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Sammandrag 

Inför den nya gymnasiereformen Gy2011 har ämnesplanen, med tillhörande mål och 

syften, för ämnet naturkunskap, i likhet med många andra kurser, genomgått en stor 

förändring. Tidigare var naturkunskap ett s.k. kärnämne som lästes vid samtliga 

gymnasieprogram men nu är ämnet uppdelat i olika kurser där naturkunskap 1a1 är 

gemensam för alla yrkesförberedande program. Uppsatsen bör ha en stor 

allmänpedagogisk relevans då naturkunskap fortfarande är ett gymnasiegemensamt 

ämne och resultatet tydliggör hur viktigt valet av lärobok är.  

I den här uppsatsen görs en analys av hur fyra nyproducerade läroböcker svarar mot 

möjligheten att uppnå kursmålen med enbart läroboken. Syftet är att tydliggöra vad som 

eventuellt behöver kompletteras av läraren för att eleven skall nå kunskapskraven. 

Analysen omfattar också en översiktig reflektion över läroböckernas anpassning till 

målgruppen. 

Bakgrunden tar upp hur innehållet i naturkunskap förändrats i Gy2011 samt lärobokens 

betydelse i främst de naturvetenskapliga ämnena. Även lärobokens användning och hur 

val av lärobok sker på skolor. Kort presenteras också hur lärobokstexter kan analyseras. 

Resultatet av uppsatsen visar att ingen av de undersökta läroböckerna helt omfattar de 

kunskapskrav som gäller i naturkunskap1a1 men ändå till största del täcker ämnets mål 

och syften. Resultatet visar också att möjligheten till öppen tolkning av kursinnehållet, 

trots Skolverkets intentioner om det motsatta, fortfarande är stor. Olika begrepp och 

fokus görs i de olika läroböckerna vilket kommer att ge eleverna olika förutsättningar för 

vad eleverna kommer att få ta del av under kursen. 
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1 INTRODUKTION 

Under min utbildning, min VFU och mina år som verksam lärare har jag både själv 

och i samtal med kollegor reflekterat över att läroböcker inte alltid upplevs räcka till 

för att eleverna ska nå uppsatta kunskapskrav. Vid nyinköp av läroböcker blir frågan 

högaktuell då läraren lite översiktligt ska försöka göra en bedömning av vilken av 

förlagens cirkulationsexemplar som lämpar sig bäst. Inköp av flera 

klassuppsättningar läroböcker är en stor kostnad för skolan och det är naturligtvis 

eftersträvansvärt att få en så bra lärobok som möjligt.  

Samtal med kolleger och handledare har över årens lopp lett till en medvetenhet om 

att läroboken sällan innehåller alla de begrepp och mål styrdokumenten anger utan 

kräver en viss komplettering från läraren. 

Jag har undervisat i naturbruksämnen, biologi och naturkunskap i tio år och själv 

aldrig hållit mig till innehållet i en lärobok utan efter aktuella ämnen och intresse 

kompletterat undervisningen med andra läromedel. Under förberedelserna inför den 

nya gymnasiereformen Gy2011 väcktes en stilla undran hur läroboksförfattarna 

skulle hinna producera nya böcker inför höstterminen 2011? Kursplanerna blev 

försenade och reviderades flera gånger under våren 2011 och efter att Skolverket, vid 

en konferens jag deltog i, bekräftade att läroboksförfattarna inte fått information före 

någon annan stod ämnet för den här uppsatsen klart! Jag ville undersöka hur de nya, 

snabbproducerade läroböckerna lyckats få med det centrala innehåll och de syften 

Skolverket satt upp.  

Naturkunskap är ett gymnasiegemensamt ämne som ges inom alla program i 

gymnasieskolan. Därav valdes läroböcker i just det ämnet.  

Det är oerhört många nya saker för en skola och dess lärare att ta in och bearbeta vid 

en ny gymnasiereform. Jag skulle kunna tänka mig att lärare därför överlag, under 

läsåret 2011/2012, bygger sin undervisning något mer kring en lärobok än vad dessa 

kanske gör annars. Att läroboken innehåller vad som krävs för att nå kunskapskraven 

på kursen är i så fall viktigare än någonsin. 

Före den nya gymnasiereformen gavs samma kurs, naturkunskap A, för samtliga 

program och det var därmed samma kunskapsmål och läroböcker som gällde för alla. 

Med införandet av de nya ämnesplanerna har naturkunskapen delats upp i fyra kurser 

och en tydlig indelning har gjort utifrån om programmet är av högskoleförberedande 

karaktär eller med en färdig yrkesutgång.  

Tidigare har det i ämnet naturkunskap emellanåt utgjort ett problem att läroböckerna, 

i de flesta fall, inte anpassats till vilka elever som läser kursen. Språket kan stundom 

kännas helt omöjligt att ta till sig för den som inte är van vid den naturvetenskapliga 

terminologin. Det jag ville undersöka var därför hur materialet i läroböckerna 

överrensstämmer med styrdokumentens kunskapskrav samt huruvida författarna 

lyckats anpassa innehållet efter den tilltänkta målgruppen, i det här fallet, elever på 

yrkesförberedande program. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras först naturkunskapsämnet med dess syften och centrala 

innehåll. Därefter förklaras hur ämnet förändrats i och med de nya styrdokumenten 

varpå tidigare forskning gällande lärobokens betydelse och bakgrund till 

läroboksanalys presenteras. 

2.1 Ämnet naturkunskap 

Naturkunskap är ett av nio gymnasiegemensamma ämnen i den nya gymnasieskolan. 

Ämne ges i olika kurser för olika program och ämnets mål är naturligtvis gemensamt 

men det centrala innehållet skiljer sig åt för de olika kurserna. De olika kurserna är 

indelade i: 

Naturkunskap 1a1 50p som ges inom alla de yrkesförberedande programmen. 

Naturkunskap 1a2 som bygger på 1a1 50p och ges inom barn- och fritidsprogrammet 

som en programgemensam kurs och som fördjupningskurs på några andra 

yrkesprogram 

Naturkunskap 1b 100p som ges inom ekonomiprogrammet, estetiska programmet, 

humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet 

Naturkunskap 2 100p ges som programfördjupningskurs för de som läst 

Naturkunskap 1b samt för hantverksprogrammet och industritekniska programmet 

I naturvetenskapligt program och teknikprogrammet ingår inte ämnet naturkunskap. 

2.1.1 Syftet med naturkunskap 

Gällande ämnesplan omfattar en berättande text om hur undervisningen i 

naturkunskap bl.a. ska leda till förståelse för hur naturvetenskapliga kunskaper och 

arbetsmetoder kan användas och för att göra personliga val och ställningstaganden. 

Genom att diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges 

möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla sina kunskaper för att kunna möta, förstå 

och påverka sin samtid. Texten avslutas med att ange sex numrerade punkter under 

rubriken Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla följande: 

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra 

ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ 

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i 

förhållande till hållbar utveckling. 

3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som 

för folkhälsan. 

4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess 

växelverkan med omgivningen. 

5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas 

kritiskt och användas för kritisk granskning. 

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens 

framväxt och för människans världsbild. 
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Samtliga kurser som ges i ämnet omfattar dessa sex punkter men skall också kopplas 

till ett centralt innehåll som skiljer sig för respektive kurs. 

2.1.2 Centralt innehåll  

Det centrala innehållet anges i punktform men har här numrerats i ordning följande 

på syftesnumreringen för att lättare kunna refereras till i kommande analys.  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

7. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. 

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 

8. Olika aspekter på hållbar utveckling, t.ex. vad gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

9. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, 

rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. 

10. Naturvetenskapliga arbetsmetoder, t.ex. observationer, klassificering, 

mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det 

naturvetenskapliga utforskandet. 

11. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att 

undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa 

företeelser i omvärlden under prövning. 

12. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade 

påståenden. 

 

Enligt Skolverket skall det centrala innehållet ses som en minimilista där allt ska 

behandlas. Det är därefter i mån av tid och intresse möjligt att lägga till innehåll 

inom ramen för ämnets syften men det är inte tillåtet att ta bort något (Skolverket 

konferens om gymnasiegemensamma ämnen 2011). 

2.2 Förändring i ämnets innehåll 

De styrdokument som sedan 2011 gäller för undervisningen i naturkunskap 1a1 berör 

både innehåll och arbetssätt. Den mest påtagliga skillnaden mellan de nya 

målformuleringarna och tidigare gällande är att kunskaper om människokroppens 

uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen tillkommigt.  I 

centrala innehållet är detta förtydligat med att omfatta människans sexualitet, lust, 

relationer och sexuella hälsa. 

Flera undersökningar, t.ex. Svein Sjøberg (2010) visar att tema kropp och hälsa 

intresserar såväl pojkar som flickor. Flickor vill också uppleva verkligheten i 

innehållet och kräver mening och mänsklig anknytning i skolämnen överlag. 

