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Syftet med denna rapport är att synliggöra skillnaderna och likheterna mellan de läroböcker 
som idag finns på marknaden för kursen Naturkunskap A. Ett antal läroböcker från de största 
förlagen har undersökts utifrån innehåll, stil och målgrupp. Innehållet i böckerna skiljer sig 
inte så mycket åt om man ser till det stora hela. Med vissa undantag har författarna tagit upp 
samtliga delar som nämns i kursplan och kursmål. När man går närmare ser man dock ganska 
stora skillnader. Skillnaderna märks i synnerhet i författarnas bruk av bilder och i språket. Hos 
de senast utgivna böckerna ser man också att samhällsdiskussionen om hållbar utveckling har 
fått relativt stort utrymme. Böckerna har oftast samtliga gymnasieskolans program eller 
endast de yrkesförberedande programmen som målgrupp.  
 
 
Nyckelord: Läromedelsanalys, Naturkunskap A 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Det finns ett flertal kurser på gymnasiet som klassas som så kallade kärnämnen. 
Dessa kurser läses oavsett vilket program eller inriktning som eleven läser. Dessa 
kurser är ofta ganska illa omtyckta, speciellt av elever som läser olika 
yrkesförberedande program. En kurs som ofta är speciellt illa omtyckt är 
Naturkunskap A. Många elever skolkar eller bara sitter av lektionerna. 
 
Det har gjorts en del olika läromedelsanalyser i synnerhet inom matematik och språk, 
dock hittar jag inga som behandlar läromedlen inom Naturkunskap A. Orsaken är 
antagligen att det är lite av en bortglömd kurs. Det är en ganska kort kurs och att det 
enligt min erfarenhet finns väldigt få lärare som verkligen inriktat sig på att 
undervisa just den kursen. Det är istället biologilärare som fått kursen för att dryga ut 
sin tjänst. Därför läggs inte så stor vikt vid litteraturen och många lärare ser det som 
en bikurs. Detta anser jag vara synd. Naturkunskap A är i många fall den enda 
undervisningen i naturkunskap som elever får. Att då många elever skolkar eller bara 
sitter av lektionerna gör att de inte får den kunskap som dagens nyhetsflöde kräver.  
 
Enligt skolverkets kursplan för Naturkunskap A (se bilaga 3) skall kursen anpassas 
till elevens studieval. Detta utgör ett delikat problem. Det är samma kurs, men den 
skall anpassas både efter elever som läser naturvetenskapligt program, vilka läser 
nästan exakt samma saker på biologin, och efter elever på yrkesförberedande 
program. Allt detta skall betygsättas efter exakt samma principer. Återspeglas detta 
på något sätt i läromedlen? Finns det olika läromedel beroende på vad man läser för 
program? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att synliggöra skillnaderna och likheterna mellan vissa 
av de läroböcker som idag finns på marknaden för kursen Naturkunskap A.  
 
De huvudsakliga frågeställningar som jag tänker besvara är: 
Återspeglar läroböckerna kursplanen? 
Vilka är skillnaderna och likheterna mellan läroböckerna? 
Finns det olika läromedel beroende på studieinriktning?  
 

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet är disponerat i 7 kapitel. Första kapitlet innehåller en kort beskrivning om 
varför jag har valt att skriva om det jag gjort. Dessutom finns här mina övergripande 
frågeställningar. I det andra kapitlet återfinns tidigare forskning och en 
begreppsdefinition. En förklaring till varför jag har gjort som jag gjort ges i kapitel 
tre, metodologi. Här finns också en fördjupning av mina frågeställningar. Kapitel 4 
innehåller sedan resultatet av min analys. Slutsatser återfinns i kapitel 5 och dessa 
diskuteras i kapitel 6. Kapitel 7 utgörs av referenslista. 
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2. Tidigare forskning 
 
Läromedel är att samlingsord för olika medel man kan använda i utbildningssyfte. 
Oftast tänker man på en lärobok, vilket då även innefattar lärarhandledning. På 
senare tid ingår allt oftare även CD-rom och hemsida. I begreppet läromedel kan man 
även räkna in video/DVD-filmer, interaktiva datorprogram och stenciler, men det 
skulle även kunna vara nål och tråd som används i texilslöjd (Englund, 2006). 

