läroplanen för gymnasiet, Lgy 70 (1983) utformades. Reformen innebar en decentralisering 
av ansvaret för skolan från stat till kommun. Läromedelsfrågorna blev då en angelägenhet 
för varje enskild kommun men det var fortfarande SIL som genomförde den obligatoriska 
granskningen av samhällsorienterade läromedel dessutom fick SIL som uppgift att 
genomföra så kallade temagranskningar och ämnesgranskningar (ibid.). Riksdagen beslutade 
1991 att förändra den statliga skolstyrningen, vilket bland annat innebar att SIL avvecklades 
och ansvaret för skolan och läromedel kom att ligga på myndigheten Skolverket. Samma år 
upphörde granskningen av läromedel, från och med 1991 regleras inte längre läromedel i 
skollag eller förordningar (Skolverket 2006: 285). I läroplanen för de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94) (1994) nämns inget om läromedel, mer än att rektor har ett särskilt ansvar för att 
eleverna utan kostnad får tillgång till böcker och för undervisningen nödvändig utrustning 
av god kvalitet (Ibid.).  

Dagens mål- och resultatstyrda skola ger lärare frihet att välja undervisningsmetodik och 
läromedel för att uppnå kursmålen. De nationella målen ser likadana ut oavsett var i landet 
man befinner sig men lokala tolkningar och variationer kan förekomma. Detta skulle kunna 
vara en tänkbar förklaring till den rika mängd läromedel som finns på marknaden inte bara i 
tryckt utan även i digital form. För att få en viss inblick i dagens läromedel ger Skolverket 
granskningsuppdrag till forskare som var och en har specialkompetens inom det område 
som skall granskas (Skolverket 2006: 285.).   
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2.3 Utbildningspolitiska strömningar 

Det som sker på den utbildningspolitiska nivån brukar förklaras av utbildningspolitiska och 
samhälleliga strömningar (Hultén 2008). I svensk utbildningspolitik går det att urskilja tre 
reformperioder. Hultén (2008) beskriver dessa perioder som tre reformvågor. Han skriver 
att begreppet ”vågor” används för att urskilja betydande strömningar i samhället. Jag 
kommer i detta avsnitt att kort beskriva de tre reformvågorna.  

Den första reformvågen ägde rum i början på 1900- talet. År 1918 kom ett beslut om en 
obligatorisk fortsättningsskola och året därpå kom en ny undervisningsplan (Englund 
1986/2005). 1919 års undervisningsplan förändrade skolan på flera områden t.ex. minskade 
undervisningen i kristendom och katekestvånget försvann. Nytt för skolverksamheten var 
införandet av nya ämnen; hembygdskunskap och medborgarkunskap, ämnen som skulle 
förbereda eleven för medborgarrollen (Hultén 2008). Englund (1986/2005) beskriver 1918 
och 1919 års reformer som viktiga händelser i svensk skolhistoria. Han menar att genom 
dessa anpassar sig det svenska utbildningssystemet till ett kapitalistiskt näringsliv och en 
demokrati med allmän rösträtt (Englund 1986/2005). De hänger också ihop med den 
naturvetenskapliga utvecklingen under samma period (Hultén 2008). Här kan urskiljas en 
patriarkalisk utbildningskonception (tabell 1) som är förankrad i mer eller mindre 
genomförd utbildningspolitik, i läroplaner och auktoriserade läromedel (Englund 
1986/2005). Den första utbildningspolitiska vågen avslutades med 1927 års skolreform med 
dubbel anknytning till folkskola och realskola. Mot slutet av andra världskriget (1945) 
påbörjades en andra reformvåg som avslutades med grundskolereformen 1962 (Ibid.). 
Dåtidens naturvetare vid universiteten menade att reformvågen var en reaktion mot 
föråldrande undervisningsmetoder i den lägre utbildningen. Hultén (2008) skriver att 
invändningen bygger på att naturvetenskap i skolan hade en svag ställning i jämförelse med 
skolämnet teknik.   

 
/…/Deras invändningar byggde på att upptäckarglädjen, vetenskapens karaktär och 
elevlaborationer tycktes helt frånvarande i undervisningen i ämnet och att tekniken hade en allt 
för stark ställning i jämförelse med naturvetenskapen (Hultén 2008 s. 39).   

 

För att råda bot på detta startades ett antal projekt som fick oväntad draghjälp av att 
Sovjetunionen sköt upp världens första satellit, Sputnik 1 den 4/10 1957 (ibid.). 
Sovjetunionens tekniska framsteg under denna period gjorde att i den amerikanska debatten 
kom man att oroa sig för att ligga steget efter tekniskt och därför riktades oron mot den 
naturvetenskapliga utbildningens kvalitet. Hultén (2008) refererar till Svein Sjøberg, som i 
boken Naturfag i søkelyset beskriver att de projekt som kom att dominera var elitinriktade, 
drivna av vetenskapliga forskare och finansierade av industrin. Under denna epok skedde 
radikala förändringar av undervisningen på gymnasienivå från de experimentella 
undervisningsformer som var dominerande i början av seklet till att nu komma att skifta till 
en mer teoretisk och begreppslig inriktning av naturvetenskapen. ”Det gällde att ingjuta 
respekt för det rationella tänkandet och för den grundläggande forskningen” (Sjøberg 
citerad i Hultén 2008, s. 40). Citatet åskådliggör det faktum att det var detta argument som 
gjorde att vetenskapsmän engagerade sig i att utveckla naturvetenskapen i skolan. I den 
andra reformvågen kan urskiljas en konception som vetenskapligt rationell (tabell 1) 
(Englund 1986/2005).  
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Mot slutet av 1960-talet påbörjades en tredje reformvåg. Denna gång var den en reaktion på 
de projekt som den tidigare reformen från 1940- 1950-talet hade initierat. Fortfarande var 
det fokus på elitutbildning (Hultén 2008). På 1960-talet var miljöengagemanget stort i 
samhället på grund av att medborgarna blev mer medvetna om det moderna livets negativa 
inverkan på miljön. Björn Gillberg blev Sveriges första ”miljökämpe” i kölvattnet av 
debatten från Rachel Carsons bok Tyst vår (Silent Spring) som kom ut 1962. 1962 -1980 
kännetecknas med en utbildningspolitik där det vetenskapliga arbetssättet skulle sjösättas i 
skolorna och eleverna skulle få en orientering i det moderna och teknikfyllda samhället 
(ibid.).  

Dessa två ideal tonades ner under 1970-talet och på 1980-talet kom en ny diskurs med 
miljöfrågor på agendan och det vetenskapliga arbetssättet i skolan fick en friare utformning 
och den laborativa verksamheten blev mindre angeläget (Ibid.) Målet med reformen var att 
göra naturvetenskapen meningsfull och att tydliggöra vardagens problem för alla elever.  
Till skillnad från den renodling av ”akademiska discipliners hantering av naturvetenskap” 
(Hultén, 2008 s. 41). Enligt Hultén (2008) var 1962-1980 en period då skolan inspirerades 
av det moderna och teknikfyllda samhället. Den roll skolan fick var att ”delta som en 
politisk kraft i byggandet av ett bättre samhälle” (Englund 1986/ 2005 s. 272). Den 
utbildningspolitiska debatten under 1980- talet handlade till stor del om att demokratiska 
värden skulle lyftas fram. Englund (ibid.) menar att en demokratisk utbildningskonception 
tog form. För naturvetenskapen kretsade debatten dels kring att föra fram ekologin som ett 
viktigt innehåll, dels diskuterades hur man skulle kunna utveckla elevernas kreativitet i 
skolan. 1990-talet byggde vidare på de strukturer som hade formats i naturvetenskapen 
enligt Hultén (2008), och decenniet kännetecknas av en allt mer systematisk popularisering 
av läromedelstexter, där författarna tar hjälp av vetenskapsjournalister och 
populärvetenskapliga författare, för att skapa ett läromedel i form av tryckt media som är 
konkurrenskraftigt mot de digitala läromedel som var på frammarsch (ibid.) och som senare 
blev det vedertagna begreppet internet, världens största datornätverk för effektiv 
kommunikation för text, ljud och bild (Nationalencyklopedin, 2010-03-03). Skolpolitiken 
har de senaste femtio åren haft som mål att demokratisera skolan. Begreppet ”en skola för 
alla” myntades i och med införandet av läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). 
Begreppet var en politisk vision som strävade efter att ingen elev skulle uteslutas från den 
svenska skolan oavsett individuella förutsättningar (Persson 2001) De tre nämnda 
utbildningspolitiska reformvågorna sammanfaller i tid med våra läroplansskiften. Jag vill i 
nedanstående tabell 1, kort sammanfatta de tre största reformvågorna med utgångspunkt 
för respektive våg tidsperiod, läroplansskifte och skolkonception (Englund1 1986/2005).  

Tabell 1: Sammanfattning av de tre utbildningspolitiska reformvågorna, dess tidsperiod 
kopplat till läroplansskriften samt rådande skolkonception. 

Utbildningspolitisk 
reformvåg 

Tidsperiod Läroplansskifte  
(år) 

Skolkonception 

Första vågen 1842 - 1927 1918, 1919 Patriarkaliska2  

Andra vågen  1945- 1962 1962 Vetenskapligt- 
rationella 

Tredje vågen 1969- 1980 1970 1980,  Demokratiska 

                                                      

1 Englund, T. (1986) Curriculum as a Political Problem  översattes till Läroplanens och skolkunskapens 
politiska dimension och återutgavs 2005. Den senare versionen är inte reviderad och därför kan tabell 1 
verka ofullständig gällande läroplansskifte i den tredje perioden eftersom 1995 års läroplan ej nämns. 
2 Begreppet är en samhällsvetenskaplig benämning på sociala system vilka kvinnor är underordnade 
män. Begreppet förkommer också inom kristendomen (Nationalencyklopedin 2010-02-14).  
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Englund (1986/ 2005) påpekar att den tredje vågen fortfarande pågår och man kan se att 
den vetenskapligt- rationella skolkonceptionen återigen har vuxit sig stark.  

Hermansson (2007) beskriver att med Göran Persson (S) som statsminister under 1990-
talet skulle Sverige bli ett föregångsland inom EU genom att skapa ”Ett grönt folkhem” 
(ibid.). Den nya politiken hade också stöd i opinionen. Det nya synsättet präglades av en 
nyliberal anda med en stark tilltro till uttrycket ”en ekonomisk hållbar utveckling” som 
motto (Ibid.). Konsumenterna skulle härmed driva utvecklingen mot en bättre miljö, som 
tidigare hade varit statens devis i det gamla folkhemmet (Ibid.). Riksdagen beslutade 1991 
att förändra den statliga skolstyrningen mot en kommunal styrning av skolan. År 1995 går 
skolan från att ha varit regelstyrd till att vara målstyrd, med det menas att det är upp till den 
undervisande läraren att välja lämplig metod för att nå de uppställda kursmålen, vilket 
medförde bland annat lokala skillnader mellan kommunernas skolverksamhet (Ödman 
2006). Nya läroplaner införs: obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94) och för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Dessa läroplaner är idag fortfarande 
gällande för skolverksamheten.  

År 1997 kom en föreskrift från Arbetsmiljöverket med titeln Laboratoriearbete med kemikalier 
(AFS 1997:10) som syftar till att reglera laborativt arbete med kemikalier så att det utförs 
med stor säkerhet.  Detta betyder att lärare blir bl.a. ålagda att utföra och dokumentera 
riskbedömningar inför elevlaborationer och egenkontroll av kemikalieförråd och 
laborationssalar. Dessa dokumentationer skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen för 
skolans elever och personal.  

Riksdagen fastställde 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål för hur den framtida miljön skall 
lämnas över till nästa generation. Dessa mål berör människors hälsa, den biologiska 
mångfalden, kulturmiljön och att naturen skall stå i centrum (Skolverket 2001). Varje år 
utkommer rapporten ”Hållbara Sverige” från regeringen där de redovisar hur arbetet med 
miljömålen fortskrider. I denna rapport ges förslag till nya åtgärder, strategier och delmål 
för att miljömålen skall uppnås. Tanken är att vi ska kunna lämna över ett hållbart Sverige 
till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta (ibid.) År 2001 betonade 
regeringen att för att nå målet med ekologisk hållbarhet krävs insatser från olika sektorer 
och nivåer i samhället. Därför skall skolan ta sitt ansvar för att genomföra de åtgärder som 
behövs i utbildningssyfte om hållbar och ekologisk utveckling (ibid.). Skolverkets rapport 
Miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling i svensk skola som kom ut 2001 visar 
skillnader i en jämförelse mellan 1994 och 2000 års programmål för gymnasiet. Rapporten 
(Skolverket 2001) visar att programmålen från 1994 nämner ordet ”miljö” endast i generella 
termer medan ”2000 års version klarlägger målen med ord som kretsloppstänkande och 
energi- och resurshushållning”( ibid. s. 10).  

År 2011 skall utbildningsdepartementet införa en ny gymnasieskola. Det återstår att se 
vilket genomslag denna reform får för det svenska skolsystemet och strömningar i 
samhället och om det blir en fjärde betydande reformvåg. 
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2.4 Utbildningsfilosofier och 

miljöundervisningstraditioner 

Miljöproblemantik och utbildningsfilosofier formar tillsammans tre olika 
miljöundervisningstraditioner vilka är: faktabaserad miljöundervisning, normerande 
miljöundervisning och undervisning om hållbar utveckling. Med miljöproblematik avses 
den vetenskapliga, politiska och moraliska diskussion som rör människan och samhällets 
relation till naturen. Dessa traditioner kopplas till utbildningsfilosofiska riktningar såsom: 
essentialism, progressivism och rekonstruktionism som dominerat senare delen av 1900-
talet och början på 2000-talet (Sandell et. al. 2003). De ovanstående filosofierna är primärt 
relaterade till amerikansk kontext men som även haft inflytanden på den svenska 
utbildningshistorien (ibid.). Utbildningsfilosofi innefattar såväl övergripande frågor om 
skolans roll och syfte i samhället, såsom frågor som berör undervisningsprocessen (ibid.).  

Jag kommer i detta avsnitt på en för studien rimlig infallsvinkling kort beskriva de tre 
nämnda filosofiska riktningarna med ett fjärde tillägg: perennialismen (Stensmo 2007) 
Tillsammans kan de ses som en utgångspunkt för att kunna analysera olika uppfattningar 
om skolans roll och hur dess verksamhet byggs upp (Englund 1986/2005). Englund 
(1986/2005) ger respektive utbildningsfilosofi olika politisk-ideologiska hållningar. Han 
menar att progressivismen håller en liberal ideologi, essentialismen är konservativ, 
perennialismen är reaktionär och slutligen håller rekonstruktivismen en radikal politisk 
ideologi (Englund 1986/2005).  