Naturvetenskaplig undervisning i svensk skola har sitt ursprung i undervisning enbart 

för pojkar och möjligen är innehållet nu anpassat för att bättre passa såväl pojkar som 

flickors intressen. Det kan naturligtvis också vara så att samhällsbilden idag med 

t.ex. ökad spridning av sexuella sjukdomar, en ökad öppenhet för frågor om den egna 

lusten och uppbrott av kulturellt och religiöst präglade relationsmönster har vägts in i 

anpassningen av kursinnehållet. 
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Tidigare fanns också ett övergripande kursmål i naturkunskap om att eleven skulle ha 

kunskap om universums utveckling, som i och med Gy2011 är borttaget. Sjøbergs 

undersökning visar att astronomi och fenomen som ännu inte är förklarade 

intresserar båda könen men eftersom nytt innehåll skall få plats faller det sig naturligt 

att något måste bort. I syften och centralt innehåll är fokus för naturkunskap att få 

eleverna att diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning och att kunna 

möta, förstå och påverka sin samtid. Idet sammanhanget är det lätt att se varför just 

universums utveckling utgått. 

2.3 Lärobokens betydelse 

”Med professionellt utvecklade läroböcker och e-läromedel når eleverna högre 

resultat i skolan. På högskolan och i folkbildningen är läromedel och kurslitteratur 

den självklara kunskapskällan. Läromedelsförlagen är därför en hörnsten i skolan 

och undervisningsväsendet” (FSL 2011)
1
 

Läroboken har en mycket stark roll inom skolan även om lärarna är fria att arbeta 

utan lärobok. Det finns fördelar med att arbeta med en lärobok men också nackdelar. 

Läroboken har historiskt haft en dominerande ställning inom skolsystemet i form av 

religiösa texter och gällande grammatik och matematik. Läroboken har traditionellt 

ansets utgöra en norm för vad som anses viktigt inom det ämne boken berör. Fram 

till och med 1991 granskades utgivna läroböcker av Statens institut för läromedel 

som ställde krav på innehåll och tempo och satte upp riktlinjer för hur 

undervisningen bedrevs. Tanken var att läroboken stod som garant för att läraren 

delgav eleverna den obligatoriska kunskapen inom ämnet. Alla som använde 

läroboken fick teoretiskt del av samma kunskap. Efter att Statens institut för 

läromedelsgranskning avskaffades överläts ansvaret till förlagen att producera 

läroböcker som passade den moderna skolan (Anna Johnsson Harrie 2009). 

Läroböcker är unika i det avseende att de ska passa både för undervisning och för 

lärande dvs. både för lärare och för elev. Läroboken ger en struktur och ett innehåll 

att utgå från och är fortfarande ett dominerande inslag i skolverksamheten. Många 

läroböcker har en ambition av att helt på egen hand räcka till som informationskälla 

för all behövlig information (Staffan Selander 2003). 

Man kan se läroböcker som symbolisk kommunikation skriver Boel Englund (2006). 

Böckerna kan ses som texter som erbjuder en gemensam mening och som kan ge 

exempel på hur kunskap ges form. 

Det finns en samstämmighet i tidigare forskning där läromedlens betydelse för 

undervisning betonas. Läromedlen tillskrivs auktoritet och kan ses som en konkret 

form som påverkar innehållet i undervisningen (Johnsson Harrie 2009) 

                                                 

 

 

 
1
 FSL Föreningen Svenska Läromedelsproducenter,  www.fsl.se 
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Nuvarande läroplan för gymnasieskolan, Lpf94 (Skolverket 2006c), anger allmänna 

mål för skolan och skolans värdegrund. Ingenstans i detta styrdokument återfinns 

riktlinjer eller förslag om vilken typ av läromedel som skall användas. Internet var en 

relativt ny och kraftfull innovation när nuvarande läroplan föddes och inte heller 

användandet av internet som läromedel eller verktyg finns i klarspråk omnämnt. Där 

står ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktig” vilket idag troligen tolkas av många 

lärare som en syftning till elevernas internetanvändning i undervisningen. Där står 

också bl.a. att ny teknologi ställer nya krav på människans kunskaper och sätt att 

arbeta. Som sagts var dock internet bara i sin barndom när nuvarande läroplan vann 

kraft men det är troligt att formuleringar som dessa är valda bland annat utifrån 

tankar om internetanvändning. 

2.3.1 Kritik för och emot läroboken  

Är läroboken alltid av godo? Per Johansson och Simon Winters (2009) kritiserar i sin 

debattartikel Läraren blir viktigare med IT i klassrummet läroböcker för att nästan 

alltid vara tråkiga, dyra, osammanhängande, oinspirerande, opraktiska och 

inaktuella. De menar istället att den ideale läraren själv, av erfarenhet, vet vad som är 

bäst och vad som fungerar pedagogiskt och vad som är aktuell kunskap inom ämnet.  

”Lärarens roll kommer att bli allt viktigare i ett samhälle där eleverna hämtar sitt 

lärande från ett okontrollerat informationsöverflöd jämfört med de välkontrollerade 

källor som traditionella läroböcker är”. 

De positiva aspekter som lyfts fram med användandet av en lärobok är bl.a. att elever 

och studenter har all fakta samlad på ett ställe. På detta sätt sparas tid (men 

förutsätter dock att boken täcker kursplanens innehåll). En lärobok underlättar också 

för läraren att organisera undervisningen och underlättar för elever som är 

frånvarande att följa med i undervisningen (Ann-Christine Juhlin Svensson 2000). 

En lärobok är ett format eleverna känner igen många gånger uttalar elever att de 

hellre vill arbeta utifrån en bok än med friare former. Läroboken kan eventuellt också 

fungera som en slags marknadsföring för skolan där nya läroböcker förmedlar hög 

status hos såväl elever som hem till föräldrarna (Sören Levén 2003) 

Läroboken har också en gemensamhetsskapande och sammanhållande roll beskriver 

Englund (1999). Den skapar ordning i klassrummet på ett socialt och emotionellt 

plan och ger ett sammanhang i studierna, en helhet och en trygghet. Den har också 

en disciplinerande roll i att den hjälper till att förhindra kaos i klassrummet och 

håller eleverna sysselsatta. 

Den negativa kritiken mot läroboken är bland annat att den sällan är uppdaterad med 

avseende på modernare pedagogisk och didaktisk forskning. Även ämnesforskningen 

halkar efter i t.ex. naturvetenskapliga ämnen. Mängden fakta är ibland också ett 

problem där en jämförelse mellan naturvetenskapliga begrepp och glosor i 

spåkläroböcker visar att mängden begrepp kan göra det svårt för eleven att skapa 

förståelse för ämnet. Kritik framförs också mot lärobokens text och struktur samt 

kompliciteten i bilder, diagram och annat innehåll (Johan Nelson 2006). 



6 

 

Englund (1999) påpekar att läroböcker stundom fått utstå kritik för att vara alltför 

styrande och därmed närmast ett hinder i undervisningen. Hur ska ekvationen 

läroboksberoende – elevinflytande lösas? Läroplanerna utvecklas ständigt mot att ge 

eleverna ökat inflytande över undervisningen men detta behöver inte per automatik 

gälla innehållet. ”Lärare måste våga inse att vägen till måluppfyllelse inte behöver 

gå genom läroboken, att den kan vara ett hinder för att nå övergripande mål”. 

I Dagens Nyheters formulerar Charlotta Friborg, dåvarande chef för ledarsidan, i en 

artikel 2002 att en genomtänkt och välskriven bok är svåröverträffad som 

kunskapsbärare. Den ger inte bara möjlighet att gå tillbaka till och reflektera utan den 

tränar också upp elevers koncentrationsförmåga och erbjuder kunskapsinhämtning i 

läsarens eget tempo.  Hennes slutkläm är att om det är något unga människor 

behöver i ett allt hetsigare informationsbrus så är det tillgång till goda böcker. Hon 

får med sitt inlägg representera att det inte bara är inom forskarvärlden eller skolans 

värld det finns åsikter om lärobokens betydelse.  

2.3.2 Hur och hur mycket används läroboken? 

Flera undersökningar har försökt fastställa ungefär hur många lärare som idag arbetar 

helt lärobokslöst och även om metoderna skiljer sig och reliabiliteten stundom är 

tveksam visar till exempel Lärares attityder till läromedel (Levén, 2003) att strax 

under 2 procent av de tillfrågade lärarna arbetar helt utan tryckta läromedel. 

Rapporten Vad har vi lärt oss om läromedel? (Englund, 2006) hänvisar till en 

liknande siffra i en norsk studie vilket därmed ger att 98 % av alla lärare använder en 

lärobok. 