2.1 Begreppsdefinition 
Dahllöf & Wallin (1969) skriver i en utredning om läromedel och läromedelssystem: 

 
”Med läromedel avser vi de 
informationsförmedlande komponenterna i 
undervisningen. De kan utgöras av en lärobok med 
eller utan illustrationer, en film, ett bildband, ett 
undervisningsprogram o.l. I rollen som 
informationsförmedlare ser vi också läraren som ett 
läromedel. Läromedlet är konstruerat för att leda 
mot vissa bestämda mål, vanligen av kognitiv 
karaktär.” 

Dahllöf & Wallin (1969 s.10) 
 

Dahllöf & Wallin (1969) ger också en definition av begreppet 
läromedelssystem: 
 

”Ett läromedelssystem är en kombination av 
läromedel, vilka samordnats till en totalitet avsedd 
att leda mot mer mångdimensionella mål än det 
enstaka läromedlet.” 

Dahllöf & Wallin (1969 s.10) 
 
Dahllöf & Wallin (1969) anser vidare att om man använder ett läromedelssystem blir 
lärarens roll mer av en administrativ och mer övervakande jämfört med om man har 
ett enskilt läromedel. Ahlström (1969) är i samma utredning tveksam emot att man 
skall använda en alltför vid definition av läromedel och anger att det kan bli svårt att 
skilja på hjälpmedel och läromedel. Ahlström menar att det fodras ett 
klassifikationssystem då han anser att det saknas en definition som är tillräckligt 
skarp för att vara användbar. 

 
SIL (Statens institut för läromedelsinformation), som existerade mellan 1974-1991, 
gjorde skillnad på basläromedel och icke-basläromedel. (Selander 2003) 
 
Basläromedel är: 

 Faktabok, grundbok, kursbok, basbok, textbok i språk. 
 Talböcker (för synsvaga och andra funktionshindrade). 
 Arbetsinstruktion (tekniska ämnen och yrkesinriktad utbildning) eller 

faktabok med arbetsinstruktion. 
 
Läromedel som inte är basläromedel men som ofta används i undervisning: 

 Arbetsbok, övningsbok hörande till grundbok, faktabok. 
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 Väsentliga hjälpmedel, t.ex. ordlista, ordbok, 
lexikon, grammatik, sångbok, tabeller och formelsamlingar, 
antologier och övriga uppslagsböcker. 

 Övriga tryckta läromedel: lärarhandledning, läroplan, läsebok för 
undervisning samt annat material (t.ex. bildband, film, ljudband, TV-program, 
datorprogram). 

 
I regeringens proposition 1995/96:125 om åtgärder för att bredda och utveckla 
informationstekniken i skolan, lyfts begreppet läromedia fram: 

 
”Traditionellt sett har läromedel arbetats fram av 
lärare för att sedan produceras och distribueras av 
läromedelsförlagen. Genom IT och multimedia kan 
en helt ny typ av läromedel tas fram. Ett namn som 
ofta används är läromedia. Det finns få lärare som 
idag har tillräckligt med kunskap för att kunna 
producera läromedia.” 

(Prop 1995/96:125) 
 

Begreppet läromedel har som visats ovan använts på väldigt olika sätt alltsedan 1960-
talet. Att regeringen i sin proposition ändrar begreppet från läromedel till läromedia 
ändrar ingenting. (Selander, 2003) 
 

2.1.1 Vad är en lärobok? 
Läromedel är, som visats i kapitel 2.1, ett väldigt brett begrepp. Därför har studien 
begränsats till läroböcker, någon som Englund (2006) i sin metastudie definierar 
som ”tryckta förlagsproducerade läromedel”.  
 