 

2.4.1 Progressivism 
Progressivismen (progression = framsteg) ställer eleven i centrum med dess intressen och 
behov (Sandell et. al. 2003). Filosofins huvudintresse var att uppmuntra individens 
utveckling genom anpassning av undervisningen efter elevens förutsättningar och genom 
koncentration till problemlösning, både individuellt och socialt framåtskridande (Stensmo 
2007). Progressivismens grundidéer formulerades av John Dewey3. Han tog kring 1900-
talets början itu med de pedagogiska frågeställningarna i det amerikanska samhället 
(Englund 1986/2005). Dewey var inriktad på en praktisk användbar pedagogik som kretsar 
kring individen. Englund (1986/2005) menar att Dewey lade fram ett program som 
betecknades som ”learning by doing”. Filosofin var liktydig med utbildning åt alla, som 
också innebar en medborgerlig bildning (ibid.). Lärarens roll var rådgivande med uppgift att 
stimulera och vägleda elevernas målinriktade aktiviteter (Stensmo 2007).  

En progressivistisk läroplan saknar ämnesindelning däremot har läroplanen en lista över 
angelägna områden som ska behandlas i skolan, till exempelmiljö, demokrati, hälsa, 
samlevnad, andra kulturer, massmedier. I en demokratisk skola måste eleverna vara 
delaktiga i alla beslut som rör utbildningen (ibid.). 

 

                                                      

3 John Dewey, 1859–1952, amerikansk filosof och pedagog. Deweys filosofi är central för 

progressivismen (nationalencyklopedin 2010-03-13). 
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2.4.2 Progressivism och den normerande miljöundervisningen 

Till progressivismen kopplas en miljöundervisningstradition som betecknas, den 
normerande miljöundervisningen. Den växte sig starkt på 1980- talet där 
miljöproblematiken är en värdefråga (Sandell et. al. 2003). ”Miljöproblemen betraktas som 
en konflikt mellan människan och naturen” (ibid. s. 135). Under denna tradition löses 
problemen genom att människan antar miljövänliga handlingar och värderingar. 
Vetenskaplig kunskap ses som normerande och vetenskapliga experter bör därför vara de 
som vägleder människor beträffande hur de ska handla kring miljöfrågor (ibid.) Målet med 
detta är att skapa ett miljövänligt samhälle i strävan efter det goda samhället. Miljöetiskt ser 
den normerande miljöundervisningen att människan, är en del av naturen och därför bör 
anpassa sig till naturen. ”Mer specifikt kan etiska resonemang hämtas från såväl senmodern 
antropocentrism som biocentrism och ekocentrism”(ibid. s. 136). Undervisningens fokus 
ligger på att eleven utvecklar miljövänliga värderingar och handlingar med vetenskapliga 
kunskaper som grund, dessutom förväntas eleven att kunna ta miljömoraliska 
ställningstaganden och delta i kunskapsbaserad argumentation. För att undervisningen skall 
få den effekt som eftersträvas läggs stor vikt vid grupparbeten och tematiskt arbetssätt, det 
vill säga att undervisningen har ett ämnesövergripande innehåll under en bestämd tid (ibid.). 

 

2.4.3 Essentialismen 

År 1938 höjs en kritik från några pedagoger i USA som var kritiska till den samtida 
progressivismen och utbildningsfilosofin essentialism (essens= det väsentliga) tar form 
(Sandell et. al. 2003).  De sökte stabilisera pedagogikens mål genom att undervisningen 
skulle bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap. Skolan skulle fokusera på akademiskt 
definierade ämnen: språk, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Ämnet är i centrum och 
undervisningen skall förmedla vetenskapliga begrepp och modeller och vara knutna till det 
samtida vetenskapssamhället (Englund 1986/2005). Lärarens uppgift var att vara en 
ämneskunnig expert som förmedlade kunskap till sina elever och att skolan skulle använda 
traditionella metoder i utvecklandet av elevens tänkande. Det är därför viktigt att det är 
läraren tog initiativet till undervisningsprocessen. Enligt denna filosofi krävs hårt arbete för 
att eleverna ska lära sig något (ibid.). Mycket av det stoff som skall läras i skolan är abstrakt 
och kan inte översättas till praktiska problem som kan lösas i projektform enligt ”learning 
by doing” (Stensmo 2007). Den teoretiska undervisning ansågs som den bästa vid lärandet 
av abstrakta begrepp (ibid.). En essentiell läroplan innehåller ämnesindelning med 
intellektuella ämnen och sport, skolan skall inte lägga resurser på sådant som eleven kan lära 
sig på annat håll, till exempel i hemmet (ibid.).   

 

2.4.4 Essentialismen och den faktabaserade miljöundervisningen 

Under 1960- och 1970-talet formas den så kallade faktabaserade 
miljöundervisningstraditionen och som innebar att undervisningen utgick från en syn på 
miljöproblematiken som vetenskaplig (Sandell et. al. 2003). Den bygger på en tilltro till 
vetenskapen som en lösning på människans problem. Därför ses miljöproblemen främst en 
ett ”kunskapsproblem, som kan åtgärdas med mer forskning och information till 
allmänheten” (ibid. s. 134). Miljöproblemen betraktas som en konsekvens av samhällets 
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utveckling och det är de naturvetenskapliga experternas uppgift att lösa dem. Målet var att 
fortlöpande kunna utnyttja naturens resurser var i fokus men på ett kontrollerat sätt så att 
människans välstånd och utveckling inte tillbakavisas (ibid.). Den faktabaserade 
miljöundervisningens tradition vilar etiskt i den moderna antropocentrismen som menar att 
”människan är skild från naturen och det är människans uppgift att kontrollera naturen. 
Naturen värderas utifrån den nytta den har för människan” (ibid s. 134).  Undervisningens 
fokus ligger på en förmedling av grundläggande ämneskunskaper och vetenskapliga fakta. 
Eleven förväntas att kunna ta ställning och handla på egen hand utifrån dessa objektiva 
faktakunskaper (ibid.). 

 

2.4.5 Perennialism 

Perennialismen (perenn = evig) menar att undervisningen skall baseras på mänsklighetens 
eviga, ständigt återkommande frågor om sant och falskt, rätt och fel, gott och ont (Stensmo 
2007). Bildningsidealet är klassiskt humanistiskt och antar att naturen och människan i sig 
är lika från en tid till en annan och att de grundläggande livsfrågorna sysselsätter människan 
oberoende tid och rum (ibid.). Medan essentialismen har sin sociala bas i den teknologiska 
kulturen, så är perennialismen som utbildningsfilosofi förankrad i humanistisk kultur 
(Englund 1986/2005). Liksom föregående filosofi skall perennialismen överföra sann 
kunskap till eleverna, men denna sanning är för perennialisterna evig. Det är kunskapen i de 
eviga frågorna som formar människan. Perennialismen skiljer sig från de andra filosofierna 
genom sin betoning på oföränderlig struktur på djupet och har tagit avstånd från 
behandling av aktuella, kontroversiella frågor i skolan (Stensmo 2007). De anser att skolans 
främsta uppgift är att förmedla ett kulturarv, god konst och litteratur är tidlöst och utgör 
kärnan i en perenn läroplan (ibid.). 

 

2.4.6 Rekonstruktivismen 

Rekonstruktivismen (rekonstruktion= omvandling) var en utbildningsfilosofi för ett 
samhälle i kris, med fokus på framtiden (Stensmo 2007). Filosofin växte sig stark i USA på 
1930- talet i samband med depressionen och börskraschen 1929, där skola och utbildning 
skulle vara ett viktigt medel för att rekonstruera samhället. I ett sådant samhälle måste 
människorna övertygas om nödvändigheten av att rekonstruera det samhälle de lever i och 
att denna övertygelse måste börja i skolan (ibid.). Rekonstruktivismen skiljer sig från 
progressivismen, där fokus ligger på individen, genom att fokusera på kultur och samhälle 
(ibid.). Lärarens uppgift var att påverka och övertyga eleverna och att bevisa lösningarnas 
giltighet. Skolan har en roll i en demokratisk utveckling i ett framtida gott samhälle där 
eleverna skall lära sig att kritiskt värdera olika alternativ (Sandell et. al. 2003). Varken 
essentialismen eller perennialismen vill ge skolan utrymme för att närma sig politiken 
medans rekonstruktivisterna menar att skolan skall kritiskt granska det samhälle som skolan 
befinner sig i och skolans arbete skall relateras till bestämda mål för samhällsutvecklingen 
(Englund 1986/2005). Undervisningen skulle inte skygga för konfliktfyllda och 
kontroversiella frågor och skolan skall utnyttja den samtida framtidsforskningen (futurism) 
(Stensmo 2007). Läroplanen i en rekonstruerad utbildning skall baseras på en kritisk 
granskning av en mängd mänskliga verksamheter och livsvillkor: arbete, politiska 
beslutsprocesser och egendom för att nämna några, och särskild uppmärksamhet skulle 
läggas på teknik och vetenskap (ibid.).  

Sara Börjesson                                                                                  - 10 -  



 

2.4.7 Rekonstruktivismen och undervisning om hållbar utveckling 

Denna tradition, som bygger på undervisning om hållbar utveckling kan sägas var ett svar 
på den normerande miljöundervisningen och utvecklades under 1990-talet. Utgångspunkten 
för undervisning om hållbar utveckling är den växande osäkerheten kring miljöproblematik 
och att olika uppfattningar i miljödebatten förekommer (Sandell et. al. 2003). I enighet med 
den demokratiska processen ses alla människors synpunkter och värderingar lika mycket 
värda. Det har medfört konflikter mellan olika mänskliga intressen. Miljöproblematiken har 
därför blivit en politisk fråga. ”Olika grupper av människor med skilda synsätt och 
värderingar betraktar olika fenomen som miljöproblem och har varierande uppfattningar 
om problemens allvar” (ibid. s. 137). Begreppet hållbar utveckling definieras som såväl 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och öppnar för flera olika etiska resonemang 
men med viss tyngdpunkt mot den senmoderna antropocentrismen (ibid.).  

Miljöundervisningens fokus ligger på hållbar utveckling där olika perspektiv behandlas och 
har en närmast rekonstruktivistisk karaktär och där eleverna lär sig att granska och aktivt 
värdera olika alternativa perspektiv på miljö och utvecklingsfrågor (ibid). I demokratiska 
samtal lär sig eleverna hur vi bör ha utformat ett samhälle som är hållbart för kommande 
generationer (Ibid.). 

2.5 Tidigare läromedelsforskning  

Östman (1994) utför en läromedelsanalys av 1980-talets läromedel för högstadiet i ämnena 
fysik, biologi och kemi. Östman tittar på miljörelaterade avsnitt i böckerna och knyter an 
dessa till den politiska dimension som råder. Anledningen till att Östman valt dessa texter är 
att utbildningspolitiker, reformatörer, forskare och författare är med och skapar regler för 
hur den naturorienterade utbildningen ska gå till (ibid.) De för fram synpunkter på vad som 
skall räknas som den rätta utbildningen och som senare kommer att ha betydelse för vilket 
innehåll eleven kommer att möta i sin utbildning. I sin slutsats menar Östman att naturens 
kulturella värden i stort sett saknas i läromedlen som analyseras, samtidigt menar han att 
avhandlingen innehåller argument för att miljö- och demokratifostran är ständigt 
närvarande i NO- utbildning.  

Vidare menar han, att eleverna först måste lära sig de naturvetenskapliga begreppen etc. 
innan de får möjlighet att lära sig något inom miljöfrågor. Ett av resultaten för 
kemiläroböckerna visar att den instrumentella rationaliteten representeras, det vill säga, 
språket i texterna innehåller de ”ingredienser när det gäller krav på begriplighet som är 
utmärkande för den instrumentella rationaliteten” (Östman 1994 s. 114). Hans tolkning är 
att det finns en diskurs som kan kallas för vetenskaplig rationell, men inom den finns det 
två spår som skiljer sig åt; närvaron eller icke närvaron av en moralisk dimension. Det finns 
viktiga gemensamma egenskaper mellan de två spåren i diskursen. 

De två avdelningarnas viktigaste gemensamma egenskap, vilken motiverar att de kan sägas 
tillhöra samma diskurs, är åtskillnaden mellan människa och natur; människan är observatör och 
naturen objekt. En annan gemensam egenskap, som är förknippad med ovanstående dikotomi, är 
den positivistiska kulturen (Östman 1994 s. 118). 

  

Sara Börjesson                                                                                  - 11 -  



Slutligen, ser Östman att 1980-talets kemiböcker för grundskolan endast behandlar 
naturvetenskapliga kunskaper, trots att det inte är självklart att endast det 
naturvetenskapliga skall ingå i NO- utbildningen  
 

Svennbeck (2004) analyserar läromedel i fysik från 1990-talet. Hon använder sig av en 
textanalys och ambitionen är att bidra till ett fortgående samtal om NO- utbildning och då 
specifikt till vad relationen till naturen kan innebära ur genus och miljöfostrans mål. I 
avhandlingen har hon dragit slutsatsen att ”se omsorg om naturen som omsorg för 
människans skull är i överrensstämmelse med principen om människans unika ställning i 
den hållbara utvecklingens etik” (Svennbeck 2004 s. 228). Principen innebär att människans 
behov bör stå i centrum för vår omtanke om, och vår relation till naturen. Svennbeck 
menar att man kan tolka etikdiskussionen i läromedlen om hållbar utveckling, att det  
uppfattas som om människan är en del av naturen samtidigt som det finns en 
underförstådd antropocentrisk grund som innebär att det är endast människan kan 
erkännas ett egenvärde och att naturen därför endast har ett instrumentellt värde (Ibid.). Att 
naturen har ett instrumentellt värde överensstämmer med det antropocentriskt 
förhållningssätt inom fysikdiskursen (ibid.).  

Hultén (2008) analyserar läromedel, metodlitteratur, läroplaner och läromedelsannonser 
från tidigare folkskolan till dagens grundskola. Hultén betraktar dessa texter som ”naturens 
kanon”, dvs. texter som har eller har haft en särskild stark ställning i samhälle och därmed 
fått en stor betydelse för synen på naturvetenskaplig undervisning. Analysen inriktas på de 
didaktiska frågorna: vad, hur och varför, enligt utbildningsfilosofen  Hirst. Hultén menar att 
de didaktiska frågorna utgör en teoretisk helhet för att skapa förståelse för dessa 
utbildningstexters huvudbudskap.  Han diskuterar också läroplansteorins ”syfte att bygga 
upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst 
samhälle och en viss kultur” (Hultén 2008 s 242).  