Nelson (2006) hänvisar till en doktorsavhandling av Wennberg från 1990 där denne 

drar slutsatsen att ytterst få lärare använde kursplanen som grund för kursplanering 

och istället förlitade sig på läroboken som förutsattes följa läroplanen. Även Juhlin 

Svennson (1995) beskriver hur läroboken, ur lärarens perspektiv, garanterar att 

kursplanens mål uppfylls. Sammanfattande för dessa studier är att läroboken i de 

flesta fall användas som uppslagsbok och som grund för läxor.  

Nelson redogör vidare för två amerikanska studier från 1994 som visar att lärare som 

är lite obekanta med sitt ämne använder läroboken något mer än de som är kunniga 

inom ämnet samt att det finn en liten skillnad mellan nyexaminerade och mer erfarna 

lärare. I det senare fallet visar det sig att lärare som arbetat mer än 6 år och därmed 

räknas som erfarna bl.a. ger eleverna mer tid åt tyst läsning i klassrummet men 

förlitar sig mindre på läroboken som källa till föreläsningar och som 

diskussionsunderlag (Nelson 2006). 

Johnsson Harrie (2009) har i sin forskning om historisk läromedelsgranskning även 

blickat framåt och kommenterar att avvecklingen av läromedelsgranskning inte har 

lett till att den legitimerade funktionen hos läroböcker minskat utan att mycket talar 

för att utvecklingen istället är den omvända. Då dagens läroplaner är vagare i 

formuleringar än tidigare föregångare stärks lärobokens roll. Även Englund (2006) 

visar att forskningsresultaten tyder på en fortsatt stark ställning för läroböcker inom 

svenska skolan. 
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2.3.3 Tidigare studie av läroböcker i naturkunskap och biologi 

Forskning kring läromedelsbruk är ett eftersatt område skriver Englund (2006). Än 

svårare blir det då att finna avgränsad forskning för vissa ämnen. Skolverket (2006a) 

har granskat ett urval av läroböcker, däribland i naturkunskap/biologi, utifrån hur 

läroböckerna svarade mot, eller avvek från, läroplanernas värdegrund. 

Undersökningen kom att visa på brister i såväl det den avsåg att undersöka som 

ytterligare faktorer. De forskare som genomförde undersökningen uppmärksammade 

att det saknas underlag i läroböckerna, för bl.a. naturkunskap/biologi, att kunna 

besvara vissa av de frågor som ställs i texten och som eleverna förväntas besvara.  En 

annan brist var avsaknaden av definitioner eller förklaringar i läroböckerna. 

Kanske som följd av brist på forskning har flera svenska lärarstudenter de senaste 

åren studerat läroböckers betydelse och användande. Det finns också specifika 

studier om läroböcker i såväl naturkunskap som biologi sedda ur olika perspektiv. 

Utan att lägga allt för stor vikt vid dessa kan ändock nämnas att dessa studier 

sammantaget visar att läroböcker i varierande grad lyckas få med det innehåll som 

krävs för att nå kursens mål (t.ex. Anna Bergman 2007 respektive Johan Nyman 

2008). 

Nelson (2006) beskriver en amerikansk studie genomförd av AAAS
2
 utan att ange 

årtal för när studien genomfördes där endast en av 20 amerikanska läroböcker i 

naturkunskap får godkänt. Utan att veta mer om studien är det dock svårt att dra 

några som helst slutsatser om den. 

2.3.4 Läroboksanvändning i naturvetenskapliga ämnen 

Läroboken i de naturvetenskapliga ämnena utgör en betydande del av undervisningen 

och kommer med största sannolikhet att göra så under en lång tid framöver (Julin 

Svensson 2000). Boken fungerar i många fall som en faktabank och för 

referensmaterial i naturkunskapsundervisning. Även Englund (2006) redogör för att 

inflytandet av en lärobok är störst i ämnen där stoffet systematiskt bygger på 

varandra som t.ex. engelska och NO-ämnen där teori och ren fakta ska läras in. 

Björn Anderson (2008) beskriver i Att förstå skolans naturvetenskap, hur skolans 

naturvetenskap ofta upplevs ointressant och irrelevant av en del elever och att 

läromedel stundom innehåller luckor i framställningen av fakta varpå eleverna får 

svårt att hänga med. En förståelse kan bara skapas genom att koppla den 

naturvetenskapliga undervisningen till elevernas verklighet. Även Helge Strömdahl 

(2002) pekar på att det inte är så lätt att se sambandet mellan det vardagliga livet och 

den naturvetenskapliga kontexten för eleverna. Många elever upplever rent av att 

skolans NO-undervisning känns långt från verkligheten. Vidare redogör Strömdahl 

för hur den naturvetenskapliga undervisningen fokuserats kring läroboken och menar 

                                                 

 

 

 
2 

The American Association for the Advancement of Science som bland annat ger ut tidskriften 

Science och utför granskning av naturvetenskapliga publiceringar. 
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att undervisningen därför stundom blivit studier i att tolka naturvetenskapliga texter 

snarare än att förstå naturvetenskapen. 

2.4 Att välja lärobok 

Att välja lärobok till undervisningen är i vissa avseenden en komplicerad process. 

Hänsyn skall tas till ekonomi, lärarlagets åsikter, lärarens personliga 

undervisningsstil, elevunderlagets förutsättningar o.s.v. Tid skall också avsättas för 

att bedöma och jämföra de cirkulationsexemplar som förlagen tillhandahåller vilket i 

många fall kanske kan ses som det största hindret i valet av lärobok. Sökandet efter 

den optimala läroboken är inte enkelt men läraren försöker efter bästa förmåga finna 

den lämpligaste läroboken för att främja lärprocessen för sina elever (Ingela Korsell 

2007). 

Elevernas roll i valet av lärobok beskriver Englund (2006) som indirekt. Lärare 

diskuterar och hänvisar till vad eleverna tycker om en lärobok men de innefattas inte 

i beslutet att påverka redan före inköp.  

Skolverket anger i sin rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006) att skolans 

ekonomi är en viktig ramfaktor vid inköp av lärobok.  Även i rapporten I enighet 

med skolans värdegrund (2006) påpekas att det är mycket resurskrävande att granska 

innehållet i läroböcker utifrån olika aspekter. Det krävs såväl tid som kunskap för att 

värdera de läroböcker som ska användas i undervisningen. 

Läroböcker är dock inte enbart en källa till kunskap i ämnet utan skall också vara en 

förebild för elevers ständigt pågående språkutveckling. Språket bör därför vara 

lättläst och begripligt samtidigt som det är intresseväckande. En bra lärobok bör ha 

en attraktiv layout, som tilltalar målgruppen, med tydlig struktur och en bra koppling 

mellan text och bilder (Englund 2006). 

”Språkliga hinder kan göra att den kunskap som eleven demonstrerar i första hand 

blir läsförståelse, eftersom svaga läsare inte kommer så långt att de kan visa sina 

kunskaper i matematik och naturkunskap” (Peter Nyström, 2009) 

2.5 Analys av lärobokstexter 

Läroböcker har en unik ställning i frågan att den har olika typer av användare. Dels 

utbildaren, läraren, men också kunskapsmottagande eleven. Dessa olika läsare 

bedömer troligen boken utifrån helt olika avseenden. Därtill kan författaren ha en 

annan åtanke än vad de olika bedömarna uppfattar. I Textanalys av Carl-Anders 

Säfström & Leif Östman (1999) beskrivs hur läsning kan ses som en process där tre 

faktorer samverkar; författare, text och läsare. I fråga om lärobok kan detta dock ses 

som fyra faktorer då läsarna alltså delas in i två delar. Det är relevant att fundera över 

frågor som vem som skapat texterna, vad vill texten uppnå och hur kommer olika 

läsare att tolka den?  En och samma text kan tolkas på en rad olika sätt, dels genom 

att olika tolkning görs av olika läsare och dels genom att olika tolkningar görs av 

samma person vid olika tillfällen (Englund 2006). 

En bra lärobok är inte bara lättläst och följer gängse skrivregler utan ger högre 

inlärningseffekt om den också har en ändamålsenlig layout. Stoffet blir naturligt 

ännu intressantare om samspelet mellan bild och text fungerar (Siv Strömquist 1995). 
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Vid studier av lärobokstexter kan det vara av intresse att studera ett funktionellt 

perspektiv. Det kan t.ex. vara om texterna i läroboken fullgör det de är avsedda att 

göra? Är språket anpassat på ett lämpligt sätt för den målgrupp boken riktar sig till 

och kan man räkna med att eleverna förstår den? För att undersöka en lärobokstexts 

begriplighet krävs att texten undersöks i sin helhet och där koppling görs mellan 

vems som läser texten och hur texten presenteras. Ett exempel kan vara hur 

lärobokstexter ibland kan skilja sig från elevernas begreppsvärld eller där exempel 

hämtade från elevernas begreppsvärld (eller vardag, min anmärkning) saknas (Björn 

Melander 1995). 