Enligt Grepstad (1997) kännetecknas en lärobok av att den är utformad som en 
pedagogisk text.  Det finns dock, enligt Selander (2003), inga egentliga argument för 
att en lärobok inte skulle kunna innehålla såväl argumenterande och berättande som 
instruerande texter, vilket de enligt Grebstad inte gör.  
 
Selander (1988) förklarar i sin bok Lärobokskunskap vilka karaktäristiska drag en 
lärobok ska ha jämfört med andra texter. Han framställer att först och främst är det 
en pedagogisk text som är framtagen för att användas i en pedagogisk situation. En 
roman är inte en lärobok även om man använder den i skolan.  
 

 Kognem. Ett kognem betecknar den minsta kunskapsbärande enheten som ger 
betydelse. Ett årtal, säg 1981, är i sig självt inte särskilt meningsfullt. Men 
kombinerar man några enkla fakta så kan man skapa en mening: ”Johan 
Nyman föddes 1981” (agent + händelse + tid). 
Faktakunskaperna i en bok utgörs av kognemen. Skulle man dock bygga upp en 
lärobok av bara kognem skulle den bli ganska tråkig att läsa. Telefonkatalogen är 
t.ex. uppbyggd av enbart kognem. (agent + adress + telefonnummer) 

 Förklaringar. Hur? Varför? En lärobok skulle vara ganska ointressant om det inte 
fanns förklaringar. 

 Strukturering. En lärobok är fasettordnad. Den tar upp olika teman, ofta i varsitt 
kapitel, och behandlar dem på likartade sätt. 
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 Anpassad till förkunskaper. Naturkunskap A böckerna bygger på kunskaper som 
eleven skall ha fått med sig från grundskolan. 

 Ikuggad. Ikuggad innebär att texten inte får vara ironisk eller skämtsam. Det ska 
inte gå att tolka texten på något mer sätt av vad författarna menat. Meningen med 
texten skall vara att informera eller undervisa inte att roa. 

 Realreferens. Med att läroboken skall ha en realreferens innebär att den skall 
beskriva verkliga personer och händelser. Vetenskapliga teorier är också 
realreferenser, i den meningen att gällande teorier anses vara ”sanningar” så länge 
de inte blir kullkastade. 

 Sluten. Läroboken innehåller så gott som alltid det som kursplanen och 
betygskriterierna säger skall ingå i kursen. Dagens läroböcker tenderar dock att 
bli mindre och mindre slutna. Man referera gärna till bokens egen hemsida där 
länkar finns till olika organisationer och myndigheter som kan vara till hjälp i 
undervisningen. 

(Selander 1988: s.24 ff) 

2.2 Läroboken 
Den moderna läroboken kom till i och med industrisamhällets skola och den 
allmänna skolplikten. Meningen med läroboken var att den skulle avgränsa vad som 
skulle läras ut, den skulle hålla eleverna sysselsatta och få dem att arbeta i samma 
takt. Läroboken skulle utgöra navet för verksamheten. Läroböcker hade dock funnits 
långt tidigare. Under antiken använde man sig av den didaktiska poesin (lärodikten). 
Det var ett verk på vers med syftet att undervisa. (Selander, 2003) 
 
Vid slutet på 1800-talet skapades första läroböckerna för massutbildning. En viktig 
anledning till att det blev ett uppsving var att det var då som skolan blev reglerad i 
fast form. De första moderna läroböckerna blev väldigt viktiga för hur ämnen 
utformades. (Selander, 2003) 
 
Fram till andra världskriget var de flesta av läromedelsförfattarna akademiker och 
andra lärda. Men allt eftersom tiden gick blev intresset svalare och svalare från den 
akademiska världen. Den amerikanske bibliotekarien Boorstin skriver bland annat att 
det är under akademikernas värde och kunnande att skriva läroböcker (i Selander, 
2003). Efter andra världskriget slog det över och det blev fler yrkesverksamma lärare 
som skrev läroböckerna. Detta gjorde också att stilen förändrades, texterna blev mer 
beskrivande istället för berättande. Dessutom blev texten mer illustrerad (Selander, 
2003). 
 