Hulténs forskningsarbete visade på att det gick att urskilja sex olika naturvetenskapliga 
kanon. För att understryka de förändringar som skett i kanon har epokbegreppet använts av 
Hultén. Detta för att ”epoker är att betrakta som jämförelser mellan skilda skolformer” 
(Ibid. s. 243).  

De olika kanon redovisas nedan såsom Hultén redovisar dem i sin avhandling. 
Epok Kanon 
Folkskolan 1842-1919 Guds kanon (1842-1900) 
 Naturlandskapets kanon (1900- 1919) 
Folkskolan 1919- 1962 Nationallandskapets kanon (1919-1936) 
 Medborgarens kanon (1936-1962) 
Grundskolan 1962-2007 Vetenskapens kanon (1962-1980) 
 Bricoleurens4 kanon (1980-2007) 

 

I ett examensarbete i lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad genomför Bülow och 
Svensson (2007) en läroboksanalys med syfte att se hur miljöproblem i gymnasiets 
samhällskunskapsböcker skildras och kopplas till människans handlingar. De använder en 
tidsperiod som sträcker sig från 1960-talet fram till 2007. Bülow och Svensson kom fram till 
att skildringen av miljöproblem skiljer sig mellan de olika läroplansperioderna och att 
”utvecklingen av miljötänkandet går från att vara ett lokalt till ett globalt problem, och från 
ett statligt ansvar till ansvar på individnivå” (Bülow och Svensson, 2007 s 61).  

                                                      

4 Enligt Hultén är bricoleur en idealtyp som Levi Strauss använder för att karaktärisera ”The science 
of concrete” i The Savage Mind (1962). ”Karaktäristiskt för bricoleuren var att han/hon använde en 
mycket enklare uppsättning experimentverktyg än ingenjören eller vetenskapsmannen. Trots enkla 
medel kunde bricoleuren med hjälp av sin fantasi åstadkomma en hel del” (Hultén 2008 s 238). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att visa hur kemiämnet har förändrats i gymnasieskolans läroböcker i 
kemi över en 40-årig tidsperiod och hur läroböckerna knyter an till rådande läroplaner samt 
tidsaktuell utbildningspolitik samt miljö- och säkerhetsfrågor i undervisningen. 
Läromedelsanalysen fördjupas med erfarna lärares berättelser. 

Mina frågeställningar är: 

• Hur anknyter läromedlen till styrdokument, samhällsfrågor och samtida forskning? 
• Vilken bild av kemiämnet framträder i läromedlen? 
• Hur behandlas miljö- och säkerhetsaspekterna? 
• Hur anpassar lärare sin undervisning till rådande villkor och vilka förändringar har 

skett över tid? 
 

Av avsnitt 2.5 framgår att det finns tidigare studier som utgörs av läromedelsanalyser, och 
jag har valt att presentera sådana som jag refererar till i mitt arbete. Kemiundervisningen på 
gymnasieskolan är dock svagt belyst i forskningssammanhang, och min studie kan därför 
vara ett viktigt komplement som kan leda till fortsatt diskussion om gymnasiekemins 
innehåll. För att besvara mina frågeställningar använder jag mig av kvalitativ metodik med 
tonvikten på en läromedelsanalys, därutöver genomförs en vägledande intervjustudie med 
lärare. I uppsatsens kommande avsnitt beskrivs hur arbetet gick till för att besvara mina 
frågeställningar. 
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4. Metod 
Mitt arbete har kommit till den punkt där det är dags att förklara tillvägagångssättet för att 
besvara uppsatsens frågeställningar. För att min metod skall kunna användas som mall för 
eventuell återupprepning i kommande studier, återger jag den så tydligt som möjligt.  

4.1 Att tolka texter 

Tolkning av texter är en del av en analytisk process och tolkning görs för att förstå 
innebörden av den. Forskaren måste därför ha en viss förståelse för det texten handlar om, 
risken blir annars att man aldrig får klart det tolkningspussel som forskaren försöker lägga 
(Ödman 1994).  Den hermeneutiska tolkningsprocessen börjar vanligen med att forskaren 
på förhand formulerar ett antal frågor, som senare i uppsatsen beskrivs som guide 
(Alvesson och Sköldberg 1994). Den centrala idén är att forskaren därigenom skall kunna få 
fram textens mening utifrån det perspektiv som upphovsmannen haft i förhållande till den 
sociala och historiska kontext den är producerad i (Bryman 2001). Forskaren försöker i 
tolkningsarbetet få smådelarna att bilda större helheter, d.v.s. meningen hos en del kan 
endast förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg 1994). Omvänt 
består helheten av delar: ”Det råder ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och 
helhet” (Ödman 1994 s. 78). Man går alltså fram och tillbaka från del till helhet och från 
helhet till del. Förhållandet mellan del och helhet är det som utgör grunden för förståelsen, 
detta kallas för den hermeneutiska cirkeln. Begreppet introducerades av Friedrich Ast5 och 
Friedrich Schleiermacher6 och är idag ett vedertaget begrepp inom hermeneutiken (ibid.). 
”Det är den hermeneutiska cirkeln som bör uppfattas som en bild för hur tänkande, 
förståelse och tolkning fungerar” (Ödman 1994 s. 79). Begreppet utvidgades av den tyske 
filosofen Wilhelm Dilthey7. Han menade att den hermeneutiska cirkeln är som en 
människas liv, där meningen hos livet är som en helhet som byggs upp av flera små delar. 
En liten upplevelse kan förändra vårt liv till att det som tidigare föreföll meningsfullt blir 
meningslöst. Mening är enligt Dilthey inte något som hänger i luften, utan den uppstår i 
den del- eller helhetsförhållande. Genom tolkandet och den vidgade förståelse vi får skapar 
vi en ny mening, vilket kanske medför att vi ändrar riktning i våra strävanden. Vi utvecklar 
därmed en ny förståelse att utgå ifrån så att den hermeneutiska cirkeln vidgas. Radnitzky 
(1970) anför idén om en spiral istället för en cirkel. Man börjar i någon del, och försöker 
sätta den i samband med helheten som därmed får en ny innebörd, utifrån vilken man 
återgår till den studerade delen osv. (Ibid.).  Man kommer alltså inte tillbaka till samma 
erfarenhetspunkt igen. Förståelse- och tolkningsarbetet är i detta avseende mer lik en spiral 
än en cirkel. Man alternerar mellan del och helhet med ständiga tolkningar som resultat 
varvid man får en fördjupad förståelse för båda delarna. Förståelsen som en spiral går att 
tillämpa på tolknings och förståelse processer av olika art, t.ex. vetenskapens utveckling 
eller den enskilda individens förståelseutveckling över en längre eller kortare tid.  

                                                      

5 Friedrich Ast (1778- 1841) var en tysk filosof och filolog. (Nationalencyklopedin 2010-03-03) 
6 Friedrich Schleiermacher (1768-1834) var en tysk teolog och filosof. (Nationalencyklopedin 2010-
03-03). 
7 Wilhelm Dilthey (1833- 1911) skiljde på naturvetenskap och humanvetenskap på så vis att 
naturvetenskapens mål är att förklara medans humanvetenskapens mål är att förstå 
(Nationalencyklopedin 2009-11-17). 
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Gadamer8 har beskrivit de viktigaste förutsättningarna för tolkningsarbete i enlighet med 
spiralens princip. Enligt honom bör arbetet med att tränga in i en text, t.ex. tolka en 
intervju, ske enligt det öppna frågandes princip. Och att ”vi måste inse vår kunskapsbrist 
och att vi genom våra frågor riskerar att själva bli förändrade av de svar materialet ger” 
(Ödman 1994 s. 84 ). Enligt Gadamer kan metodiken inte avslöja nya sanningar, men den 
gör det möjligt att se de sanningar den bygger på. Kunskapssökande och förståelse blir en 
fråga om öppenhet och deltagande, vilket Gadamer ser som dialektik i motsats till metodik.  

I studien används det hermeneutiska synsättet för tolkningen av och jämförelsen mellan 
politiska dokument, läromedel och intervjuer.  

4.2 Textanalys 

En textanalys görs för att tolka innehållet i t ex. ett läromedel, metoden går ut på att 
separera textmassan och studera vilka identifieringar och urskiljningar som kan skönjas från 
varje del. Inom textanalysen finns fem olika inriktningar: diskursanalys, 
argumentationsanalys, idé och ideologianalys, lingvistisk textanalys och slutligen 
innehållsanalys (Bergström & Boréus 2002). Jag kommer inte att gå in närmre på vad de 
fyra första inriktningarna innebär utan kommer att koncentrera mig på innehållsanalys som 
min studie berörs av. Bryman (2002) skriver att en kvalitativ innehållsanalys troligen är en 
av de vanligaste metoderna när det gäller textanalys. Det är en teknik för sökandet efter det 
konkreta innehållet i den text som valts för granskning. Det är dessutom en flexibel metod 
eftersom den är användbar på många olika media såsom läromedel, tidningar och tv-
program men det är nödvändigt med en viss genrekännedom och kunskap om den diskurs, 
det sociala sammanhang texterna är hämtade ifrån (ibid.).  En innehållsanalys grundar sig på 
att forskaren bekantar sig med texten genom s.k. ”närläsning”, som är mer noggrann än den 
normalläsning som vi ägnar oss åt varje dag.  Syftet med närläsning är att man vill kartlägga 
innehållet så tydligt som möjligt (Johansson & Svedner 2006). Detta arbete bör göras 
systematiskt eftersom det finns en viss subjektivitet även när man granskar saktexter. 
Forskaren kan uppfatta sammanhang och resonemang olika beroende på vad denne har för 
perspektiv och tradition, och därför är det viktigt med systematik i arbetet för att forskaren 
skall kunna göra så enhetliga tolkningar som möjligt (ibid.). För detta ändamål konstruerar 
forskaren vanligtvis ett observationsschema (bilaga 3) (Bryman 2002) som underlättar 
arbetet och ökar studiens objektivitet.  

4.3 Intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs som en metod där undersökaren hör och ser 
en historia som berättas och som därefter rekonstrueras för att sedan återberättas så likt 
originalhistorien som möjligt (Kvale 1997). Syftet med kvalitativa intervjuer är alltså att få 
fram tankar och erfarenheter från muntliga berättelser (Patel & Davidsson 2003). Det finns 
modeller som man utformar en kvalitativ intervju utefter. De har hög eller låg grad av 
standardisering och strukturering. Med standardisering menas i vilken grad intervjuaren i 
förväg bestämmer frågornas utformning. Om intervjuaren bestämmer allt och 

                                                      

8 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) var en tysk filosof och en centralgestalt inom den moderna 
hermeneutiken. (Nationalencyklopedin 2009-11-17). 
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respondenten inget så är det en hög grad av standardisering. En låg grad innebär att 
frågorna inte är bestämda i förväg och att intervjupersonen har möjlighet att påverka vilken 
form diskussionen tar (Hartman 1998).  

 

Med strukturering menas i vilken utsträckning frågorna begränsar svarsutrymmet (Ibid.). Är 
svarsutrymmet helt begränsat eller slutet kallas det för ett frågeformulär eller enkät och 
struktureringen är hög. När det inte finns fasta svarsalternativ, dvs. öppna frågor, beror 
graden av strukturering på vilken inbyggd begränsning det finns i frågan. Frågan ”kan du 
berätta lite som ditt liv” är mycket öppen och därmed en låg grad av strukturering medan 
”kan du berätta lite om din ungdom” är mindre öppen och därmed högre grad av 
strukturering (ibid.). Enligt Hartman har en kvalitativ intervju vanligen en hög grad av 
standardisering och strukturering, men man kan göra en intervju med hög standardisering 
och låg struktur; en halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju. När intervjumetoden är 
vald och väl genomtänkt skall man göra ett urval av respondenter för intervjun. Urvalet 
beskrivs i avsnitt 4.6.  

4.4 Tillvägagångssätt för intervjun 

För att besvara den fjärde frågeställningen om hur lärare anpassar sin undervisning till 
rådande villkor och vilken förändring som skett över tid, har jag valt att göra en 
semistrukturerad forskningsintervju. Jag började med att göra en standardiserad 
intervjuguide (bilaga 1). Frågorna hade en viss öppenhet trots hög standardisering  

I vederbörande studie har intervjusekvensen en hög grad av standardisering eftersom jag i 
förväg har formulerat frågorna i en intervjuguide och endast följdfrågor för förtydliganden 
har tillkommit. Frågorna ställs dessutom i samma ordningsföljd till de två respondenterna. 
Det senare är viktigt eftersom ordningsföljden och ordalydelsen kan vara avgörande för hur 
en fråga besvaras. Man kan nämligen styras av hur man har svarat på en tidigare ställd fråga. 
Om ordalydelsen ändras, kan frågorna tolkas olika av respondenterna vilket innebär att de 
egentligen får olika frågor, även om det bara är en nyansskillnad (Hartman 1998; Patel & 
Davidsson 2003). Lärarna fick inte se frågorna innan intervjutillfället eftersom jag ville att 
de skulle tala spontant utan att ha tänkt igenom sitt svar vilket de hade kunnat om de i 
förväg läst frågorna. Intervjun ägde rum i ett konferensrum på lärarnas arbetsplats. Innan 
jag började intervjun upplystes de lärare som skulle intervjuas om de forskningsetiska 
principerna, avsnitt 4.8). 

Båda lärarna gick med på att intervjun spelades in och efteråt har intervjuerna 
transkriberats. Genom att spela in intervjun kan jag återge citat ordagrant vilket ökar 
förutsättningarna för en bättre analys. Därefter har jag bearbetat transkriberingstexterna till 
skriftspråk eftersom mitt mål är att analysera innehållet och meningen, inte analysera tonen 
på intervjun dvs. samtliga hummanden, pauser och oavslutade meningar som språkvetare 
ofta gör (Bergström & Boréus 2005). När transkriberingen och bearbetningen var slutförd 
fick lärarna texten e-postat till sig för att kunna läsa och få möjlighet att ändra svaren om de 
ansåg att jag hade uppfattat något felaktigt. Efter transkriberingen började analysarbetet 
med texten. I många kvalitativa intervjustudier har man bearbetat sin text genom 
meningskategorisering. Intervjuer har ofta stor textmassa som kan vara tidskrävande att 
analysera därför reduceras och struktureras texten till några få tabeller eller figurer för en 
tydlig överskådlighet d.v.s. meningskategorisering (Kvale 1997). Svaren från respektive 
person kodas för att textmassan ska kunna reduceras och kategorierna kristalliseras till 
teman som ofta är något slagkraftigt ord eller citat. Jag har medvetet valt bort den 
traditionella meningskategoriseringen av mina intervjusvar med anledning av att det endast 
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är två intervjuer. Det motiverar jag med att det är svårt att utkristallisera mönster, 
kategorier, koder och teman ur så lite svarsdata som två personer gav. Jag har endast kunnat 
avgöra om mina respondenter svarar liktydigt eller om de skiljer sig åt. Därför ligger 
huvudfokus på läromedelsanalysen med intervjusvaren som stöd för tolkning, resonemang 
och diskussion. 