Ulla Ekvall (1995) har studerat hur lärobokstext utformas för att underlätta förståelse 

för helhet och sammanhang och för att väcka intresse. Rent språkligt handlar det om 

frågor som t.ex. hur läsaren tilltalas och hur bildspråk och figurer används. Att väcka 

intresse hänger också samman med att känslomässigt engagera läsaren vilket kan 

lockas till på olika sätt. Författaren kan låta sin egen åsikt och sina känslor bli synliga 

i texten genom t.ex. användning av utropstecken som förstärkning; Detta är mycket 

viktigt! Författaren kan också använda värdeladdade ord, såväl positiva som 

negativa, såsom livsviktigt, vackert, fruktansvärt osv. Ibland används också direkta 

uppmaningar till eleverna som att ta på, undersök eller läs vidare. Att tilltala läsaren 

med du-tilltal är vanligt men även vi-form som en förtrolighetsmarkör. Vi kan alla 

tillsammans göra skillnad (Ekvall 1995). 

I sin avhandling Röst och kausalitet i lärobokstexter visar Monica Reichenberg 

(2000) hur elevers förståelse för texter ökar då författarens röst är tydlig. Med 

minskat avstånd mellan författaren och eleverna, genom främst direkt tilltal, ökade 

elevernas förståelse för texten. Med tydlig kausalitet blev resultatet än tydligare och 

eleverna hade betydligt lättare att förstå vad de läste. En av avhandlingens slutsatser 

är att det därmed är angeläget att öka läsbarheten i läroböcker genom förstärkt röst 

och kausalitet. 

En bra lärobok enligt professor Allan C. Ornstein (1994) är en bok där läsaren 

oavsett bakgrund kan förstå innehållet. Läroboken skall också uppmuntra till ett 

arbetssätt som passar för skolan och läraren och vara stimulerande och utmanande. 

Genom att signalera strukturen på innehållet, t.ex. genom att ange syften i början av 

varje kapitel och att ge diskussionsfrågor och testfrågor i slutet, får läsaren lättare att 

se det viktiga i innehållet och skapa en helhet. Sammanfattningar är Ornstein dock 

tveksam till då dessa istället bör göras av eleverna. 

2.6 Sammanfattning  

Hur kan skolan garantera en likvärdig utbildning var du än går i skolan? Genom att i 

Gy2011 specificera kursers centrala innehåll och tydligt ange att detta skall ingå är 

Skolverkets tanke att en likvärdig utbildning skall uppnås.   

Läroböcker har tidigare används i hög utsträckning, speciellt i naturvetenskapliga 

ämnen, som mall för vad som ingår i en kurs och därmed som ett hjälpmedel för 

planering av undervisningen. Läraren kan naturligtvis välja att arbeta med annat 

material men det är relevant att undersöka huruvida en lärobok är tillräcklig eller om 

det är ett krav att den kompletteras för att målen för ämnet skall uppnås. Särskilt med 

hänsyn till bokens fastslaget starka roll i ämnet naturkunskap (Englund 2006). 
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Det finns en samstämmighet i tidigare forskning fastslår Johnsson Harrie (2009) där 

läromedlens betydelse för undervisning betonas. Läroboken har en 

gemensamhetsskapande och sammanhållande roll beskriver Englund (1999) likväl 

som den underlättar både lärare och elever att hålla struktur och hänga med vid 

frånvaro. 

Den kritik som förs fram emot läroböcker är att de stundom inte är uppdaterade både 

gällande innehåll men också ämnesdidaktiskt eller med avseende på 

allmänpedagogisk forskning (Nelson 2006). Även att en lärobok nästan kan bli för 

styrande framförs av Englund (1999) 

Specifikt för läroböcker i naturkunskap är att tidigare forskning tämligen 

samstämmigt beskriver att elevernas förståelse ökar med tydlig författarröst 

(Englund 1995 och Reichenberg 2000) och med kopplingar till läsarens egen 

begreppsvärld (Melander 1995). Språket ska också vara lättläst och 

inlärningseffekten blir högre med en ändamålsenlig layout (Strömquist 1995). 
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3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Att välja en genomtänkt och väl uppbyggd lärobok ger såväl didaktiska som 

pedagogiska fördelar för både elever och lärare. Det underlätta både elevernas 

kunskapsinlärning och lärarens planering och genomförande av undervisningen att 

ha en lärobok som känns tillfredsställande. 

Avsikten med studien är att bidra med kunskap om hur dagens nyproducerade 

läroböcker för Gy2011 svarar mot aspekten - möjlighet att nå kursmålen - i valet av 

inköp av nya läroböcker. Studien behandlar en gymnasiegemensam kurs och bör 

därmed ha en stor allmänpedagogisk relevans.  Även för andra kurser än den som 

studien behandlar kan resultatet vara av intresse för att tydliggöra hur viktigt valet av 

lärobok är och synliggöra huruvida nya läroböcker i allmänhet uppnår kursmålen.  

En kortare reflektion över läroböckernas användarvänlighet och 

målgruppsanpassning kompletterar analysen. 

Frågeställningar: 

 Hur väl överrensstämmer läroböckernas innehåll med 

syftesformuleringarna och det centrala innehållet för kursen 

naturkunskap 1a1? 

 

 Bjuder läroböckerna eleverna förutsättningar att göra personliga val och 

ställningstaganden så som ämnesplanen påbjuder?  

 

 Är läroböckerna moderna och tilltalande och anpassade att passa in för 

elever vid yrkesförberedande program? 
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4 MATERIAL OCH METOD 

I följande avsnitt presenteras hur urvalet av läroböcker för analysen gått till följt av 

en presentation av respektive bok. Därefter presenteras hur tillvägagångssättet för 

analysen sett ut. 

4.1 Urval 

Läroböckerna har valts genom att stora välkända läroboksförlag har fått bidra med 

den bok som nyproducerats inför höstterminen 2011. Förlagen är, Liber, Natur och 

Kultur, Gleerups och Bonnier Utbildning. En förutsättning för urvalet var att 

böckerna var färdiga inför terminsstarten. Samtliga kontaktade förlag skickade utan 

kostnad ett exemplar. Att det blev just fyra böcker är resultatet av hur många böcker 

som fanns att tillgå snarare än en medveten begränsning. 

Samtliga läroböcker är omarbetade versioner av böcker som tidigare används för 

dåvarande kursen Naturkunskap A. Detta var dock inte ett urvalskriterie utan ett 

faktum som konstaterades när böckerna levererades. Det ger dock en enhetlighet i 

författarnas bakomliggande historik att samtliga även tidigare producerat läroböcker. 

Förlagen har i de flesta fall haft flera läroböcker tidigare men nu endast, än så länge, 

en bok för varje ny kurs.  

Författarna har inte kunnat ta del av skolverkets presentation av syften och centralt 

innehåll före allmänheten och de har därför alla begränsats av samma tidsramar i och 

med att samtliga läroböcker skulle vara färdiga inför höstterminen 2011. 

4.2 Presentation av läroböckerna 

I Diskussionen har jag valt att förkorta namnen på böckerna något för att underlätta 

för läsaren. I respektive boks presentation anges förkortningen 

4.2.1 Frank Blå Naturkunskap 1a1 av Robert Obing, Sandra Dahlén 

och Jan Karlsson, Liber. 

Författarnas egna ord: Boken har ett enkelt och lättillgängligt språk och följer den 

nya ämnesplanen.  

Robert Obing är lärare i naturkunskap och har skrivit kapitel 1-4. Kapitel 5 har 

skrivits av Sandra Dahlén som är utbildare och skribent i frågor om sexualitet och 

genus samt av Jan Karlsson tidigare lärare i biologi och livskunskap. 

Bokens upplägg: 130 sidor, 5 kapitel. I slutet av varje kapitel finns frågor kopplade 

till kapitlet samt en sammanfattning i punktform. För sista kapitlet finns dock varken 

sammanfattning eller frågor.  Boken avslutas med en ordlista för kapitel 1-4 

I resultat och diskussion kallad Frank Blå. 

4.2.2 Synpunkt 1a1 av Anders Henriksson, Gleerups 

Författarens ord: Detta är en omfattande bok som möjliggör ett visst urval av 

innehåll efter ambitionsnivå och intresseinriktning. 

Författaren har många års erfarenhet som NO-boksförfattare och som lärare i 

naturkunskap, biologi och kemi. Han fotograferar också själv bl.a. till sina 

läroböcker.  
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Bokens upplägg: 172 sidor, 6 kapitel. Kapitlen inleds med en lite ruta där syftet från 

ämnesplanen anges och vilka egna mål kapitlet har. I slutet av kapitlen finns en 

sammanfattning i förkortad löpande text och frågor kopplade till texten. Det finns 

också frågor att ta reda på utanför boken, frågor att argumentera/diskutera om och 

frågor att undersöka.  