Selander (2003) ser ett problem med att det är mer lärare än forskare som skriver 
läroböckerna. Medan forskarna försökte vara á jour med den pedagogiska fronten, 
försöker lärarna nu vara á jour med forskarfronten. Han anser att detta har gjort att 
böckernas innehåll har kommit längre ifrån den typ av diskussioner, argument och 
förklaringsmönster som används av fackfolk inom respektive områden. Selander 
anger att en lösning på detta kan vara att använda sig av forskare och lärare i ett 
författarteam. 
 
I och med datorernas och Internets framväxt finns idag ofta en hemsida vilket ger en 
stor möjlighet till fördjupning och för författarna/förlagen att vidare utveckla och ge 
uppdaterad information. Det ger även möjlighet till datorlabbar och att illustrera med 
filmer, intervjuer och animerade bilder. (Englund, 2006) 
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2.3 Forskning om läromedel 
Det har i flera sekler forskats på olika texters innebörd och sociala betydelse. Det har 
då främst varit de religiösa och poetiska texterna som stått i fokus. Man har forskat 
något på brukstexter, men det finns stora brister i forskningen om läromedel och 
läroböcker. De senaste åren har dock intresset ökat. Framför allt har de elektroniska 
medierna bidragit till att man blivit intresserad av läromedel (Englund, 2006). 
 
Det finns dock ett antal institut och institutioner runt om i världen som forskar om 
och har utvecklingsarbete om läromedel och läroböcker. Bland annat i Tyskland har 
man i ett halvsekel forskat och gett ut tidskrifter och en skriftserie om 
läromedelsforskning. Men även i England, Frankrike, Japan och Australien finns 
olika institut som forskar om läromedel. Dessutom finns vid flera universitet och 
högskolor någon form av forsknings- och utvecklingsarbete kring läromedel 
(Selander, 2003). 
 

3. Metodologi 
 
Studien har inriktats mot läroböcker som innehåller endast Naturkunskap A. 
Anledningen till det är att det annars skulle kunna bli väldigt många böcker. Till 
studien har dessutom endast de senaste utgåvorna valts ut. Det finns därför ingen 
jämförelse som den Selander (1988) har gjort med historieböcker där man kan se 
skillnaden mellan förr och nu. Anledningen till detta är att studien vill jämföra 
böckernas innehåll med de kunskapskrav som riksdagen ställer i och med 
kursplanen. Att då ha med böcker som är grundade på andra kursplaner än de nu 
gällande skulle göra att det snarare skulle bli en jämförelse mellan kursplanerna. 
 

3.1 Urval 
I urvalet av läroböcker till studien har det utgåtts ifrån att två böcker från varje av de 
vanligaste förlagen skall vara med. Detta för att få ett representativt urval och att inte 
behandla något av förlagen orättvist . Böcker som behandlar både kurs A och B valdes 
bort. För två av förlagen blev det också två böcker som slutligen valdes för att ingå i 
studien. Hos ett förlag valdes fyra böcker att ingå i studien, detta då tre av dem ingår i 
en serie, där varje bok har olika inriktning. Från ett förlag fanns bara en bok och hos 
ett annat förlag har samma författare skrivit två böcker varav en är en basvariant. 
 

3.2 Läromedelsanalysen 
Analysen har genomförts på så vis att samtliga böcker lästes igenom översiktligt för 
att skapa en snabb bild av hur böckerna är utformade, samt för att ge en första 
uppfattning om hur de skiljer sig och liknar varandra i språk och upplägg. I andra 
fasen lästes varje bok betydligt noggrannare. Antalet bilder räknades och dessa 
kategoriserades. En tabell fördes över vilka delar av kursen boken behandlar och även 
hur djupt författarna varje avsnitt. Tabeller över bilder och böckernas omfattning 
återfinns som bilaga 1 respektive 2. 
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I analysen har följande varit utgångspunkterna: 
 

3.2.1 Innehåll 
Täcks alla delar av kurskraven i boken? 
Om boken skall användas som kursbok bör den ju täcka samtliga uppnåendemål. 
Detta även om man som lärare väljer att inte använda boken i samtliga delar av 
kursen. 
 