4.5 Tillvägagångssätt för läromedelsanalys 

 

Jag har funnit inspiration för mitt genomförande av läromedelsanalysen i en tidigare 
läromedelsanalys av Bülow & Svensson (2007). Deras analysmodell ”går ut på att noggrant 
studera innehållsförteckning, register, och texter som handlar om miljöförstörning och 
koppling till människans aktiviteter” (ibid. s. 22). I min läromedelsanalys studeras förord, 
textinnehåll, lärostoffets omfattning samt illustrationsmaterial. Jag har hittat en infallsvinkel 
till min läromedelsanalys utifrån deras analysmodell som är frågor och som besvaras 
beroende på om det är innehållsförteckningen, registret eller textinnehållet som analyseras. 
Bülow & Svenssons (2007) analysmodell har jag delvis använt mig av för min 
metodutveckling. 

Min analys av läromedlen söker svar på tre av mina frågeställningar, vilka återges nedan.  

• Hur anknyter läromedlen till styrdokument, samhällsfrågor och samtida forskning? 
• Vilken bild av kemiämnet framträder i läromedlen? 
• Hur behandlas säkerhetsaspekterna? 

 

Utifrån ovanstående frågeställningar och Bülow & Svenssons (2007) analysmodell 
utarbetades ett observationsschema för läromedelsanalysen, som redovisas i bilaga 3. 
Observationsschemat besvarades vid en närläsning av läromedel för läromedel och för att 
analysen av respektive läromedel ska ske systematiskt. Datamaterialet bearbetades, avsnitt 5 
och sammanfattas i en tabell (tabell 2 avsnitt 5.1.3) för att läsaren lätt skall kunna överblicka 
resultatet av läromedelsanalysen. Jag har också valt ut några exempel på illustrationer från 
varje läromedel (bilaga 4). Detta material fördjupar förståelsen för hur kemiämnet 
presenteras i läromedlen.  
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4.6 Urval 
Ibland väljer man ut sitt material efter bekvämlighet, s. k tillfällighetsurval. Man väljer helt 
enkelt det som finns lätt tillgängligt. Fördelarna med denna metod är enkelhet, den är 
genomförbar i sammanhang med begränsade resurser och i pilotstudier. Nackdelen med 
tillfällighetsurval är den stora risken att urvalet inte blir representativt.  

4.6.1 Intervjupersoner 

Jag tillämpade ett tillfällighetsurval för intervjustudierna genom att jag e-postade ut en 
förfrågan till fem lärare på närliggande skolor om deltagande i intervjun (bilaga 2). Kort 
avstånd var viktigt för att jag skulle kunna besöka dem vid intervjutillfället.  I e-brevet 
berättade jag kort om studiens syfte. Jag fick svar från två. Tanken var att jag skulle 
kontakta fler lärare men allteftersom mitt arbete fortskred valde jag att se intervjuerna som 
vägledande främst i min diskussion. Kontakt togs mellan mig och lärarna och vi bestämde 
tid för intervjun.  

Lärare 1 (L1) är en man som arbetat som kemilärare i grundskolans senare år i 36 år och är 
dessutom författare till lärarhandledningen för ett läromedel i kemi. På den skola han 
arbetar idag på, är han föreståndare för den naturvetenskapliga institutionen.   

Lärare 2 (L2) är en kvinna som arbetat som kemi, matematik, och biologilärare på 
gymnasienivå i 31 år med några perioders uppehåll för bl.a. licentiatexamen. Hon är på sin 
skola ansvarig för den naturvetenskapliga institutionen.  Hon fortbildar dessutom lärare om 
säkerhet i skolans kemiundervisning . 

4.6.2 Läromedel 

I läromedelsanalysen ingår fem läroböcker varav fyra är insamlade på Växjö universitet 
(numera Linnéuniversitetet), mer precis på institutionen för teknik och designs 
referensbibliotek. Den äldsta boken är från 1969 därefter följer åren 1979, 1989 och 1999. 
Den femte boken från 2000-talet är mitt eget undervisningsexemplar från 2007.  De utgör i 
viss mån ett s.k. bekvämlighetsurval, men det visade sig att de täckte en tidsperiod på 40 år 
med ett tidsintervall på 10 år mellan dem.  

4.7 Avgränsningar 
Eftersom min studie endast berör kemin i den svenska gymnasieskolan har jag begränsat 
läromedelsanalysen till svenska läroböcker. 

Jag vill ta reda på vad den erfarna kemiläraren har att berätta om kemiämnet i skolan och 
jag vill ha en möjlighet att fördjupa min förståelse genom att ställa uppföljande frågor. 
Därför har jag använt mig av en semistrukturerad kvalitativ intervju. Jag avgränsar intervjun 
på så sätt att jag fokuserar på vad som sägs och inte känslouttryck eller kroppsspråk som 
annars kan påverka trovärdigheten hos forskningsintervjun. 

4.8 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet omfattas inte mitt arbete av etikprövningslagen (som görs externt) 
men för sund undersökningsmetodik följer jag CODEX- riktlinjerna för forskningsetik, 
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vilka sammanfattas nedan. (CODEX 2010-03-03). Jag informerar därför respondenterna 
om: 

• Vad som är syftet med intervjun och vem som är forskningshuvudman och att 
informationen endast skall användas till detta arbete. 

• Hur datamaterialet kommer att dokumenteras; inspelning, anteckningar och 
bearbetning. 

• Att deltagande i studien är frivilligt och att de skall få möjlighet att läsa och revidera 
sina svar. 

• Att intervjupersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan och att det 
inte går att identifiera personen i slutarbetet.  

4.9. Studiens trovärdighet 
Jag har ansträngt mig för att tydligt återge hur jag har arbetat så att läsaren skall kunna 
upprepa studien. Det blir då inte tekniskt svårt, men det är inte säkert att resultaten och 
analysen blir den samma eftersom man utgår från ett tolkande perspektiv som har en 
subjektiv dimension (Bryman 2002). Tillförlitligheten ligger i att oberoende läsare ska kunna 
hålla med om att studiens systematiska kategoriseringar är rimliga utifrån den information 
som ligger till grund för dem (Svennbeck 2004). Resultaten från den här studien går inte att 
generalisera om man skulle upprepa studien med andra läroböcker i kemi eller ett annat 
skolämne. Jag har valt en kvalitativ intervjumetod för att jag vill få en uppfattning om, hur 
lärare anpassar sin undervisning till rådande villkor och vilka förändringar som har skett 
över tid?  

Jag har stärkt trovärdigheten i intervjustudien genom att återge citat. Dessa citat från 
respondenterna fördjupar resultaten av läromedelsanalysen. Inga generella slutsatser kan 
dock dras enbart av intervjuerna eftersom det bara var två personer som intervjuades, men 
läsaren kan nog känna igen sig i situationen i texten. För att ytterligare stärka trovärdigheten 
fick respondenterna läsa igenom transkripttexterna.  
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5. Resultat 

5.1 Läromedelsanalys 
Kommande avsnitt behandlar en bearbetad tolkning av läromedelsanalysen.  

5.1.1 Varierande beskrivning av kemiämnet i läromedlen 

Författarna till läromedlet Gymnasiekemi 1 (1969) förmedlade bilden av att kemiämnet var 
svårt och teoretiskt som krävde stor studiemotivation. Den studerande får några handfasta 
studieteknikstips av författarna och menar att studietekniken lämpar sig för nästan all 
facklitteratur. Kemiämnet kräver att eleven tillgodogör sig vissa minneskunskaper för att nå 
goda studieresultat. Kemi 1 för gymnasiet (1979) har vissa likheter med föregående bok. Dels 
menar författarna att det är viktigt att förstå viktiga lagar och teorier, för att förstå 
sammanhangen för ämnet och att kunna utföra och tolka experiment, dels ges 
studietekniktips med samma syfte som föregående bok. Bilden av kemiämnet från de två 
tidigare läromedlen är att ämnet är svårt, teoretiskt och kräver stor studiemotivation. Det 
finns viktiga skillnader mellan 1969 års läromedel och 1979 års detsamma. Ämnet beskrivs 
som något som kommit att beröra alla i det senare, inte bara tillskrivet de välutbildade 
medborgarna som i det första läromedlet dessutom är tonen var något mindre formell i 
Kemi 1 för gymnasiet (1979) och mer uppmuntrande än vad det är i Gymnasiekemi 1 (1969). 

Till år 1989 har det skett en stor förändring angående hur bilden av kemiämnet presenteras 
i Kemi 1 (1989). Ämnet är inte längre svårt och teoretiskt. Varje faktastycke i boken är 
betydligt förkortat och med ett förenklat språk, enligt författarna. Detta kan vara en 
anledning till att boken upplevs sakna fördjupande textmaterial. Författarna beskriver att de 
har sparat de svårare teoretiska avsnitten till de högre årskurserna. Illustrationsmaterialet i 
de tidigare böckerna är tecknade bilder som beskriver laborationsuppställningar, (se bilaga 4 
bild nr: 1 & 2). I 1989 års läromedel är illustrationsmaterialet starkt utökat, nu med 
färgfotografier på molekylmodeller, acetonflaskor ( se bilaga 4 bild nr: 3 och bilder på 
negativ miljöpåverkan( se bilaga 4 bild nr: 4), vilka också ger ett lättsamt intryck av 
kemiämnet.  

Det finns likheter mellan dessa tre läromedel, med avseende på att kemiämnet skall bygga 
på experimentell verksamhet och att ämnet skildras som något som hör hemma på 
laboratoriet eller i skolans kemisal.  

Tio år senare, 1999, har kemin tagit klivet från kemisalen till elevens vardagssituation i 
Kemiboken A (1999). Författarna beskriver kemin som ett framtidsyrke och de sätter den 
experimentella verksamheten i centrum, för att skapa intresse för kemiämnet. De menar 
också att skolarna fritt planerar uppläggningen av kursen och därför har de samlat och 
blandat allt stoff i boken. Krävande stoff varvas med stoff av lättare karaktär. De ger bilden 
av att kemiämnet är lättillgängligt för alla elever och att det finns en valfrihet för både elever 
och lärare om vilket lärostoff som skall ingå i undervisningen. Illustrationerna visar 
fotografier som varvas med tecknade bilder och som beskriver naturliga kretslopp (bilaga 4 
bild nr: 5), moderna uppställningar av laborationsutrustning och vardagsföremål som t.ex. 
hallon, LCD-skärmar och krockkuddar( se bilaga 4 bild nr: 6). Gemensamt med Kemiboken 
A har Modell & Verklighet (2007) att kemiämnet är till för eleven och dess vardag. Ämnet 
illustreras rikt med färgfotografier som är inbjudande och identifierande, ofta är det djur 
och människor ”in action”. Författarna till Modell och Verklighet (2007) beskriver kemin som 
en del av naturvetenskapen. De framhäver att de kopplar samman vardagskemiska fenomen 
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och teoretiska förklaringsmodeller. Bilden som ges är att ämnet är överskådligt och 
begripligt och att vår värld går att förklara naturvetenskapligt.  

5.1.2 Säkerhets- och miljöaspekter 

En likhet mellan läromedlen från år 1969, 1979 och 2007 kan urskiljas samt likhet mellan 
läromedlen från 1989 och 1999 angående säkerhetsaspekter i skolan. Säkerhetsaspekter för 
skolkemi saknas helt och hållet i Gymnasiekemi 1 (1969), Kemi 1 för gymnasiet (1979) och 
Modell och Verklighet (2007). Kemi 1 (1989) beskriver ett antal experiment och 
laborationssäkerhet tas upp, om än väldigt sparsamt. Kopplingen mellan individens 
laborerande och eventuell negativ påverkan på dess hälsa, till exempel frätskador på hud, 
går att finna i läromedlet. Det finns också ett antal bilder på flaskor med flytande kemikalier 
där etikettens farosymbol syns. Man får dock ingen förklarande bildtext till illustrationerna. 
I Kemiboken A (1999) ges en förklaring till alla farosymboler som används i skolan, men 
trots att det finns utförliga beskrivningar för elevförsök, finns det inga riskbedömningar 
eller varningstexter. 

Den bok som innehåller mest miljöaspekter är Kemiboken A (1999), därefter Modell och 
Verklighet (2007). Båda läromedel tar upp miljöaspekter på ett informativt vis och med en 
naturvetenskaplig förklaring till miljöproblemens orsak och verkan. I Modell och Verklighet 
(2007) beskrivs miljöfrågorna som något som kan kopplas till människans aktivitet i fråga 
om resurs- och energianvändning och hållbar utveckling och Kemiboken A (1999) innehåller 
många exempel på miljöpåverkningar som beror på människans välfärd och konsumtion, 
och tar upp viktiga globala miljöproblem. Författarna till Kemiboken A (1999) hänvisar ofta 
till gällande lagar och regler i samhället både internationellt och nationellt som ett bevis på 
att myndigheter för söker reglera och få bukt på utvecklingen. Angående Modell och 
Verklighet (2007), infallsvinkel till resurshushållning och hållbar utveckling ges exempel på 
alternativa bränslen såsom att etanol kan tillverkas av socker från växtmaterial.  

Bakåt i tiden har det skett en förändring angående miljöaspekterna i läromedlen. Kemi 1 för 
gymnasiet (1979) informerar eleverna om miljöproblem på ett alarmerande vis. Vidare 
beskrivs att miljön är något som har kommit att intressera oss alla men man får ingen 
förklaring på varför kemin berör och intresserar alla.  

Angående information om åtgärder för att stävja de olika miljöproblemen finns det en 
likhet mellan läromedlet från 1979 och 1999 nämligen att tänkbara åtgärder är redan utförda 
i form av reglering i form av lagar och regler eller förbud mot att bruka vissa produkter. 
Modell och Verklighet (2007) ger förslag på åtgärder i form av alternativa produkter som går 
att använda. Kemi 1 (1989) talar om hur miljösituationen ser ut, men ger inga förslag på 
redan utförda eller tänkbar åtgärder.   