I resultat och diskussion kallad Synpunkt. 

4.2.3 Naturkunskap 1a1 av Iann Lundegård, Karolina Broman, 

Gunilla Viklund och Per Backlund, Bonnier Utbildning 

Författarnas ord: Boken är helt anpassad till kunskapsmålen och det centrala 

innehållet i Gy2011. Med boken utvecklar du de kunskaper du behöver för att kunna 

kritiskt granska och värdera information och ta ställning i viktiga framtidsfrågor. 

Ingen information om författarnas bakgrund presenteras i boken.  

Boken upplägg: 148 sidor, 6 kapitel där varje kapitel inleds med att syfte, centralt 

innehåll och kunskapsmål anges. Syfte och kunskapsmål beskrivs i en du-form och 

med språk som är anpassat efter målgruppen. Det centrala innehållet har samma 

formulering som i styrdokumenten. Varje separat avsnitt i ett kapitel avslutas med 

frågor att ta reda på, diskutera och ta ställning till. Boken avslutas med faktafrågor 

för hela boken samt en ordlista. 

I resultat och diskussion kallad Nk1a1.   

4.2.4 Insikt Naturkunskap1a1 av Lisa Kirsebom, Natur och Kultur 

Författarens ord: Insikt är ett läromedel utarbetat i enighet med Gy2011. Boken har 

fokus på de områden där naturvetenskap och samhälle möts. Vikten av 

naturvetenskap i vardagen visas på ett elevnära sätt med inspirerande bilder som 

väcker nyfikenhet. 

Ingen information om författarens bakgrund presenteras i boken. 

Bokens upplägg: 123 sidor, 5 kapitel. Varje kapitel inleds med en inledningstext. 

Textstorleken i boken är i en något mindre storlek än vad som vanligen används i 

läroböcker och sidorna är välfyllda från kant till kant med text i två kolumner eller 

bilder. Kapitlen är inte numrerade utan har endast en rubrik. 

Boken innehåller inga sammanfattningar eller sidor med frågor att arbeta med. Dock 

finns pratbubblor med frågor att ta ställning till eller fundera över inplacerat i texten. 

Totalt är dessa 15 stycken. 

Avslutningsvis finns en rubrik För framtiden där författaren utrycker en förhoppning 

om att läsaren fått ny kunskap och nya tankar och understryker att vi alla har ett 

ansvar för naturen, för andra människor och för vår framtid. 

I resultat och diskussionen kallad Insikt. 

4.3 Metod 

Läroböckerna har granskats utifrån naturkunskapsämnets syften och kursens centrala 

innehåll enligt de 12 kunskapskrav som skolverket fastslagit. Dessa är tidigare 

presenterade i avsnitt 2.1.1 och 2.1.2. Varje lärobok bearbetades var för sig. Efter 

varje bok har en sammanfattning av bokens hela innehåll jämförts med syfte och 
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centralt innehåll och eventuella brister och förtjänster påpekats. För varje bok har 

också analyserats huruvida förutsättningar ges för eleverna att göra personliga val 

och ställningstaganden. Slutligen har reflektion om böckernas modernitet och 

koppling till målgruppens begreppsvärd noterats. 

I frågan om hur läroböckerna tilltalar målgruppen har analysen utförts översiktligt 

och baseras bl.a. på att exempel är kopplade till aktuella händelser och 

samhällsfrågor. Koppling till facebook, youtube, applikationer på mobiltelefoner 

eller liknande har ansets ge läroboken en modern touch som troligen tilltalar 

målgruppen med stöd i Melander (1995) som påpekar den viktiga kopplingen till 

elevernas begreppsvärd vilket även Andersson (2008) beskriver. 

Kompakta faktatexter, omoderna eller komplicerade ordval och långa stycken utan 

direkt koppling till syften och centralt innehåll har ansetts försvåra 

kunskapsinlärningen för målgruppen.  Detta med stöd utifrån bl.a. Ekvalls (1995) 

upplägg för studier av hur texter disponeras och vad strukturen signalerar. 

Användartilltal i form av du-tilltal och med frågor att fundera över har ansetts öka 

läsbarheten stärkt av Reichenbergs (2000) forskning om röstens betydelse i 

lärobokstexter. 

4.3.1 Avgränsningar 

Analysen gäller för det totala innehållet som presenteras i boken och såväl bildtexter 

som frågor att arbeta med ingår. Analysen har enbart utgått från den tryckta 

läroboken och innefattar inte eventuellt webbstöd eller lärarhandledning av den 

anledning att dessa, i den mån de förekommer, ej kunde presenteras av förlagen i tid.  

Under läsåret 2011/2012 gäller fortfarande läroplanen Lpf94 men eftersom denna 

snarast skall ersättas med en ny läroplan har analys av läroböckernas innehåll kontra 

läroplanens övergripande mål och värdegrund inte varit aktuella för bedömning. 

4.3.2 Bearbetning av målformulering 

En lärobok räcker troligen inte för att ge en elev förmåga, vilket formuleras i målen, 

utan analysen får istället undersöka huruvida boken ger exempel på 

ställningstaganden och handlingsalternativ eller visar på vägval som eleven skulle 

kunna använda för att själv diskutera och göra ställningstaganden. 
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5 RESULTAT 

5.1 Hur väl överrensstämmer läroböckernas innehåll med 

syftesformuleringarna och det centrala innehållet för kursen 

naturkunskap 1a1? 

Skolverket har angivit sex syften (nedan nummer 1-6) och sex punkter (nedan 

nummer 7-12) centralt innehåll som utgör kunskapsmål för kursen. För att enkelt 

kunna hänvisa även till de sex punkterna numrerades dessa, i stigande nummer 

följande på de sex syftena, till nummer 7-12. Resultatet nedan redogör för huruvida 

respektive lärobok svarar mot dessa 12 kunskapskrav. 

1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra 

ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ 

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i 

förhållande till hållbar utveckling. 

3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som 

för folkhälsan. 

4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess 

växelverkan med omgivningen. 

5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas 

kritiskt och användas för kritisk granskning. 

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens 

framväxt och för människans världsbild. 

7. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. 

Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 

8. Olika aspekter på hållbar utveckling, t.ex. vad gäller konsumtion, 

resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

9. Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, 

rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa. 

10. Naturvetenskapliga arbetsmetoder, t.ex. observationer, klassificering, 

mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det 

naturvetenskapliga utforskandet. 

11. Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att 

undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa 

företeelser i omvärlden under prövning. 

12. Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade 

påståenden. 

5.1.1 Frank Blå 

Läroboken möter inte utan viss tolkning alla syften för ämnet naturkunskap. Det 

framställs inte med tydlighet hur livsstilars konsekvenser påverkar den egna hälsan 

och folkhälsan ens i avsnittet om sexuellt överförbara sjukdomar. Begrepp som 

droger, alkohol, stress och fetma som frekvent exponeras i sammanhang kopplade till 

folkhälsa saknas i boken. Kursen ska ge kunskap om människokroppens uppbyggnad 

och funktion men det är bara könsorganen som tas upp i läroboken.  

Boken tar inte heller upp hur naturvetenskap organiseras vilket ingår i syfte 5. 
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För det centrala innehållet överensstämmer bokens innehåll helt men exempel för nr 

10, 11 och 12 saknas. Det är ett krav för lägsta godkända betyg att eleven föreslår 

och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning samt ger exempel på hur teorier 

kan prövas genom kritisk granskning och exempel på hur detta kan utföras ökar 

möjligheten för eleven att nå ett godkänt betyg.. 

5.1.2 Synpunkt 

Läroboken berör alla syften men inte tillräckligt utförligt för att helt svara mot dem. 

Beskrivningen av hur naturkunskap organiseras samt redogörelser för hur 

människans världsbild påverkats av naturvetenskapliga teorier är kortfattad T.ex. 

nämns inte Newton eller Darwin trots att boken ger stort utrymme för repetition. Det 

finns inte heller någon beskrivning av hur naturvetenskap organiseras, syfte 5. 

För naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och hållbar utveckling ges ett 

flertal exempel. Inom energiförsörjning, slutförvaring av kärnbränsle, miljögifter, 

skyddsvärd natur och hur miljövård organiseras är kopplingarna till 

naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och hållbar utveckling tydlig. 

Det saknas en klar koppling i boken mellan hur en livsstil ger konsekvenser för den 

egna hälsan och folkhälsan. Stress och fetma som är samhällsaktuella livsstilsfrågor 

saknas helt. Även i avsnittet om sexuellt överförbara sjukdomar saknas direkt 

koppling till hur en livsstil påverkar hälsa och folkhälsa. Däremot tar boken upp flera 

viktiga kroppsliga funktioner och dess växelverkan med omgivningen. Droger och 

sexuellt överförbar smitta beskrivs men ordet folkhälsa saknas och någon koppling 

till miljön görs inte heller varpå syfte 3 enbart uppnås delvis. 