3.2.2 Karakteristika 
Vem är författaren?  
Är eller har författaren varit verksam som lärare ger detta, enligt Selander (2003), 
oftast en högre grad av pedagogik i texten. En verksam forskare skriver ofta så att det 
blir för svåra ord och termer för eleverna. 
 
Vem vänder sig boken till? 
Vänder sig boken till elever med en ambition att läsa vidare efter gymnasiet eller till 
elever på yrkesförberedande program? Detta kan spela stor roll i utformandet av 
boken.  
 
Hur används bilder i boken?  
Selander (1988) beskriver tre olika former av bildanvändande: 
 
– Bilder som illustrerar texten 
Dessa bilder har med stark koppling till texten och visar oftast något som direkt 
nämnts i texten. t.ex. en bild på ett vattenståndsmärke vid en text om landhöjning. På 
så sätt får man en känsla av hur mycket landet har höjt sig. 
 
– Bilder som lättar upp texten 
Många bilder finns utan att tillföra något extra utan bara för att det inte skall bli för 
tungt att läsa. Detta kan t.ex. vara en bild på en lågenergilampa vid en text om 
energibesparing. Gränsen mellan om en bild är illustrerande eller upplättande är 
väldigt flytande. 
 
– Bilder som självständiga informationsbärare. 
Dessa bilder är ofta tecknade och har text som förklarar, exempel är bilder av levande 
celler eller hur ett kärnkraftverk fungerar, även diagram innefattas här. 
 
Balansen mellan dessa bilder och hur många bilder en lärobok har, påverkar hur 
boken känns att läsa. En bok helt utan bilder blir lätt väldigt tung och svårläst. 
Samtidigt som det är svårt att läsa om det är för korta stycken och många bilder. 
 
Det finns många andra aspekter man kan undersöka i en läroboksanalys. t.ex. bokens 
upplägg och i vilken ordning man hanterar olika delar av en kurs. Detta har jag inte 
undersökt eftersom alla lärare vill göra sina egna upplägg och bestämma själva hur 
och i vilken ordning man vill arbeta.  
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3.3 Frågeställningar 

3.3.1 Återspeglar läroböckerna kursplanen? 
Det viktigaste för en lärobok i skolan bör ju vara att den ska täcka de delar som 
kursen innehåller. Olika författare har olika bakgrunder och kan anse olika saker vara 
de viktigaste. Får författarna med allt som kursplanerna tar upp? 
 

3.3.2 Vilka är skillnaderna och likheterna mellan läroböckerna? 
Olika författare har olika stil, olika sätt att uttrycka sig och tycker olika delar är 
viktiga. Detta påverkar självklart hur boken blir. Det är samma kurs som böckerna är 
menade för och därför är det intressant att se hur de olika böckerna skiljer sig åt och 
liknar varandra.  
 

3.3.3 Finns det olika läromedel beroende på studieinriktning?  
I kurs planen står: ”Kursen anknyter till elevens studieinriktning”. Finns detta på 
något sätt i böckerna? Finns det olika böcker som riktar sig emot olika program? Det 
är väldigt stor skillnad mellan klasser på studieförberedande program och klasser på 
yrkesförberedande program.  
 

4. Resultat 
 
Här redovisas genomgången av läroböckerna bok för bok. Avsikten med upplägget är 
att sedan jämföra böckerna under rubriken slutsatser. 
 
I bilaga 1 återfinns en sammanfattning om antal bilder samt den procentuella 
fördelningen av dessa. Bilaga 2 är en sammanställning av resultatet i tabellform. 
 