 

5.1.2 Styrdokument och Samhällsströmningar  

I Gymnasiekemi 1 (1969), Kemi 1 för gymnasiet (1979) och Kemi 1 (1989) förekommer ett antal 
presentationer över personer (alla män) som har varit betydelsefulla vetenskapsmän för 
kemin se bilaga 4 bild nr: 9, 10 och 11). Ingen samtida forskning presenteras konkret i de 
tre läromedlen men om man läser mellan raderna i boken från 1979 ges indikationer på att 
det pågår forskning om ozonskikt och förbränningsavgaser.  

Det finns en likhet mellan läromedlen Kemiboken A (1999) och Modell och Verklighet (2007) 
angående närvaron av samtid kemiforskning. De betydelsefulla männen har till viss del 
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lämnat läromedlen till förmån för samtida forskningsframgångar och nobelpristagare. 
Första gången en kvinna presenteras i de fem analyserade läromedlen är 1999. Dorothy 
Crowfoot Hodgkin ( se bilaga 4 bild nr: 12) är ensam samtida kvinnliga forskare att 
omnämnas för sina forskarframgångar. I Modell och Verklighet (2007) presenteras inte 
enskilda forskare utan istället deras resultat på forskning såsom t.ex. nya mediciner och 
rymdkapslar.  

Under tidsperioden 1969- 2007 råder tre olika läroplaner. För Gymnasiekemi 1 (1969) gäller 
läroplanen för gymnasiet 1965 (Lgy 65). Därefter gäller Läroplanen för gymnasiet 1970 
(Lgy70)och som två läromedel råder under: Kemi 1 för gymnasiet (1979) och Kemi 1 
(1989). Den läroplan som gäller för de två senaste läromedlen; Kemiboken A (1999) och 
Modell och Verklighet (2007) är Läroplanen för de fribilliga skolformerna 1994 (Lpf 94). 
Läromedlens anknytning till skolans styrdokument varierar i omfattning och jag kan se en 
likhet mellan de två tidigare och de tre senare läromedlen. Läromedlet från 2007 har 
utformats med utgångspunkt i de mål som finns uppsatta för ämnet i den nationella 
kursplanen. Förordet hänvisar också till betygskriterierna i kursen och elevers olika 
arbetsinsats för att nå uppställda betygskriterier.  

Det finns en likhet mellan läromedlen från 1969 och 1979 nämligen att författarna till de 
båda hänvisar till gällande läroplan och framför allt till kursplanen i kemi. Författarna 
trycker på att undervisningen skall så långt som möjligt bygga på experiment och att 
anknytningen skall göras till kemins tillämpning inom vardagsliv och teknik. Likheter 
angående läroplanens omnämnande går att finna mellan läromedlen från 1989 och 1999 där 
inget nämns varken, om kursplan eller läroplan medans en tydlig skillnad om detta syns i 
läromedlet från 2007, som hänvisar både till rådande Lpf 94  och den nationella kursplan i 
kemi- A. Det finns dessutom likheter mellan läromedlen från 1999 och 2007 nämligen att 
innehållet knyter an till läroplanens (Lpf 94) fyra övergripande perspektiv (det historiska, 
etiska, internationella och miljöperspektivet). Författarna till Modell och Verklighet (2007) 
menar att läromedlet följer Lpf 94s riktlinjer om att eleverna skall utbildas till kritiskt 
tänkande medborgare i ett demokratiskt samhälle. 
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5.1.3 Sammanfattande resultat för läromedelsanalysen 

Tabell 2: Här sammanfattas läromedelsanalysen för att skapa en överskådlighet av 
data. 

Läromedel Gymnasiekemi 1  

1969 

Kemi 1 för gymnasiet 

1979 

Kemi 1 

1989 

Kemiboken A  

1999 

Modell & Verklighet 

2007 

Hur presenteras 
kemiämnet?  

Teoretiskt, svårt och 
kräver stor 
studiemotivation för 
den studerande. 

Upplättad ton i texten 
för att få fram syftet 
med att läsa kemi. 
Kemin har kommit att 
beröra alla. 

 

Språket är förenklat 
vilket ger ämnet en 
ton av enkelhet. Borta 
är de långa 
textmassorna och 
illustrationsmaterialet 
starkt utökat.  

Krävande stoff med 
områden av något 
lättare karaktär. 
Experimentet är i 
centrum för att skapa 
intresse för ämnet. 

Förklaring och 
fördjupning av kemiska 
fenomen. Kemin är en 
del av vardagen. 

Omfattning av 
miljöaspekter. 

Ingen omfattning 4 sidor Några få meningar 25 sidor 13 sidor 

Omfattning av 
säkerhetsaspekter. 

Ingen omfattning  Ingen omfattning Några få meningar En sida Ingen omfattning 

Finns koppling 
mellan människans 
aktivitet och 
miljöfrågor?  

Ingen koppling tas 
upp 

Koppling mellan vissa 
aktiviteter tex. 
förbränning av 
kolväten och 
luftföroreningar 
 

Koppling mellan 
experiment och 
hälsorisker.  
 

Tydlig koppling mellan 
miljöfrågor och 
aktiviteter 

Mycket tydlig koppling 
till miljöfrågor. 

Hur tas miljö-
frågorna upp? 

Ingetdera, varken 
alarmerande eller 
informativt 

Alarmerande 
 

Informativt Informativt Informativt 

Hur illustreras 
kemiämnet? 

Kemin hör hemma på 
laboratoriet.  

Kemin hör hemma på 
laboratoriet  

Kemin hör hemma på 
laboratoriet. 

 

Kemin hör hemma i 
elevens vardag. 

 

Kemin hör hemma i 
elevens vardag och 
globalt.  
 

Hur skildras 
samtida forskning? 

Endast historisk 
skildring. 

Historisk och 
indikationer om att 
samtida forskning 
pågår. 

Ingen samtida 
forskning nämns. 
Endast ett fåtal 
historiska personer 
presenteras kortfattat. 

Samtida forskning som 
har lett till nobelpris 
presenteras. Få 
historiska personer 
nämns. 

Inga samtida personer 
nämns för sina insatser. 
Få historiska personer 
nämns. 

 

Läromedlets 
anknytning till 
styrdokument.  

Författarna skriver att 
läroboken följer 
läroplanen och dess 
ordningsföljd av 
ämnet. 

Författarna beskriver i 
punktform vad som 
gäller för kemiämnet 
enligt den nya 
läroplanen 

Inget nämns om kurs- 
eller läroplan. 

Inget nämns om kurs- 
eller läroplan. 
Följer Lpf 94s riktlinjer  

Författarna hänvisar till 
nationella kursplanen i 
kemi A. Följer Lpf 94s 
riktlinjer 
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5.2 Intervjuer 
Nedanstående avsnitt redovisar kort lärarnas svar på forskningsfrågan hur lärare anpassar 
sin undervisning till rådande villkor och vilka förändringar har skett över tid? Hela intervjun 
redovisas i bilaga 1. De båda lärarna, L1 och L2 avger liknade berättelser som endast skiljer 
sig åt i uttryck. Dessa skillnader försummas och därför återges svaren i löpande text, utan 
hänvisning till vem som har sagt vad med undantag vid citat.  

5.2.1 Kemiämnet förändras från abstraktion och stålbadsfakta till 

konkretisering och ”lull-lull” 

Lärarna beskriver att uppdraget som kemilärare har förändrat genom åren i flera avseenden. 
Tydligt beskrivs förändringen kring rollen i klassrummet. Båda lärare beskriver att 
lärarrollen i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet var mer en kunskapsförmedlare, 
som har övergått till att idag, vara mentor eller handledare. Tidigare var läraren mer 
auktoritär och inte ifrågasatt. De ser också en förändring i vilket stoff de undervisar om. På 
1970 och 80-talet var handlade kemiämnet om abstraktioner och räknelaborationer. Idag år 
2010 är kemiämnet mera konkret beskrivet och elevens vardagskemi diskuteras.  ”Då var 
det mera ”stålbadsfakta” nu är det mera ”lull-lull”.  Dagens läromedel är bra enligt en av 
lärarna och menar att de är tilltalande och läroböckerna försöker göra kemiämnet lite mer 
konkret i jämförelse med tidigare kemiböcker från 1960 och 1970- talet. Enligt en av lärarna 
får eleverna får svårare och svårare att förstå texterna i böckerna, på grund av att eleverna 
skriver oftare talspråk än skriftspråk. Vidare menas det att, idag är eleverna väldigt 
medvetna om hur kemikalierester och avfall skall hanteras. Vilket lärarna tycker är positivt 
och ser att införandet med riskbedömningar har lett till ett ökat säkerhetstänkande i skolans 
kemiundervisning.  

5.2.2 Vardagens kemi och riskbedömning 

De intervjuade lärarna är idag mer måna om att knyta an till vardagssaker och vill ha fler så 
kallade ”mat-labbar”. Idag gör de inte de svårare laborationerna och menar att mycket är 
överflödigt i kemikursen på gymnasiet till exempel behövs inte så mycket kemiska 
bindningar. Eleverna måste ha en fakta grund att stå på.ngar, men bindningar finns kvar i 
kursen troligen av tradition. Vardagsanknytning i kemi gör att eleverna kan associera till 
verkligheten och inte till något som endast hör hemma i kemisalen. ”Det är inte 
absolutkunskapen som är det viktigaste utan resonemanget, att få det här logiska att allt 
hänger ihop och problematisera vardagshändelser” (L2). 

Angående hur lärarna anpassar sin undervisning till rådande villkor och då med tanke på 
säkerhetsaspekter, berättar en lärare att förr kunde en lektion påbörjas och när det var dags 
för laboration hämtades de kemikalier och material som passade gruppen för tillfället. Idag 
måste lärarna planera och utföra en riskbedömning i förväg och det är endast den 
riskbedömda laborationen som får utföras. De ser inte negativt på kravet om 
riskbedömningar utan känner en medvetenhet kring risker och eleverna är också delaktiga i 
säkerhetsarbetet kring laborativa moment i undervisningen.  
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5.2.3 Elevernas svaga intresse för kemi gör sig påmint  

Lärarna vill gärna ta upp aktuella fenomen eller frågor i kemikursen för att försöka fånga 
elevernas intresse för kemiämnet och naturvetenskap generellt men de hindras av att 
kursplanen innehåller konkreta mål som skall nås vis kursens slut. I tidigare avsnitt, 5.2.1 
talades det om att eleverna inte använder skriftspråk när de skriver laborationsrapporter. 
Det är något som kemilärarna som deltog i intervjun arbetar med, att lära eleverna att 
uttrycka sig naturvetenskapligt.  För att skapa en jämnare fördelning mellan elever som visar 
intresse eller ointresse för kemiämnet föreslår en av lärarna att man ska dela upp eleverna i 
två grupper. Den ena gruppen lär sig strikta baskunskaper och den andra lär sig 
fördjupande baskunskaper. ”Tyvärr tror jag att gruppen med fördjupningar kommer att 
bestå av 4-5 elever” (L1).  

Den andra läraren är pessimistisk om intresset för kemi kommer att öka i samband med 
den kommande skolreformen 2011. Hon menar att det behövs tänkas igenom vilka 
kemikunskaper eleverna behöver i sin vardag och utvecklar resonemanget med att 
kemilärarna behöver konkretisera men ändå ge en vetenskaplig förklaring. ”Det måste 
finnas en kemi-light som ändå går att bygga vidare på” (L2). Gymnasiets kemi -A kurs 
skulle vara en kemi-light kurs och B- kursen behandlar mera abstraktioner, problematiserar, 
teoretiserar och gör ämnet mera akademiskt avslutar hon.   
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6. Analys  
Läromedelsanalysen visar att läromedlen från 1969, 1979 och 1989 är relativt lika med 
avseende på den bild som ges av kemiämnet men att innehållet skiljer sig mellan de tre 
läromedlen till exempel angående miljöaspekter. Från dessa årtionden ges bilden av att 
kemiämnet hör hemma i kemisalen. Läromedlen från 1999 och 2007 är mer lika varandra 
angående hur kemiämnet presenteras det vill säga kemin är nu till för eleven och dess 
vardagsliv.  

6.1 Kemiämnets resa från teori till praktik 

Resultatet för läromedelsanalysen visar en tydlig förändring av kemiämnet. I läromedlet från 
1969, Gymnasiekemi 1, ger författarna ”den studerande” några handfasta studieteknikstips 
Det föreslagna arbetssättet anser författarna lämpar sig för nästan all facklitteratur. ”Genom 
att ingående studera övningsuppgifterna får Ni väsentligt större och fastare 
kemikunskaper/.../” (Andersson & Leden 1969 s. XI). De menar att vissa 
minneskunskaper kan vara bra. Exempel på dessa minneskunskaper är förutom formeln för 
vatten och rörsocker även att kopparsulfat är blått och att koppar löses upp i salpetersyra 
men inte i saltsyra. Författarna deklarerar att kemikursen i gymnasiets första år är ganska 
teoretisk betonad som nedanstående citat visar. 

 
Vissa fakta måste väl eleverna tyvärr uppfatta som rena trossatser, eftersom de experiment som 
resulterat i nu gängse modeller över materiens byggnad till stor del ligger utanför vad som är 
möjligt att ta upp på skolstadiet. Så långt det är möjligt bör emellertid all naturvetenskaplig 
undervisning bygga på experimentell grund, och eleverna bör därför genom att analysera 
experiment få tillfälle att inhämta kunskaper om kemiska lagar och sammanhang (Andersson & 
Leden 1969 s. XIII). 

 

Den bild författarna ger kemiämnet är att det är teoretiskt, svårt och kräver stor 
studiemotivation för den studerande. ”Det kan bli svårt för eleverna att smälta de mera 
teoretiska avsnitt som kommer på ett tidigt stadium” (Andersson & Leden 1969 s. XIII). 
Ovanstående beskrivning ger bilden av att kemiämnet 1969 kan ställas i relation med 
utbildningsfilosofin essentialism. Filosofins undervisning skall bygga på beprövad 
erfarenhet och vetenskap (Englund 1986/2005) vilket också ovanstående citat visar. Vid ett 
tillfälle nämns begreppet facklitteratur, vilket återigen visar på essentialismens fokusering på 
akademisk- och elitutbildning. Att ämnet är i centrum är tydligt i Gymnasiekemi 1 (1969) och 
bokens syfte är att förmedla vetenskapliga begrepp och modeller. Essentialismen menar att 
den bästa lektionsformen är den teoretiska undervisning, vid lärandet av abstrakta begrepp 
(ibid.) något som kemiämnet till stor del innehåller. Laborationerna är inte kopplade till 
elevens vardag utan till kemiämnet som sådant och dess teoretiska anknytning till begrepp. 
Detta ställer krav på läraren, vars roll enligt essentialismen är att vara en ämneskunnig 
expert som förmedlar kunskap till sina elever. I Gymnasiekemi 1 (1969) upplevs, att läraren 
ska vara denna expert, eftersom det finns ett kapitel i boken specifikt riktat till läraren.  