Även för det centrala innehållet i kursen finns brister i bokens innehåll. Exempel på 

naturvetenskapliga arbetsmetoder och hur man undersöker naturvetenskapligt är 

mycket kort (10 meningar) och förenklad. Exempel som inbjuder eleverna till egna 

naturvetenskapliga undersökningar saknas helt. Likaså hur man använder 

naturvetenskapligt förhållningssätt för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade 

påståenden.   

5.1.3 Nk1a1 

Boken innehåller till fullo styrdokumentets centrala innehåll.  

För ämnets syften är det så att boken inte behandlar syfte 6 överhuvudtaget. Varje 

kapitel presenteras med de syften som är kopplade till texten men inget kapitel 

åsyftar nummer 6. Inte heller omedvetet bli syftet uppnått i något av kapitlen.  

Texten är välanpassad i längd och ordval och valet att ange syften och mål före 

kapitlen är mycket pedagogisk.  

Även om kapitel 6 helt svarar mot centralt innehåll 10, 11 och 12 är det viktigt för 

förståelsen att exempel även presenterats i övriga kapitel. För flera av kapitlen anges 

centralt innehåll 12 av författarna men kopplingen är svår att se annat än i sista 

kapitlet. 

5.1.4 Insikt 

Boken omfattar översiktligt samtliga syften utom nummer 3 men eftersom exemplen 

stundom är ytterst få och frågor för eleverna att reflektera och diskutera kring saknas, 
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blir även första syftet svårt att nå. Olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna 

hälsan som för folkhälsan nämns endast i samband med ojämn matfördelning och 

ordet folkhälsa används inte alls. Exempel som droger, alkohol eller kost och motion 

berörs inte alls i boken. 

Gällande det centrala innehållet är olika aspekter på hållbar utveckling som t.ex. 

mänskliga rättigheter och framför allt jämställdhet endast omnämnda i förbifarten 

och inga reflektionsfrågor koppar till de olika aspekterna. 

5.2 Bjuder läroböckerna eleverna förutsättningar att göra personliga val 

och ställningstaganden så som ämnesplanen påbjuder? 

5.2.1 Frank blå 

Boken ger exempel på ställningstaganden och handlinsalternativ och visar på vägval 

eleven själv kan göra för att själv ta ställning. En grön symbol ”hållbar utveckling ” 

visar på vad man kan göra vid respektive problematik och används sex gånger i 

kapitlet Energi, miljö och livsstil. 

Boken tar upp olika naturvetenskapliga arbetsmetoder samt att ett etiskt 

förhållningssätt är viktigt dock utan att närmre gå in på det och varför. 

Exempel på frågor från boken: 

”Man kan fundera på om det är etiskt riktigt att äta så mycket kött som vi gör. Vad 

tycker du?” 

”Men det är även varje människas ansvar att bilda sig en uppfattning utifrån etiska, 

ekologiska och energiekonomiska perspektiv. Vad tycker du? 

”Det är aldrig för sent att börja, så börja du också! Vad kan just du göra för att vi 

ska få en bättre miljö och en mer hållbar utveckling?” 

Bedömningen är att eleverna ges goda förutsättningar att göra personliga val och 

ställningstaganden med frågor som presenteras i boken. 

5.2.2 Synpunkt 

I frågorna vid kapitlens slut ges möjligheter för eleverna att själva göra 

ställningstaganden men stundom utan att presentera fullständig bakgrund. Några 

exempel är också formulerade gällande sådana frågor där beslut tas i högre instanser 

och inte där eleven själv gör ett val som påverkar. Ett exempel på detta är taget från 

ett avsnitt om hur älvar påverkas av vattenkraftsutbyggnad: ”Vi utnyttjar ca 75 % av 

den vattenkraft som för närvarande är lönsam att bygga ut. // Även Piteälven har 

mycket outnyttjad vattenkraft”. Det nämns t.ex. inte att det finns ett politiskt beslut 

att inte bygga ut de stora orörda älvarna. Ändå ska eleven diskutera om vattenkraften 

bör byggas ut i Sverige. 

Vid något ställe i texten återfinns subtila kommentarer som möjligen kan tolkas som 

att eleven/läsaren ges möjlighet att göra ställningstaganden. T.ex. i stycket om 

miljövårdsorganisationer där ”WWF är exempel på en organisation som man kan 

stödja ekonomiskt för att rädda hotade växter, djur och miljöer”. 

I en utblick om omskärelse står ”könsstympning kan naturligtvis även försvåra för 

kvinnan att känna sexuell njutning”. Reflektion saknas om hur ett ingrepp kan 

påverka kvinnans möjlighet att föda barn eller att dödligheten vid den här typen av 
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ingrepp och dess följdkomplikationer är hög. Därmed uteblir en möjlighet för 

eleverna att ta ställning och/eller engagera sig i en för många länder viktig 

folkhälsofråga. 

Bedömningen är att eleverna ges förutsättningar att göra personliga val och 

ställningstaganden med frågor som presenteras i boken men att några av frågorna kan 

behöva kompletteras med ytterligare bakgrundmaterial innan eleven skall göra sitt 

ställningstagande. 

5.2.3 Nk1a1 

Eleverna bjuds sällan in till reflektion i den löpande texten men efter varje avsnitt ges 

flertalet frågeställningar som föreslår eleven att göra ställningstaganden och 

formulera handlingsalternativ. Frågorna ”att ta reda på, diskutera och ta ställning” 

till är genomtänkta och moderna och fyller väl ämnets syften förutom att frågor 

kopplade till kritisk granskning saknas. 

För kapitlet om relationer, lust och sexualitet anges en helt egen syftesformulering 

som inte helt tydligt kopplar till styrdokumentets formulering. ”Med hjälp av kapitlet 

utvecklar du förmåga att använda kunskaper i naturvetenskap för att diskutera och 

ta ställning till frågor om sexualitet, lust, relationer och sexuell hälsa”. Här ges 

därmed eleven även möjlighet att ta ställning i frågor som snarare kopplar till det 

centrala innehållet än ämnets syften. 

Bedömningen är att eleverna ges goda förutsättningar att göra personliga val och 

ställningstaganden med frågor som presenteras i boken. 

5.2.4 Insikt 

Parallellt med den löpande texten ställs, i små pratbubblor, totalt 15 frågor till 

eleverna, att fundera över ”Kan du komma på något exempel på när vi ersätter 

ekosystemtjänster med teknik? Hur kan en framtida värld se ut, som behöver 

producera mat till mycket fler människor än idag? Kan du minska på din 

energianvändning?” 

Boken saknar frågor efter kapitlen vilket är vanligt i läroböcker. Varken 

inläsningsfrågor eller frågor till eleverna att reflektera och diskutera kring finns 

utöver de nämnda pratbubblorna som är mycket få i förhållande till bokens 

omfatande innehåll. Det inbjuds inte heller i den löpande texten till att eleven gör 

aktiva ställningstaganden och formulerar handlingsalternativ utan upplägget är mer 

likt en neutral referenslitteratur. 

Bedömningen är att eleverna inte ges tillräckliga förutsättningar för att göra 

personliga val och ställningstaganden enbart med boken. 

5.3 Är läroböckerna moderna och tilltalande och anpassade att passa in 

för elever vid yrkesförberedande program? 

5.3.1 Frank blå 

Boken har en bred sidomarginal till texten vilket lämnar utrymme för anteckningar 

(om så tillåts och/eller önskas) och ger ett luftigt intryck. Bilder och bildtexter 

sträcker sig stundom in i marginalen. Användandet av bilder är rikligt och har en 

tilltalande layout. Kursiv stil används för viktiga begrepp vilket ger ökad tydlighet. 
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Språket är i ordval enkelt och lättläst och exempel som pseudovetenskap och 

placeboeffekt stärker troligen målgruppen i frågan att förstå vad naturvetenskapligt 

arbetssätt är då det kopplar till deras begreppsvärd.  

Kapitlet sex och relationer skiljer sig på flera sätt från övriga boken. Sidorna är i 

annan färg, textsnittet ett annat och även bildanvändningen i kapitlet avviker. 

Illustrationerern är otidsenliga och kopplar inte till elevernas begreppsvärld/vardag.  

Perspektivet är utpräglat västerländskt och det nämns bara som hastigast att 

relationer kan se olika ut i olika delar av världen. Boken tar inte upp någon annan 

möjlig relation än ensamhet och tvåsamhet, vilket är vanligt i andra kulturer och som 

kan vara intressant för en elev som faktiskt är förälskad i mer än en person eller som 

har en annan kulturell bakgrund. 