4.1 Läromedelsanlays 
Naturkunskap A, Liber (Duell, m.fl. 2000) 
Samtliga tre författare är verksamma lärare på gymnasiet eller Komvux, i något eller 
flera av ämnena Kemi, Biologi eller Naturkunskap. Författarna skriver i 
baksidestexten att boken inriktar sig emot elever på teknikprogrammet och de 
yrkesförberedande programmen. Boken är heltäckande och har ett lätt språk. I varje 
avsnitt finns ett antal olika aktiviteter i form av laborationer dessa åtföljs av den del 
av texten som belyses i laborationen. Det är en tämligen jämn balans mellan de olika 
bildtyperna. Andelen bilder är dock ganska liten. 
 
Frank Blå, Liber (Obing & Olsson, 2007) 
Författarna är lärare i naturkunskap på gymnasieskolan och Komvux. Boken är 
heltäckande och börjar med att vara ganska faktaspäckad och har en förklarande text, 
för att sedan gå över till att vara mer berättande när man går in på miljöproblem och 
resursanvändande. Författarna använder bilder på ett ganska moderat sätt. 
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Frank Röd, Liber (Löfving-Henriksson, 2007) 
Författaren, som är biologi och naturkunskapslärare på gymnasiet, anser att bokens 
utformning skall passa de flesta program. Hon har täckt de delar som finns i målen. 
Texten är någorlunda avancerad men ändå lättläst. Det finns arbetsuppgifter i slutet 
på varje kapitel, i synnerhet av diskussionstyp. Boken är den i min undersökning som 
har störst andel upplättande bilder (62%).  
 
Frank Gul, Liber (Björndahl & Carserud, 2005) 
Boken skall enligt författarna främst passa elever som skall läsa mer 
naturvetenskapliga ämnen samt de om är intresserade av naturvetenskap. 
Författarna har mer än väl täckt de delar som finns i kursplanen, med undantag för 
ekologin. Anledningen till detta är att eleverna ändå läser ekologi inom biologi A. 
Man använder ett något avancerat språk och texten är uppdelad i två spalter. Detta 
gör att man täcker en stor del av sidan. Boken har 1,05 bilder/sida vilket är fler än 
genomsnittets 0,91, man har också använt en större andel faktabärande bilder än 
medeltalet. I slutet på varje kapitel finns instuderingsfrågor och ”prova på”-frågor. 
Dessa har svar och förklaringar i slutet av boken.  
 
Naturkunskap A, Bonnier utbildning (Viklund, m.fl.2007) 
Boken är ämnad för alla gymnasieskolans program och är väldigt heltäckande. I 
början av varje kapitel finns en faktaruta där det framgår vilka av kursplanens mål 
som behandlas i kapitlet. Det står även vad man bör kunna efter att ha läst kapitlet. 
Språket är lättläst med inte så många svåra ord. Många av de svåraste orden är 
kursiverade i texten och återfinns i en ordlista längst bak i boken. Balansen mellan de 
olika bildtyperna följer gemomsnittet och man låter varken bilderna eller texten ta 
överhanden. Även om man har använt relativt många bilder. Författarna består av en 
blandning av verksamma lärare och lärarutbildare.  
 
Vårt hem i universum, Studentlitteratur (Edman & Klein, 2001) 
Författarna skriver i förordet att boken kan användas till olika studiecirklar i 
miljökunskap eller inom folkbildning och framför allt i gymnasiets kurs 
Naturkunskap A. Kursplanen har legat till grund för bokens upplägg. Boken fokuserar 
mycket på miljö, energi och utveckling. En stor del av boken handlar om hur vi ska 
utvecklas för att mildra våra idag skenande miljöproblem. Den har dock inte tagit upp 
det vetenskapliga arbetssättet. Boken är väldigt faktaspäckad och man har 
jämförelsevis väldigt få bilder. Detta gör att den blir tung att läsa. Författarna är de 
enda av författarna i undersökningen som inte är yrkesverksamma lärare inom 
gymnasieskolan/Komvux. 
 