I läroplanerna för gymnasiet 1965 (Lgy 65) var skolämnet som sådant viktigt då den 
innehöll ett specifikt avsnitt för respektive skolämne, som utbildningsfilosofin uttrycker 
som intellektuella ämnen. det finns ett samband mellan Lgy 65, Gymnasiekemi 1 (1969) och 
essentialismen som alla trycker på att skolan skall utbilda elever inom vetenskap vilket ger 
bilden av att ämnet är viktigt. Som läsare av ovan nämnda läromedel är det lätt att reagera 
på det akademiska språket. Detta kan eventuellt förklaras av att författare Andersson var 
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vid tiden, docent i kemi och metodiklektor på lärarhögskolan i Malmö, och författare Leden 
var vid tiden, professor i fysikalisk kemi vid Lunds Universitet. Särskilt den sistnämndes 
kompetens tillhör enligt mig kemins spetsområde. Känslan finns att författarna har haft 
svårt att lämna den akademiska världen, vilket de inte heller ska göra enligt iden om 
essentialism. Intressant att notera är dessutom att fördjupningslitteraturen som 
rekommenderas till gymnasieelever är på universitetsnivå som till exempel Häggs klassiker 
Allmän och oorganisk kemi (1964) och Paulings College Chemistry (1963). ”Det gällde att ingjuta 
respekt för det rationella tänkandet och för den grundläggande forskningen” (Sjøberg 
citerad i Hultén 2008 s. 40). Citatet åskådliggör det faktum att det var detta argument som 
gjorde att vetenskapsmän engagerade sig i att utveckla naturvetenskapen i skolan. 
Läromedlet ger ett starkt intryck att det är den vetenskapligt rationella skolkonceptionen 
och essentialismen som filosofi som råder i skolan. Som jag sagt tidigare i avsnittet är det 
kemiämnet som är viktigt och inte eleven. Kemin hör hemma på laboratoriet med dess 
starka anknytning till vetenskap.  

Till skillnad från ovanstående läromedel skapar Kemiboken A för gymnasieskolan NV- 
programmet  (1999) förutsättningar för att möta varje elevs förkunskaper. Nu står eleven i 
fokus, inte ämnet. Detta kan kopplas till Lpf 94 (1994) som är starkt präglat av 
progressivismens idé om att möta varje individ där den står (Andreasson 2007), som saknar 
ämnesindelning och innehåller de angelägna områden som miljö, demokrati, hälsa, 
samlevnad, andra kulturer, massmedier som stämmer in på progressivismens läroplan. 
Elevernas kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning menar 
progressivisterna. De senare böckerna (1999 och 2007) är samtida med Lpf 94 och 
presenterar kemiämnet som ett något som är till för oss alla i våra vardagsliv. Kemin har 
flyttat ut från kemisalen till elevens vardag se tabell 2 i avsnitt 5.1.3 Detta åskådliggörs 
tydligt i läroböckerna genom att visa upp yngre människor (elever) som utför 
vardagsgöromål som t.ex. tandborstning (bilaga 4 bild 7). 

Jag har sett från 1999 är eleven är i centrum, kemin närmar sig elevens vardag, allt i enlighet 
med progressivismens och begreppet ”learning by doing”. Filosofins huvudintresse var att 
uppmuntra individens utveckling genom anpassning av undervisningen efter elevens 
förutsättningar och genom problemlösning, både individuellt och socialt (Stensmo 2007). 
De båda böckerna ger läraren en valfrihet för vilket stoff som är viktigt att undervisa i och 
författarna menar att skolorna fritt planerar uppläggningen av kemikursen i gymnasiet. 
Denna valfrihet kan knytas an till Bricoleurens kanon som jag kort beskrev i avsnitt 2.5 
(Hultén 2008). Detta kanon är ett svar på de senaste decenniets utbildningspolitiska 
strömning om och mot  en hållbar utveckling som jag återkommer till i avsnitt 6.2.  

Den utbildningspolitiska debatten under 1980- talet handlade till stor del om att 
demokratiska värden skulle lyftas fram och Englund (1986/2005) menar att en demokratisk 
utbildningskonception tog form och Hultén (2008) menar att 1990-talet byggde vidare på 
den demokratiska utbildningskonceptionen, detta syns tydligt i 1999 års läromedel. En 
tredje utbildnignsfilosofi har visat sig i Modell och Verklighet (2007) som visar upp ett innehåll 
som stämmer överrens med rekonstruktivismen. Filosofin uppstod ur ett samhälle i kris, 
med fokus på framtiden (Stensmo 2007) så även i detta läromedel där innehållet speglar att 
informativt (tabell 2) och hållbart driva utvecklingen till kommande generationer. ”Endast 
genom ökad kunskap om kemiska processer kan vi i framtiden värna om det om är 
livsviktigt för oss alla - vår miljö” (Pilström et al. 2007 s. 85). Rekonstruktivismen fokuserar 
på kultur och samhälle (Stensmo 2007) och samhällsfrågor finns i läromedlet och 
fortfarande är eleven i centrum i läromedlet. Progressivismen var som utbildningsfilosofi 
liktydig med utbildning åt alla, som också innebar en medborgerlig bildning (Stensmo 2007) 
men det senaste decenniet visar också att skolan skall sträva efter att forma demokratiska 
medborgare som har kunskap och vurmar för en framtida hållbar utveckling. Enligt 
rekonstruktivismen har skolan en roll för en demokratisk utveckling i ett framtida gott 
samhälle där eleverna skall lära sig att kritiskt värdera, olika alternativ (Sandell et. al. 2003) 
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och bestämda mål för samhällsutvecklingen (Englund 1986/2005). I Modell och Verklighet 
(2007) kan man tydligt skönja en rekonstruktivistisk syn på lärandet och eleverna får 
möjlighet att granska bestämda mål; de 15 nationella miljökvalitetsmålen. Dess mål tas i och 
för sig inte upp konkret men information kring dem går att utskilja i bokens texter och ofta 
med framtidsvisioner. Mer om de nationella miljökvallitetsmålen i nästa avsnitt. 

Den fjärde utbildningsfilosofin som jag tar upp i min bakgrund; perennialismen, menar att 
undervisningen skall baseras på det eviga och absolut sanna (Stensmo 2007). Jag kan inte 
koppla min läromedelsanalys till denna filosofi. Då inget av de analyserade läromedlen 
fokuserar enbart på frågor kring sant och falskt eller rätt och fel. Bildningsidealet för 
perennialismen är klassiskt humanistiskt och antar att naturen och människan i sig är lika 
från en tid till en annan. Detta kan jag inte heller se i de fem analyserade läromedlen. 

6.2 Säkerhetsaspekterna får lämna plats för miljöfrågor 

i läromedlen 

Trots att författarna till Kemi 1 för gymnasiet (1969) och Gymnasiekemi (1979) skriver att 
kemiundervisningen skall bygga på experimentell verksamhet finns det ingen text som 
behandlar säkerhet i hantering av kemikalier eller säkerhetsaspekter kring laborerandet som 
sådant. Läroplanen, Lgy 65 (1965) var gällande när den första läroboken skrevs, bekräftar 
att kemiundervisningen skall bygga på laborativ undervisning men nämner inte hur man ska 
behandla och ta hänsyn till säkerhetsaspekterna i undervisningen. Min tolkning är att 
säkerhetsaspekterna under denna tid var lärarens ansvar, som skulle vara en ämneskunnig 
expert enligt essentialismen. Dessutom var det den så kallade faktabaserade undervisnings 
traditionen som var aktuell, vilken innebar att undervisningen utgår från en vetenskaplig syn 
som förstärks i och med att experiment skall fördjupa de teoretiska studierna (Sandell et. al. 
2003). Den faktabaserade undervisningstraditionen vilar i essentialismen idéer om att 
vetenskapen har en lösning på människans uppkomna miljöproblem. Återigen syns en 
tydlig markering att det är ämnet som är i centrum och inte eleven. Miljöproblemen 
betraktas som en konsekvens av samhällets utveckling och en koppling, till människans 
aktiviteter görs för den uppkomna miljösituationen (tabell 2). Traditionen vilar etiskt i den 
moderna antropocentrismen som menar att ”människan är skild från naturen och det är 
människans uppgift att kontrollera naturen” (Sandell et. al. 2003 s. 134). Nedanstående citat 
visar att miljöproblemen var en konsekvens av samhällets utveckling och att människan var 
skild från naturen på så vis att åtgärder till problemet saknas.   

Den stora förbränningen av petroleumprodukter har lett till att marken och sjöarna i vissa 
områden har blivit allvarligt försurade. Bergoljan innehåller nämligen svavelhaltiga ämnen som 
vid förbränning ger svaveldioxid. Så småningom överförs denna i svavelsyra. Regnvattnet blir 
därför surt och sänker pH-värdet i marken och sjöarna (Andersson et. al. 1979 s 89). 

 

”Miljöproblemen betraktas som en konflikt mellan människan och naturen” (Sandell et. al. 
2003 s. 135). Eleven får själv värdera den objektiva informationen som framställs i 
läromedlen. Till progressivismen kopplas en miljöundervisningstradition som betecknas 
som normerande. Den växte sig starkt på 1980- talet där miljöproblematiken är en 
värdefråga (Sandell et. al. 2003). Läromedlet Kemi 1 för gymnasiet (1989) innehöll en 
kortfattad information om miljöproblem och då som objektiv information exempelvis hur 
bearbetning av stenkol och utvinning av stadsgas har påverkat miljön. ”Användning av 
stadsgas, som är från början av 1800-talet, har på senare tid minskat. Andra energikällor, i 
USA och Sovjet framför allt naturgas, har kommit istället” (Hansson et. al. 1989 s.70).  
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Den normerande miljöundervisningen löste miljöproblemen genom att människan antog 
miljövänliga handlingar och värderingar och ur en miljöetisk synvinkel ser den normerande 
miljöundervisningen att människan, är en del av naturen somdärför bör anpassa sig till 
naturen. Nedanstående citat visar återigen på ett objektivt och informativt (tabell 2) sätt att 
informera eleverna om miljöproblem. Det är upp till eleverna själva ett värdera och välja 
förhållningssätt till naturen. ”/…/ både stenkol och bergolja innehåller svavelföreningar, som vid 
förbränning ger sura oxider. Dessa går ut med rökgaserna och kan leda till miljöproblem /…/”( 
Hansson et. al. 1989 s.70) (bilaga 4 bild nr: 5) 

Den sista miljöundervisningstradition som jag tar upp i detta avsnitt bygger på undervisning 
om hållbar utveckling och kan sägas var ett svar på den normerande miljöundervisningen 
och utvecklades under 1990-talet. Enligt Sandell, Öhman och Östman (2003) har 
undervisningen en närmast rekonstruktivistisk karaktär där eleverna lär sig att kritiskt 
granska och aktivt värdera olika alternativa perspektiv på miljö och utvecklingsfrågor (ibid). 
Utgångspunkten för undervisning om hållbar utveckling är den växande osäkerheten kring 
miljöproblematik (ibid.). Författarna till Kemiboken A för gymnasieskolan NV- programmet 
(1999) har med miljöproblematik som en informativ information (tabell 2) om globala 
miljöproblem och med hänvisning till gällande lagar och regler i samhället som 
nedanstående citat åskådliggör se även bilaga 4 bild nr: 5 över kolets kretslopp.   

Ökningen av koldioxid halten gör att jordens medeltemperatur beräknas stiga med 2-3 º C. Det 
kan i sin tur innebära smältning av polarisar och att havsytans nivå höjs kraftigt. Den ökande 
växthuseffekten är en svår och omdiskuterad fråga med flera olika teorier om vad som kommer 
att hända i en snar framtid./…/ en åtgärd som diskuteras att genom höga miljöavgifter tvinga 
fram en minskad användning inom industri, uppvärmning och transport (Borén et. al. 1999 s. 
66). 

Bülow och Svensson (2007) menar att miljötänkandet har gått från att ha varit ett lokalt 
problem till ett globalt problem i gymnasiets samhällsvetenskapliga läromedel. Detta verkar 
gälla även Modell och Verklighet (2007) där fokus har förflyttats från grundämnens kretslopp 
till atmosfären där vi nu blickar ner genom det tunna ozonhålet i Antarktis (bild nr: 8 i 
bilaga 4). 

Tillbaka till frågan angående i vilken mån säkerhetsaspekter förekommer i kemiämnet. 
Tidigare i detta avsnitt beskriv jag och gav en trolig förklaring till varför säkerhetsaspekter 
saknas i det två tidigaste läromedlen. Det individcentrerade perspektivet i Lpf 94 förenas 
med det faktum att det nu är ett krav att utföra riskbedömningar inför laborationer i 
kemiämnet (AFS 1997:10). Detta går inte hand i hand med det faktum att det i Kemiboken A 
(1999) finns laborationsanvisningar för elever och att arbetsmiljöverket tre år tidigare (1997) 
kom ut med föreskriften Laboratoriearbete med kemikalier (AFS 1997:10). Det är något 
förvånande att kemikaliesäkerheten når sin max omfattning på en sida i Kemiboken A (1999) 
från att i de tre föregående läromedlen varit helt frånvarande eller några meningar (tabell 2). 
Än mer förvånande är resultatet av analysen i Modell och Verklighet (2007) där 
säkerhetsaspekter saknas helt och hållet. Det är numera respektive kemilärares ansvar att 
utföra riskbedömning och informera om laborationens säkerhetsaspekter för sina elever. 
Läromedelsförfattare kan därför luta sig mot det faktum att riskbedömningar ska utföras i 
varje skola och därför utesluta säkerhetsaspekter i läromedlet. En annan orsak kan vara att 
den stora mängd och variation av tänkbara laborationer som finns i undervisningssyfte, gör 
att författarna inte kan inom rimliga gränser informera om alla tänkbara säkerhetsaspekter 
som finns att ta hänsyn till.  
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6.3  Aktuell forskning i svag belysning  

Den samtida forskningen i de olika läromedlen är generellt sett sparsamt presenterad. De 
läromedlen som knyter an till den faktabaserade och den normerande 
undervisningstraditionen, det vill säga utgåvorna från 1969, 1979 och 1989 presenterar 
ingen aktuell forskning eller antyder endast att det pågår sådan inom kemiämnet. Däremot 
finns det flera presentationer av framgångsrika vetenskapsmän bakåt i tiden hos de 
respektive läromedlen (1969, 1979, 1989). Alla är män och tillhör alla en tidigare 
forskningsepok (bilaga 4 bild 9, 10 och 11). Det är först i Kemiboken A (1999) som samtida 
forskare med fokus på Nobelpristagare, uppmärksammas. Det är också först nu som 
kvinnor presenteras, t.ex. Dorothy Crowfoot Hodgkin (bilaga 4 bild 13). I Modell och 
Verklighet (2007) återges forskning som varit betydande för samhället och kemiämnet. Den 
utbildade naturvetaren presenteras på sina olika arbetsplatser. I denna bok ligger fokus på 
eleven och arbetstagaren (som får representeras av den svenske astronauten Fuglesang 
(bilaga 4 bild 13) och inte som tidigare på spetsforskaren.   