Kausiteten är tydlig i boken och språket tilltalande och anpassat för elever vid 

yrkesprogram.   

5.3.2 Synpunkt 

Varje kapitel inleds med en lite ruta där syftet från ämnesplanen anges och vilka 

egna mål kapitlet har vilket ökar tydligheten för eleverna. 

Till stor del fylls hela sidorna från kant till kant med text och bilder vilket ger ett 

kompakt intryck. Flera kapitel har ett mycket rikligt faktainnehåll och ett komplicerat 

språkbruk. Författaren motiverar detta som repetition i såväl förord som inledning av 

ett kapitel: ”Detta kapitel hjälper dig att fräscha upp några kemiska begrepp och 

underlättar förståelsen av kommande kapitel i den här boken.”  

Några kapitel har ett betydligt mer lättläst språk. Största delen av innehållet i dessa 

kapitel har också en hög relevans för kursen och överrensstämmer väl med syften 

och centralt innehåll.  

Kapitlet ”Det händer i kroppen ” innehåller en beskrivning av hur hjärnans 

belöningssystem fungerar och ger exempel från shopping, godis och spelberoende på 

ett sätt som troligen är mycket intressant och aktuellt för målgruppen och i hög grad 

kopplar till elevernas begreppsvärld. Boken tar också upp alkohol, narkotika och 

rökning vilket för åldersgruppen är högst relevant och troligen intresseväckande. 

Boken har ett väldigt skiftande upplägg från rena ”repetitionskapitel” med mycket 

faktaspäckat språk till mer lättlästa, berättande avsnitt med högst aktuellt innehåll. 

Bedömningen är att boken inte är helt lyckad i anpassning för elever vid 

yrkesprogram utan stundom mer tycks rikta sig till elever med större intresse och 

kunskaper i andra naturvetenskapliga ämnen.  

5.3.3 Nk1a1 

Boken ger ett textmässigt kompakt intryck då sidorna är välfyllda och med texten i 

två spalter. Att göra formatet något större med mer utrymme för luftiga marginaler 

ger ett visuellt mer tilltalande formspråk. 

Boken är modern i hänseende att den kopplar uppgifter till exempelvis bloggar, 

youtube och tar upp aktuella händelser som eleverna känner till. De flesta diagram 

och schematiska bilder är tydliga och enkla och bör passa målgruppen mycket bra. 

Bilder från pridefestivalen och diskussion runt om huruvida en bild från en reklam är 

sexistisk kopplar till elevernas verklighet och vardag. Bedömningen är att boken är 
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modern och tilltalande och mycket väl anpassad till elever vid yrkesförberedande 

program. 

5.3.4 Insikt 

Layouten är traditionell i hur fakta och bilder presenteras. Texten är till stor del en 

faktatext även om den är lättläst och berättande. Få frågor eller direkta tilltal riktas 

till läsaren. Bilderna är överlag väldigt stora och täcker en hel eller en halv sida. De 

ritade bilderna, främst i energikapitlet är ibland långt från målgruppens 

begreppsvärld och aktuella samhällsfrågor. 

Texten är uppdelad i två spalter och det ger ett kompakt intryck på de sidor där inte 

en bild upptar mer än halva sidan. Författaren använder ibland kursiv stil för att 

markera ett viktigt begrepp men gör inte detta genomgående vilket eventuellt kan 

skapa en viss förvirring för vissa elever.  

Avsaknaden av frågor vid kapitlens slut är olycklig då detta anses mycket viktigt av 

många elever. Under förutsättning att detta kompletteras med frågor för såväl 

faktareflektion som för diskussion och möjliga ställningstaganden bedöms boken 

lämpa sig för elever på yrkesförberedande program. 
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5.4 Resultat i tabellform 

Kunskapsmålens uppfyllelse presenteras nedan i tabellform för att enklare ge en 

överblick över analysens resultat. 

Syfte/mål Frank Blå Synpunkt Nk1a1 Insikt 

1 Uppfylls Uppfylls delvis men 

fler frågor vore 

önskvärt 

Uppfylls Uppfylls delvis men 

frågor krävs  

2 Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls 

3 Uppfylls inte Uppfylls delvis, 

koppling till miljön 

saknas 

Uppfylls Uppfylls inte/saknas 

4 Uppfylls inte Uppfylls Uppfylls Uppfylls 

5 Uppfylls delvis men 

fler exempel behövs 

Uppfylls delvis Uppfylls Uppfylls 

6 Uppfylls Uppfylls delvis Uppfylls inte/saknas Uppfylls 

7 Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls 

8 Uppfylls Uppfylls delvis Uppfylls Uppfylls 

9 Uppfylls Uppfylls Uppfylls Uppfylls 

10 Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

Uppfylls Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

11 Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

Uppfylls Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

12 Uppfylls men fler 

exempel vore önskvärt 

Uppfylls inte Uppfylls Uppfylls 

Tabell 1. Resultat för analysens första frågeställning (5.1) 

 Frank Blå Synpunkt Nk1a1 Insikt 

Ges förutsättningar 

att göra personliga 

val och 

ställningstaganden 

Goda förutsättningar 

ges 

Förutsättningar ges 

men några av 

frågorna kan behöva 

kompletteras med 

bakgrundmaterial  

Goda förutsättningar 

ges 

Tillräckliga 

förutsättningar 

saknas 

Tabell 2. Resultat för analysens andra frågeställning (5.2) 

 Frank Blå Synpunkt Nk1a1 Insikt 

Är boken modern, 

tilltalande och 

anpassad för 

målgruppen? 

Tilltalande och 

anpassad med viss 

kommentar för sista 

kapitlet. 

Inte genomgående 

lyckad i anpassning 

då kapitlen är 

mycket olika i 

upplägg. 

Modern och 

tilltalande 

Något omodern i 

layout  men 

anpassad i text. 

Dock krävs 

kompletterande 

frågor. 

Tabell 3. Resultat för analysens tredje frågeställning (5.3) 
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6 DISKUSSION 

Resultaten diskuteras först för varje frågeställning och därefter kommenteras i 6.1 

några begrepp ur läroböckerna och deras koppling till elevernas begreppsvärld och 

förståelse. Därefter kommenteras den didaktiska tillämningen och huruvida 

tolkningsmöjligheter föreligger för naturkunskapsämnets syften och mål. 

6.1 Hur väl överrensstämmer läroböckernas innehåll med 

syftesformuleringarna och det centrala innehållet för kursen 

naturkunskap 1a1? 

I förord och presentation av de undersökta läroböckerna uttrycks precis som Selander 

(2003) beskriver, en ambition att helt räcka till som informationskälla. Ingen av de 

undersökta böckerna ger dock, enligt genomförd analys, eleven och läraren möjlighet 

att helt nå kursmålen enbart med läroboken. 

Nk1a1 har ett syfte som helt saknas men är i övrigt den bok som till störst del svarar 

mot målen. Övriga böcker tar översiktligt upp samtliga mål men brister ändå i 

enstaka begrepp eller i det faktum att inte exempel ges som inbjuder eleven att ta 

ställning och formulera handlingsalternativ varpå bedömningen blir att målet inte 

helt kan nås. För boken Insikt saknas också syfte 3 helt men p.g.a. avsaknad av 

frågor för eleverna att ta ställning till blir bedömningen att även syfte 1 blir omöjligt 

att nå utan komplettering från läraren. 

Bjuder läroböckerna eleverna förutsättningar att göra personliga val och 

ställningstaganden så som ämnesplanen påbjuder?  

Det är omöjligt att bedöma huruvida en elev utvecklat en förmåga att göra aktiva 

ställningstaganden och personliga val utan att undersöka detta genom studier efter att 

eleverna läst en kurs. Analysen har istället undersökt huruvida läroböckerna ger 

exempel på ställningstaganden och handlinsalternativ eller visar på vägval som 

eleven sedan själv kan använda för att diskutera och göra ställningstaganden. Två av 

böckerna bedömdes helt ge förutsättningar för detta och även en tredje efter någon 

komplettering. En bok bedöms dock inte kunna ge eleven dessa nödvändiga 

förutsättningar vilket gör att inte heller det första syftet för kursen kan nås. Det 

kommer därmed ett ansvar på läraren att uppmärksamma och se till att utrymme för 

att utveckla en sådan förmåga ges på andra sätt i undervisningen. 