Möt A-kursen naturkunskap, Studentlitteratur (Bergström & Nilsson, 2001) 
Möt A-kursen är en serie böcker som täcker in alla gymnasieskolans kärnämnen och 
riktar sig till elever på yrkesförberedande- och individuella programmen. Författarna 
har fokuserat på de centralaste delarna av kursen. Boken är tryckt i två-färg, vilket 
gör att det finns väldigt få bilder. Majoriteten av bilderna utgörs av faktabärande 
illustrationer, foton finns endast ett fåtal. Texten är skriven på ett väldigt enkelt och 
förklarande sätt. Författarna har täckt de delar som finns i kursmålen, men inte mer 
än att det räcker. Det finns inga extra fördjupningar eller något liknande. Det 
används inte heller några svåra ord, vilka ofta kan få elever att tappa intresset för en 
text. Man inleder kapitlen med en kort beskrivning av vad målet med kapitlet är. 
Efter varje stycke finns sedan uppgifter på vad som behandlats. Detta gör att det på 
varje uppslag finns uppgifter. I slutet på varje kapitel finns även en sammanfattning. 
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Boken är väldigt tunn och har mindre än hälften så många sidor som genomsnittets 
139. 
 
Naturkunskap A, Gleerups (Henriksson, 2000) 
Boken påstår sig vara den mest använda läroboken i Naturkunskap A. Boken är 
välillustrerad, och många av bilderna är tagna av författaren som vid sidan av att vara 
lärare på gymnasiet även är fotograf. Det faktum att författaren själv är fotograf har 
lett till att boken har mycket större andel illustrerande bilder än genomsnittet. Texten 
är uppdelad i två spalter vilket gör att det trots bilder också blir mycket text på varje 
sida. Texten i boken är skriven i ett relativt avancerat språk med långa textstycken. 
Detta gör att det emellanåt blir väldigt mycket text och svårt att läsa. Författaren har 
täckt upp de stora delarna av kursplanen gott och väl. Tyvärr finns inget om det 
vetenskapliga arbetssättet. 
 
Naturkunskap A Bas, Gleerups (Henriksson, 2005) 
Författaren, vilken är samma som till Gleerups’ Naturkunskap A, har i Nk A Bas 
utgått från olika ekosystem och beskriver miljöproblemen tillsammans med dem. 
Boken har bantats jämfört med originalet. Författaren har tagit bort en stor del av 
innehållet från förlagan men boken täcker fortfarande samma delar. Språket har 
samma karaktär och är något avancerat men man har, jämfört med Nk A, nöjt sig 
med en spalt. Detta gör tillsammans med bilderna att boken blir mer lättläst än 
förlagan. Boken är den i min undersökning som har störst andel bilder (1,36 
bilder/sida).  
 
Medan jorden snurrar, Naturkunskap kurs A, Natur & Kultur (Svanfeldt & 
Svensson, 2000) 
Medan jorden snurrar är en serie som sträcker sig över fyra böcker och över både A- 
och B-kursen i naturkunskap på gymnasiet. Med denna bok riktar man sig till dem 
som inte läser eller skall läsa mer naturkunskap. Författarna är före detta lärare i 
naturkunskap och har även arbetat som skolledare. De är nu båda pensionerade. 
Boken är lättsamt och förklarande skriven. Boken har många bilder framförallt av 
upplättande karaktär. Man har fokuserat på hur vår jord mår och vad vi bör göra för 
att se till att den finns kvar till våra barn. Dock saknas det vetenskapliga arbetssättet. 
 
Ellips, Natur & Kultur (Svanfeldt, m.fl. 2007) 
Författarna, varav två skrev ”Medan jorden snurrar”, har i Ellips låtit miljö och 
resurstänkande vara den centrala delen av boken. Precis som i författarnas tidigare 
bok är hur vi hanterar vår planet det viktigaste. I denna bok har det blivit än mer 
centrerat. Man har använt sig av ganska få men stora bilder. Boken är en av de få som 
har mindre än 50% upplättande bilder. Texten är mer berättande än i författarnas 
andra bok. Den är fortfarande lättläst i och med att författarna använder få svåra ord.  
 