6.4 Två av tre utbildningstraditioner knyter an till 

styrdokument 

I de redovisade läroplanerna kan jag se en tydlig förskjutning från idén om det faktabundna 
mot en mer demokratisk praktik i skolan. Denna förskjutning återspeglas angående hur 
starkt läromedlen knyter an till styrdokument. Två olika utbildningstraditioner utmärker sig 
i fråga om i vilken omfattning läromedlet knyter an till rådande läroplan och /eller kursplan. 
Det är en faktabaserade och utbildning om hållbar utveckling . I tabell 2 går det att utläsa 
att 1969 och 1979 års läromedel anknyter till rådande läroplan som är Lgy 65 respektive Lgy 
70. Det är inte förvånande eftersom de då rådande läroplanerna innehåller ämnesspecifika 
kapitel om vilket stoff som ska läras ut samt förslag på tidsåtgång för respektive moment i 
kemikursen. Modell och Verklighet (2007) som tillhör traditionen om utbildning i hållbar 
utveckling knyter också an till rådande läroplan och kursplan (Lpf 94). Läroplanens fyra 
övergripande perspektiv (historiskt- miljö- internationellt- och etiskt), som ska genomsyra 
undervisningen, finns väl inkluderat i både 1999 och 2007 års analyserade kemiläromedel. I 
Kemi 1 (1989), som tillhör den normerande undervisningstraditionen,  nämns inget om 
rådande läroplan eller kursplan för kemiämnet (tabell 2).  
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7. Diskussion 

7.1 Vetenskapens kanon övergår till Bricoleurens 
kanon 
Hultén (2008) menar att det går att urskilja sex stycken naturvetenskapliga kanon utifrån de 
texter som han byggde som studie på. Återigen vill jag definiera begreppet kanon, det är 
texter som har haft en betydande ställning i samhället och som senare fått en betydande 
ställning i naturvetenskaplig undervisning, där de som tydligt avspeglar sig i min studie är 
det vetenskapens och Bricoleurens kanon. Hulten (2008) skriver att det förra var gällande 
under 1962- 1980 och det senare mellan 1980-2007.  

Vetenskapens kanon bygger på inspiration från det moderna och teknikfyllda samhället. 
Det är då den naturvetenskapliga experten som har lösningen på de rådande 
miljöproblemen. Den utbildningstradition som gällde vid denna tid i skolan var den så 
kallade faktabunda (Sandell et. al. 2003). Den etiska grunden är den moderna 
antropocentriska, och ger sken av att människan är i konflikt med naturen. Dessa 
ovanstående argument syns tydligt i de två tidiga läromedlen från 1969 och 1979  på så sätt 
att kemiämnet presenteras som något svårt, teoretiskt och att det hör hemma på 
laboratoriet och skall bygga på kemiska begrepp och teorier som kompletteras med 
avancerade experiment. Experimenten var ofta förekommande i läromedlen, och det verkar 
vara lärarens uppgift att hålla reda på säkerheten och avfallshantering. Säkerhetsaspekterna 
var inte tydliga i skolans kemiundervisning inte heller reglerade i lagtext. Lärarna som jag 
har intervjuat bekräftar detta enligt nedanstående citat.  

Men det här med organiska lösningsmedel och tungmetaller har det alltid funnits kärl för. L1 
 
Förut så lämnade jag ut en lab, men sa inget om riskerna utan då möjligen tänkte man själv, men 
nu måste alla vara med på genomgången. L2 

Englund (1986/2005) beskriver denna period i skolan som konservativ och med en 
essentialistisk utbildningsfilosofi. Läromedlen var fram till 1991 granskade av statens institut 
för läromedelsinformation och skolans verksamhet bedrevs av Svenska staten. 

Min läromedelsanalys visar att miljöföroreningar inte var belysta i kemiämnet åren 1969 och 
1979. De var därmed osynliga för kemieleven, men i början av 1960-talet 
uppmärksammades de stort tack vare Rachels Carsons betydelsefulla9 bok Tyst vår (Hultén 
2008). Bülow och Svensson (2007) studerade miljöproblem i samhällskunskapsböcker från 
1960-talet fram till 2007 och deras resultat visar att utvecklingen har gått från ett tydligt 
statligt ansvar till ansvar på individnivå angående miljöaspekter. Kanske var det tilltron på 
att vetenskapen hade lösningarna på miljöproblemen, det krävdes bara mera forskning och 
kunskap (Sandell et. al. 2003) som gjorde att det dröjde ända till år 1999 innan 
kemiläromedel innehöll miljöaspekter. Målet för naturvetenskapen med den andra 
reformvågen var att göra ämnet tillgängligt för alla elever. 1960- och 1970-talet hade 
fortfarande fokus på elitutbildning (Hultén 2008). Detta avspeglas också i de två läromedlen 
från samma period, där innehållet fokuserade på etablerad fakta men med vissa inslag av 
konsekvenser på miljön till följd av människans aktiviteter. Hultén skriver att reformen 
skulle göra naturvetenskapen meningsfull och vardagens problem skulle bli tydliga. Språket 
i läromedel från dessa år visar att den instrumentella rationaliteten gör sig gällande. Östman 

                                                      

9 Boken blev uppmärksammad och betydande för att den ökande människans medvetenhet om dess 
påverkan på miljön, särskilt gällande miljögifter som DDT. 

Sara Börjesson                                                                                  - 31 -  



(1994) och Svennbeck (2004) menar att det finns en diskurs som man kan kalla för 
vetenskaplig rationell men inom denna finns det två spår som skiljer sig åt: närvaron eller 
icke närvaro av en moralisk dimension.  

På 1980-talet är det fortfarande vetenskapens kanon som gäller men nu har skolan övergett 
den essentialistiska utbildningsfilosofin och den fakabaserade undervisningstaditionen. 
Istället gjorde progressivismen och den normerande utbildningstraditionen intåg i skolan. 
Progressivismen är mer liberal och menar att utbildning är något för alla. Östman (1994) 
menar att människan nu är en observatör och naturen är objekt. Detta kan skönjas i min 
studie genom att miljöaspekter i läromedlet är få, kemitexterna är objektiva, informativa och 
kortfattade. Eleverna skall nu lära sig genom att värdera vetenskapliga argument. Östman 
(1994) argumenterar för att eleverna skall lära sig vetenskapliga begrepp, vilket förekommer 
frekvent i mitt analyserade läromedel, och därefter lära sig om miljöfrågor något som också 
bekräftas i läromedlet med sina få meningar om miljöaspekter.  Dessa meningar är ofta 
informativa så att eleverna själva kan värdera och ta ställning i enighet med progressivismen 
och demokratifostran i naturvetenskaplig utbildning.  

De som påverkar innehållet i den naturvetenskapliga utbildningen enligt Östman (1994) är 
författare, forskare och politiker. Vad dessa anser är den rätta utbildningen, får betydelse 
för kommande generationers syn på naturvetenskap och kemiämnet. Jag har nu kommit 
fram till ett årtal där jag kan se ett trendbrott i kemiböckerna med avseende på kanon. År 
1999 handlar det inte längre om värderingar utan om att kritiskt granska vetenskaplig 
kunskap. Enligt Hultén (2008) inträder ett nytt kanon 1980: bricoleurens kanon.  

Med detta kanon följer en utbildningsfilosofi som är av en mer radikal politisk ideologi: 
rekonstruktivismen (Englund 1986/2005). Denna filosofi är tydlig i läromedlen från 1999 
och 2007, med dess idéer om att kritiskt granska miljöproblem och dess olika perspektiv, 
mot en hållbar utveckling. Politiker, författare och forskare har nu på allvar 
uppmärksammat de globala miljöproblemen. Något som också Bülow & Svensson (2007) 
såg i sin studie om gymnasiets samhällsböcker.  Hela skolans verksamhet skall bygga bland 
annat på undervisning om hållbar utveckling och mot en bättre framtid, där människan är 
en del av naturen. Svennbeck (2004) ser en utveckling i 1990-talets fysikböcker för 
gymnasiet, samma utveckling kan jag se i gymnasiets kemiböcker från samma tidsperiod, 
det vill säga, att människans behov är i centrum för vår omtanke om och relation till 
naturen. För att tydliggöra människans behov i gymnasiets kemikurser, behöver vardagens 
kemi uppmärksammas och konkretiseras. Det har övergått från fokus på abstraktioner till 
konkretisering, som citatet visar.  ”/…/ förr var det mera abstraktion och utantillärning nu 
är det mera konkretisering” (L2). Denna strävan efter att göra kemiämnet tillgängligt för alla 
elever är troligen ett svar på den antropocentriska grund som Svennbeck (2004) hänvisar 
till. Hon menar att det är endast människan som har ett egenvärde i de läroböcker som hon 
analyserade i sin studie, och att naturen är ett instrument. Återigen vill jag bekräfta hennes 
slutsatser med mina resultat av läromedelsanalysen i kemi från åren 1999 och 2007.  

Det finns en mängd politiska beslut, som togs under 1990- talet och som kan kopplas till 
rekonstruktivismen och dess ursprung i ett samhälle i kris. En kris som jag menar idag är de 
globala miljöproblemen. År 1995 övergår skolan till att vara mål och resultatstyrd (Ödman 
2006), vidare beslutar Arbetsmiljöverket 1997 att reglera laborativt arbete med kemikalier så 
att det utförs med stor säkerhet (AFS 1997:10), och som sista exempel, fastställde riksdagen 
1999, 15 stycken nationella miljökvalitetsmål, för hur den framtida miljön skall lämnas över 
till nästa generation (Skolverket 2001). Här ser jag ett samband med hur kemiämnet har 
förändrats i skolan genom att reglera och sätta upp mål, som förhoppningsvis skall leda att 
en hållbart samhälle. Hermansson (2007) menar att det är konsumenterna som kan göra 
skillnad i miljöproblematiken. Kanske genom att kritiskt granska produkter och tjänster, 
utifrån tillägnade kemikunskaper, och göra väl avvägda val. Ett grepp för ett ”grönt 
folkhem” (Hermansson 2007) är att försöka gör skolkemin mer vardaglig för eleverna. 
Detta anser jag är något som syns i laborationssituationer. Vilket kommenteras av en av de 
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intervjuade lärarna. ”Idag försöker man få in vardagen i kemin på labbet och labba med 
smör, Coca-Cola och isbitar” (L2). Från att tidigare ha varit ett skolämne som hör hemma i 
skollaboratoriet har ämnet idag flytta ut till elevens vardagsliv.  

7.2 Kemiämnets framtid? 
Men trots att kemiämnet har blivit mer lättillgängligt, konkret och vardagsnära för eleverna, 
minskar intresset för naturvetenskap och kemi. Umeå Universitet redovisar siffror, att 
endast åtta studenter sökte till utbildningen i teknisk kemi höstterminen 2008 och 
kandidatprogrammet ställdes in på grund av för få sökande (Umeå Universitet 2010-01-23).  

Jag kan endast spekulera i vad det beror på. Kan det bero på att tidigare generationer 
upplevde ämnet som svårt, abstrakt och som saknade verklighetsanknytning? En 
uppfattning som nu går i arv till dess barn? En annan tänkbar orsak är att kemiämnet är 
brett, allt ifrån kemiska bindningar mellan atomer till miljö- och biokemi. Hur kan 
kemilärarna göra ett vettigt urval av lärostoff när kemiämnet har så mycket att bjuda på? 
Självklart har kemilärarna liksom alla andra verksamma lärare en kursplan att följa, men den 
erbjuder viss tolkning av lärostoff. Det finns en tradition av att undervisa etablerad fakta för 
att ge eleverna en grund att stå på inför vidare studier, samtidigt undrar kritiska röster 
varför det är viktigt att kunna t.ex. de olika kemiska bindningarna. De är inte konkret 
synliga i elevens vardag medan moderna klädmaterial och lokala miljöfrågor är det. Jag 
anser att det finns en risk att läraren fokuserar för mycket på traditionellt och mindre på 
intresseväckande innehåll, vilket kan medföra att eleverna, tappar intresset för kemiämnet.  

En tredje spekulation är om inte kemiämnet har blivit för ogripbart för eleven och på grund 
av detta stöter de ämnet ifrån sig. Jag menar, är det relevant att gymnasieelever skall vara 
med och planera och riskbedöma laborationer, att de ska kunna vardagskemi samtidigt som 
de får utbildning om kemins grunder. Jag vill gärna vara självkritisk till min egen yrkesroll 
och fråga mig om skolkemin har nått en återvändsgränd. I klassrummet med mina elever 
undervisar jag om kemins grunder och fördjupande stoff, genomför riskbedömda 
laborationer med vardagsanknytning tillsammans med eleverna och undervisar om hållbar 
utveckling, allt samlat i gymnasiet kemi A kurs. Kanske vore det vettigt med två olika 
kemikurser, som de intervjuade lärarna pratar om. En baskurs ”kemi-light” som går igenom 
grunder och en kurs som innehåller fördjupande resonemang i kemi. 

I skolan bör man finna verktyg för att undervisa om det som intresserar elever, och som 
håller kvar intresset för ämnet. Jag har erfarenhet av att väcka intresse hos elever som 
annars skulle skygga för kemi. Hösten 2007 fick jag möjlighet att utveckla en lokal 
gymnasiekurs, Kriminalteknik 50p. Det är en kurs som behandlar biokemi, d.v.s. den 
levande organismens kemi. Istället för att döpa kursen till livets kemi eller tillämpad 
biokemi döpte jag den till kriminalteknik. Detta var samtidigt som serien CSI (Crime scene 
investigation) pågick i en svensk TV- kanal. 75 elever har gått kursen sedan starten, varav en 
har sökt till polishögskolan och en annan har sökt till naturvetenskaplig universitets-
utbildning. 