Som Juhlin Svensson (2000) påpekar underlättar en lärobok för elever som är 

frånvarande att följa med i undervisningen men det förutsätter då att språket är 

anpassat och att eleverna förstår den som Melander (1995) också tydliggör med 

kopplingar och exempel till elevernas begreppsvärld. Analysen visar att läroböckerna 

i olika hög grad kopplar till elevernas begreppsvärd och ger exempel från aktuella 

samhällsfrågor. Författarrösten och kausaliteten i boken Insikt är inte lika tydlig som 

i övriga böcker vilket försvårar för eleverna så som Ekvall (1995) och Reichenberg 

(2000) beskrivit. Genom att författaren tilltalar läsaren, uppmanar denna att ta reda 

på mer eller visa med utropstecken och förstärkningsord vad som är viktigt ökar 

engagemanget och därmed förståelsen. För de undersökta böckerna varierar 

avståndet mellan författaren och eleverna även inom en och samma bok men för 

Insikt är avståndet genomgående långt. 
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Är läroböckerna moderna och tilltalande och anpassade att passa in för elever 

vid yrkesförberedande program? 

Samtliga böcker är rikt illustrerade med bilder och har aktuella exempel på 

samhällsfrågor. Englund (2006) beskriver hur en attraktiv layout, som tilltalar 

målgruppen underlättar inlärningen vilket även Strömquist (1995) påpekar bl.a. 

genom samspelet mellan bild och text. 

Frank Blå har den mest tilltalande layouten i avseendet att texten omsluts av breda 

marginaler som ger ett luftigt intryck och möjliggör anteckningar och kommentarer. 

Övriga böcker har mycket välfyllda sidor och möjligen kan detta skapa en viss 

negativ inställning hos eleverna från början i och med att texten ger ett så kompakt 

intryck. 

Nk1a1 håller genomgående ett välarbetat språkbruk och detta ger boken en positiv 

jämnhet då övriga böcker framför allt i vissa kapitel är faktaspäckat och svårläst 

vilket såväl Nyström (2009) som Englund (2006) kommenterar med att det då 

snarare blir språkliga hinder än förståelsehinder eleverna möter.  

Enligt Ornsteins (1994) kännetecken för en god lärobok är endast två av böckerna 

bra utifrån det faktum att de i förväg signalerar innehållet genom att ange syften före 

varje kapitel och därtill ge diskussionsfrågor och testfrågor i slutet av kapitlen. Dock 

är det en av dessa som sammanfattar innehållet vilket Ornstein påbjuder att eleverna 

bör göra själva. 

6.1.1 Begrepp 

Som Andersson (2008) påpekar kan bara förståelse skapas genom att koppla det 

naturvetenskapliga till elevernas verklighet och likaså Melander (1995) poängterar 

att lärobokstexter ibland skiljer sig från, eller saknar exempel från elevernas 

begreppsvärld och vardag. 

Efter analys av samtliga läroböcker har jag noterat några begrepp som används och 

där böckerna skiljer sig åt.  

Kärnkraftsolyckan i Japan våren 2011 omnämns inte i två av de undersökta 

böckerna. Att beakta är att olyckan i Tjernobyl, som omnämns i samtliga böcker, inte 

ger samma aktuella samhällsanknytning eller koppling till elevernas begreppsvärld 

eftersom den skedde långt innan dessa föddes. 

Oljeutsläppet i Mexikanska golfen 2010 finns inte omnämnt i en av böckerna som 

inte berör olycksrisk eller negativa konsekvenser av oljeutvinning alls utan enbart 

effekter av förbränning av olja. Övriga böcker berättar i varierande omfattning om 

utsläppet vilket ger ett exempel som eleverna troligen kan relatera till och som ökar 

deras förståelse för frågor kring oljeanvändning. 

Folkhälsa används i styrdokumentens tredje syfte men ingen av de undersökta 

böckerna nämner ordet folkhälsa.  I en av de undersökta böckerna formuleras 

”livsstil och miljö påverkar hur du mår” och där beskrivs effekter av t.ex. droger och 

alkohol men ordet folkhälsa saknas. Begreppet används frekvent i media och det är 

olyckligt att ingen av böckerna använder ordet när det är omnämnt i styrdokumenten 

och betygskriterierna och därmed kommer att presenteras för eleverna.  
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6.2 Didaktisk tillämpning 

Det är lärarens uppdrag att se till att centralt innehåll och syften nås i en kurs. 

Lärobokens innehåll får ses som del i en större helhet som tillsammans med övrigt 

material som används i undervisningen skall ge eleverna möjlighet att nå målen och 

erhålla ett betyg. Att hålla sig till läroboken kan som Selander (1995) beskriver 

uppfattas som en garanti för att undervisningen överrensstämmer med gällande 

styrdokument men det har visar sig i tidigare studier, i skilda ämnen, att läroböckerna 

i stor utsträckning avviker från den uppfattningen (t.ex. Skolverket 2006b) 

Endast ett fåtal exempel på hur läsaren/eleven kan få mer information t.ex. genom 

förslag på länkar eller hänvisning till en organisation återfinns i de undersökta 

läroböckerna. Traditionellt har sådant material funnits att tillgå i en lärarpärm och det 

är mycket möjligt att det fortfarande är så men för eleverna är detta, i det fall det 

finns, inte synliggjort. Dock finns, i januari 2012, inga kompletterande lärarpärmar 

att beställa till de undersökta läroböckerna. Det finns en möjlighet att författarna 

också avsiktligt väljer att avstå från att hänvisa till exempelvis WWF, 

Naturskyddsföreningen och Amnesty International för att undgå anklagelser om att 

ge dold reklam eller för att försöka påverka eleverna att bli medlemmar i en 

organisation där denne själv är medlem. Det skulle i en utökad analys av läroböckers 

innehåll vara intressant att undersöka huruvida så är fallet. 

6.3 Öppet för tolkning 

Tidigare kursplaner har stundom fått utstå öppen kritik för att vara alltför öppna för 

tolkning vilket har medfört stora olikheter i undervisningen och rimmat illa med 

visionen om en likvärdig skola för alla. Skolverkets ambition och uttryckta mål har 

därför varit att i de nya formuleringarna vara tydligare bl.a. genom att ange ett 

centralt innehåll i punktform.  

Vid Skolverkets konferensturné om de gymnasiegemensamma ämnena (2011) 

presenterades i naturkunskap fyra exempel på hur undervisningen kan se ut för att 

innefatta det fjärde målet Kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion 

samt dess växelverkan med omgivningen. Nedan något förkortade. 

 Kroppens uppbyggnad av olika organ, som i växelverkan med varandra bildar 

organsystem och en hel fungerande organism.  

 Kroppens tillväxt och hälsotillstånd, som sker i växelverkan mellan hunger, 

kulturella matvanor och kvaliteten på födointaget. 

 Smittspridning genom växelverkan av smittämnen, kroppens mottaglighet 

och resistens samt livsstil. Vaccinationer, medicinering och preventiva 

metoder. 

 Människans sexualitet och lust utifrån samspelet i kroppens hormonella 

system, attraktioner mellan människor och sociala och kulturella faktorer i 

omgivningen. Alla nivåerna är viktiga för att få en helhetsbild. 

Endast en av de analyserade böckerna har en tolkning av det fjärde målet som 

överrensstämmer med en av punkterna ovan. Om bedömningen är att endast ett av 

exemplen ovan, alternativt något annat exempel, anses vara tillräckligt för att svara 

mot syftet är tolkningsmöjligheten fortfarande stor och en en likvärdighet i 

undervisningen blir svår. Analysen genomförd i den här uppsatsen visar att de 
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tolkningar som görs fortfarande är signifikant skilda och ger helt olika 

förutsättningar för vilka frågor eleverna kommer att få ta del av under kursen. 

6.4 Slutkommentar 

Tidigare forskning visar att elever ofta har svårt med det naturvetenskapliga språket i 

läroböcker (t.ex. Nyström 2009). För att väcka ett intresse krävs att eleven får ett 

känslomässigt engagemang (Ekvall 1995) och att stoffet kopplar till elevens 

begreppsvärld (Melander 1995) och vardag.   

Ingen av de fyra läroböcker som analysen i den här uppsatsen omfattar kan ensam 

användas för att nå de mål och syften som finns i kursen naturkunskap 1a1. Dock kan 

samtliga böcker med komplettering av lärare användas som stöd i undervisning och 

lärande. På sätt och vis är detta resultat betryggande i att det visar att läraren har en 

viktig roll i klassrummet och att denne inte kan ersättas helt av en lärobok. 

Analysen har också kommit att visa på att det råder stor öppenhet för tolkning av 

målen och att innehållet i de undersökta läroböckerna inom vissa området skiljer sig 

signifikant. 

För att utveckla moderna läroböcker krävs en god insikt i elevernas situation och 

vardagsföreställningar. Kopplingen mellan det vardagliga och det naturvetenskapliga 

upplever flertalet forskare är en förutsättning för att ett intresse skall väckas och för 

att ge eleverna upplevelsen av att kunskapen är något de faktiskt har glädje och nytta 

av i sina liv och i sin vardag. Det vore mycket intressant i en framtida forskning att 

se hur en lärobok skulle komma att se ut om elever erbjöds vara medförfattare. Det är 

nästan lite förvånande att inget förlag ännu inte utvecklat den idén. 
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