Om inte eleven kommer till kemiämnet måste kemiämnet komma till eleven. Detta är en 
utmaning som kemilärarna och branschen står inför Jag menar att det behövs en fjärde 
reformvåg som ger oss läromedel och andra verktyg för att vända intressesvackan för 
kemiämnet.. Det återstår att se vad denna fjärde reformvåg kan erbjuda för verktyg för att 
inte kemiämnet ska förlora popularitet helt och hållet.  
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7.3 Uppsatsens brister och vidare forskning  
Läromedelsanalysen behandlar fem stycken läroböcker med tio år mellan publikationerna, 
dessutom gjordes urvalet genom ett så kallat tillfällighetsurval. Detta har gjort att studien 
kan ha missat vissa skiftningar i bilden av kemiämnet. Det blev t.ex. ett stort ”hopp” från 
inget om miljö till helt plötsligt flera sidor. Det går alltså att bygga vidare på denna studie 
genom att ta med fler exemplar av gymnasiekemiböcker från om inte samtliga år i 
tidsintervallet, så i alla fall färre än tio år emellan utgivningsåren.  Intervjuerna går också att 
bygga vidare på och utöka antalet respondenter. Här brister min uppsats genom att jag inte 
kan se några mönster eller göra generaliseringar. . 
Illustrationernas tekniska aspekter (tecknat eller fotograferat, färg eller svartvitt), i 
läromedlen behandlas endast överskådligt i läromedelsanalysen. Jag tar inte heller upp de 
eventuella konsekvenser valet av motiv och framställningsteknik har för läromedlets och 
ämnets attraktivitet. En vidareutveckling av denna studie skulle kunna vara att undersöka 
hur motivvalet och den bildtekniska utvecklingen påverkar elevernas bild av och intresse 
för kemiämnet. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 2) 
Frågor och svar från lärarintervju 

 

Fråga 1 Hur länge har du undervisat i kemi? 

L1 36 år 

L2 31 år 

Fråga 2  Hur kom det sig att du blev intresserad av kemi? 

L1 Min lärare i gymnasiet sade till mig att jag skulle läsa kemi efter studenten. 

L2 Efter studenten fick jag ett sommarjobb som gick ut på att kvalitetssäkra 
gräddglass genom att odla bakterier.  

Fråga 3 Har ditt uppdrag förändrats under den tid du varit kemilärare? Om 
”ja” på vilket sätt? 

L1 Det har gått från kunskapsförmedlare till socialt omhändertagande. 

L2 I slutet av 70  och i början på 1980-talet var man mera förmedlare utav 
kunskap, man var mer auktoritär, inte ifrågasatt. Nu är man mera mentor. 

Fråga 4 Har din egen syn på kemiämnet förändrats? I så fall hur? 

L1 Ja, det har det gjort. Förr var jag mera faktabunden. Nu har jag så mycket 
erfarenhet att jag kan måla ut lektionerna.  

L2 Ja, det har det, förr var det mera abstraktion och utantillärning nu är det 
mera konkretisering. 

Fråga 5  Om du jämför laborationerna förr och nu – ser du någon skillnad? 

L1 Idag gör man inte de svåra laborationerna. Man gör inte laborationer där 
man ska sitta och räkna. Idag är jag mera mån om att knyta an till 
vardagssaker. Att eleverna kan associera till kemi att det inte är något som 
sker i kemisalen.  

L2 Förr var kemin något som bara fanns i kemisalen. Idag försöker man få in 
vardagen i kemin på labbet och labba med smör, Coca-Cola och isbitar.  

Fråga 6  Har du märkt någon förändring när det gäller hur säkerhetsfrågor har 
behandlats i läromedel och kursplaner? 

L1 För tio år sedan kunde du plocka fram vad som helst utan att tänka på något 
före eller efter. Idag måste du göra en riskbedömning även om du vet att det 
inte är farligt.  

L2 Det pratade man inte om förr över huvudtaget utan att koppla egenskaper 
och kemikalier är en helt ny tanke och nu pratar vi om de sista 10 åren.  

Fråga 7 Har du märkt någon förändring när det gäller hur miljöfrågor har 
behandlats i läromedel och kursplaner? 

L1 Men det här med organiska lösningsmedel och tungmetaller har det alltid 
funnits kärl för. Miljön är populärt idag och idag är det jätteaktuellt med 
miljöproblem.  

Sara Börjesson                                                                                  1  



L2 Ja. Det har förändrats men jag tycker mer att det ligger på biologin än i 
kemin. Men det kommer nog ännu mer i och med den nya förordningen 
2011. Idag är eleverna väldigt medvetna om hanteringen av kemikalierester 
och det är jättebra. 

Fråga 8 Berätta hur du gör för att få med säkerhetsaspekterna i din 
undervisning. Gjorde du annorlunda förr? 

L1 Jag tar reda på R- och S-fraser och farokoder och så gör jag en 
riskbedömning. Förr kunde jag sätta igång lektionen och så viste jag att jag 
hade de här tre laborationerna att välja på och när det var dags för labb gick 
jag ut och hämtade det som passade gruppen. Idag måste jag planera i 
förväg och jag kan bara göra den labben jag har riskbedömt.  

L2 Förut så lämnade jag ut en lab, men sa inget om riskerna utan då möjligen 
tänkte man själv, men nu måste alla vara med på genomgången. Så det är 
jätte skillnad och det känns skönare.  

Fråga 9 Har du varit med om att skolpersonalen diskuterat säkerhetsfrågor 
som har med kemiundervisningen att göra? Vad har det då handlat 
om? 

L1 Nej. 

L2 Nej, men en gång frågade min rektor hur vi riskbedömer. 

Fråga 10  I den NO-didaktiska debatten framförs argument för att 
undervisningen i högre utsträckning ska anpassas till elevernas liv 
och verklighet. Man menar också att skolans undervisning inriktas för 
mycket åt att lära ut ”etablerad fakta” (”ready –made –science”) 
medan aktuella samhällsfrågor (”Science –in –the –making”) hamnar 
i skymundan. Vad anser du om detta? 

L1 Eleverna måste ha en fakta grund att stå på.  

L2 Jag skulle vilja vara den läraren som hela tiden tar upp aktuella saker. Men 
man har ju en kurs att följa. När nobelpriset kommer då kan man ju inte låta 
bli… då sker det direkt. Jag gillar att inte säga svaret för att kunna diskutera 
alla tänkbara svar. Det är inte absolutkunskapen som är det viktigaste utan 
resonemanget, att få det här logiska att allt hänger ihop. Problematisera 
vardagshändelser. Så att kunna hantera naturvetenskapen på rätt sätt, att det 
är repeterbart, att jag ska kunna så mycket att jag kan ta rätt beslut utifrån 
min kunskap. Det är dit jag vill nå, så jag har gått ifrån absolut kunskaper 
mot den här didaktiken.  

Fråga 11 Hur väl täcker kursplanemålen för kemiämnet den kunskap eleverna 
bör ha i kemi? Saknas något? Är något överflödigt? 

L1 Jag försöker lära dem mer än vad kursplanen säger. Om jag går tillbaka till 
början av nittitalet så lär jag dem inte riktigt samma saker. Jag trycker på 
andra saker än vad jag gjorde då? Då var det mera ”stålbadsfakta” nu är det 
mera ”lull-lull”. Jag vet inte om något saknas eller är överflödigt. 

L2 Jag tycker nog att läroböckerna är bra och tilltalande numera där man 
försöker göra det lite mer konkret i jämförelse med mina gamla kemiböcker. 
Allt är inte bra, eleverna får svårare och svårare att förstå texterna… därför 
att de inte läser så mycket de har mera talspråk än skriftspråk. Jag skulle vilja 
ha mera matlabbar och datagrejer. Massor är överflödigt jag tror inte man 
behöver så mycket bindningar men de hänger kvar av gammal tradition.  
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Fråga 12 Hur kommer skolämnet kemi att förändras i framtiden tror du? 

L1 Jag tror att man skulle dela upp eleverna i två gruppen. En ena gruppen lär 
sig strikta baskunskaper och de andra lär sig fördjupande baskunskaperna.  
Tyvärr tror jag att gruppen med fördjupningar kommer att bestå av 4-5 
elever. 

L2 Jag är lite pessimistisk, jag skulle ju vilja att man tänker igenom vad man 
behöver för kemikunskaper i sin vardag. Alltså mera konkreta grejer men att 
ändå få en vetenskaplig förklaring på det. Det skulle jag nog vilja att A-
kursen behandlade och B- kursen behandlar mera abstraktioner, 
problematiserar, teoretiserar och gör det mera akademiskt på något sätt. Det 
måste finnas en kemi-light som ändå går att bygga vidare på.   
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 
Förfrågan via mail till lärare för deltagande i intervju 

 

Hej 

 
Jag heter Sara Börjesson och håller på att skriva mitt examensarbete i 
kemididaktik (30hp). Arbetsnamnet på mitt arbete kallar jag för 
"Den gamla och nya tidens kemi". Jag skulle vilja komma i kontakt med  
 lärare som har lång erfarenhet av undervisning av kemiämnet, kanske  
kan du möjlighet och tid att samtala med mig, eller om ni kan förmedla  
 kontakter till andra lärare. 
Nedan följer en kort beskrivning om mitt arbete. Syftet är att  
 granska hur säkerhet, miljö och språk används i  
 gymnasieskolans läroböcker i kemi över en 50-årig tidsperiod.  
 Dessutom studeras hur kemiämnet presenteras och hur läromedlen  
 knyter an till rådande läroplaner samt tidsaktuell miljöpolitik  
 och samhällsdebatt. 
 
 Min tänkbara metod är att granska fem stycken läroböcker från 69- 09.  
 Tanken är också att jag skall intervjua erfarna lärare som har varit  
eller är verksamma som kemilärare som har varit med om omställningen i  
 fråga om riskbedömning, säkerhet och miljö. 
 Forskningsfrågor (inte intervjufrågor) 
 Hur anknyter läromedlen till styrdokument, samhällsfrågor och samtida  
 forskning? 
 Vilken bild av kemiämnet framträder i läromedlen? 
 Hur behandlas säkerhetsaspekterna? 
 Hur anpassar lärarna sin undervisning till rådande villkor och  
 aktuell debatt, och vilka förändringar har skett över tid? 
 
 Hoppas på svar från dig 
 Med vänliga hälsningar 
 Sara Börjesson 
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BILAGA 3. (antal sidor: 1) 
Observationsschema 

 

Hur beskriver författarna kemiämnet? 

- Teoretiskt eller praktiskt ämne 
- Krävs stor studiemotivation 
- Vilket ämnesstoff presenteras  
- Hur omfattande är förordet och hur presenteras kemiämnet där 
 

I vilken omfattning finns miljöfrågor och säkerhetsaspekter med i läromedlet?  
 
- Antal sidor av det totala  
- Vilken typ av miljöfrågor tas upp 
- Hur tas säkerhetsfrågor upp kring kemikalier i läromedlet. 
 

Finns det någon koppling mellan människans aktiviteter och säkerhets- och 
miljöfrågor i texten? 

- Industriell aktivitet  
- Vardagsaktivitet i hemmet  
- Aktivitet i laboratoriet 
 

På vilket sätt tas frågorna upp? 

-Alarmerande 
-Informerande 

Hur illustreras kemiämnet 

-Vilken typ av illustrationer förkommer; fotografier eller tecknat 
-Vad har man valt att åskådliggöra 
-Vem är avbildad; lärare, elever, forskare 
 

Hur skildras den samtida forskningen? 

- I text  
- Vilka vetenskapsmän eller forskare presenteras 

 

Hur knyter läromedlen an till styrdokument? 

- Läroplanen i bokens text. 

- Riktar sig denna information till eleven eller läraren 

- Återger författarna vad som står i läroplanen 
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BILAGA 4 (antal sidor: 4) 
 
Illustrationsmaterial 

 

 

Samtliga illustrationer i bilaga 4 är förminskade och beskurna. Årtalen i bildtexterna 
hänvisar till det läromedel från samma år som figuren återfinns i.  

 

 

 
 
Bild 1: Avancerad försöksuppställning från 1969. Illustration av Sven Hemmel, 1969.  

 

 

 

 

Bild 2: Förenklad försöksuppställning från 1979. Illustration av Sven Hemmel, 1979.  
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Vänster bild 3: Illustration (1989) av molekylmodell av propanon och två acetonflaskor. Det är 
på detta vis som säkerheten beskrivs i boken d.v.s. synlig säkerhetssymbol men ej 
kommenterad i bildtexten. Foto: Håkan Nilsson. 

 

Höger bild 4: Negativ påverkan på miljön som en konsekvens av mänsklig aktivitet 1989. Foto: 
bildarkivet/ Elbergs bilder AB.    

 

 
 

Bild 5: Illustration från 1999 Kolets kretskopp beskrivs. Illustration av Kalle Karlsson.  
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Vänster bild 6: Vardagsföremål t.ex. krockkuddar, syns mer frekvent i läromedlet från 1999. 
Foto: Volvo. 

   
Höger bild 7: Kemin har nu, 2007 flyttat ut från kemisalen och läromedlet beskriver och 
illustrerar elevens vardag mycket tydligt. Foto: Alexander Scott.  

 

Vänster bild 8: Modell och Verklighet från 2007 beskriver det 
globala miljöperspektivet. Här visas ozonhålet över Antarktis. 
Foto: Scanpix, AFPPhioto/NASA. 
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Vänster bild 9: Niels Bohr presenteras i läromedlet 1969 som en framstående vetenskapsman. 
Foto: Nils Tempte.  

Mitten bild 10: Erwin Schrödinger presenteras i läromedlet från 1979 som en framstående 
vetenskapsman. Foto: Nils Tempte   

Höger bild 11: john Dalton  presenteras i läromedlet från 1989 som en framstående historisk 
vetenskapsman. Foto: Okänd. 

 
 

 

    
 

Vänster bild 12: 1999 är första gången en kvinna presenteras i läromedlet för sina vetenskapliga 
framgångar. Foto: John Timbers/ Camera Press. 

 

Höger bild 13: Den svenske astronauten Fuglesang är fotograferad ”in action ” i läromedlet 
från 2007. Foto: AFP Phioto / NASA 
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