5. Slutsatser 
 

5.1 Återspeglar läroböckerna kursplanen? 
De flesta av böckerna har med samtliga delar som kursplanen säger att eleven skall 
kunna. Det som vissa av dem saknar är stycket om det naturvetenskapliga 
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arbetssättet. Det är däremot ganska stor skillnad mellan böckerna gällande hur 
mycket och hur pass djupt in i de olika delarna av kursen man går.  

5.2 Vilka är skillnaderna och likheterna mellan läroböckerna? 
Det som framförallt skiljer böckerna åt är språk och upplägg. Språket är något 
beroende på vilken målgrupp författarna säger sig ha med boken. Författarna har lite 
olika sätt att hantera de svåra ord som finns inom naturkunskapen. I ett par av 
böckerna finns en ordlista längst bak i boken, i andra förklaras orden direkt i den 
löpande texten. Ytterligare ett sätt är att inte använda ord som kan vara svåra för 
läsaren, istället ges förklaringar. Mängden bilder och fördelningen mellan de olika 
sorterna är ungefär lika i samtliga böcker utom i Möt A-kursen.  
 
Innehållet i böckerna skiljer sig inte så mycket åt om man ser till det stora hela. 
Samma delar täcks och författarna har utgått ifrån kursmålen i Naturkunskap A. När 
man går närmare ser man dock ganska stora skillnader, speciellt på hur djupt man 
går inom de olika delarna av kursen. Det är även skillnad i böckernas upplägg, vissa 
av böckerna är mer inriktade mot diskussioner andra är mer traditionella läroböcker. 
Man ser även att böcker som givits ut de senaste åren är mer inriktade mot hållbar 
utveckling än tidigare.  
 
Antalet bilder i böckerna är överlag jämnt, i medel innehåller böckerna 0,9 bilder per 
sida. (Se bilaga 1.) Vad det gäller fördelningen av bilderna i böckerna ser det ungefär 
lika ut i samtliga. Strax över hälften av bilderna (53%) är av upplättande karaktär. I 
genomsnitt 31% av bilderna fungerar som självständiga informationsbärare och 
resten (16%) är bilder som illustrerar texten. Det bör påpekas att många av de bilder 
som klassas som upplättande har en bildtext som på något sätt sätter den i samband 
med texten. Exempel på detta kan vara en bild på en mumie vid en text om 
halveringstid. Bildtexten handlar i detta fall om hur kol-14 kan användas för att 
åldersbestämma fornlämningar.  
 
Boken som framförallt bryter mönstret är Möt A-kursen. Boken har endast 0,28 
bilder per sida och av bilderna som finns är över hälften faktabärande bilder. En 
annan bok som utmärker sig är Vårt hem i universum som också har betydligt färre 
bilder än de övriga (0,45 bilder/sida). Om man räknar bort dessa två böcker hamnar 
medeltalet på en bild per sida.  
 
Ytterligare en sak som kan påverka bokens utformning är författarnas bakgrund. 
Flertalet av författarna är vid sidan av författarskapet även lärare eller lektorer i 
gymnasieskolan. Ett par av dem är numera pensionerade. Till en av böckerna, Vårt 
hem i universum, är båda författarna numera verksamma inom lärarutbildning 
respektive rådgivare åt miljödepartementet. En av böckerna är författad av 
yrkesverksamma lärare i samarbete med lärarutbildare.   
 

5.3 Finns det olika läroböcker beroende på studieinriktning? 
Böckerna har lite olika målgrupper, ett par säger sig ha samtliga program som 
målgrupp medan de andra har olika program eller inriktningar i åtanke med boken. I 
synnerhet görs det då skillnad på de yrkesförberedande programmen och 
naturprogrammet. Ingen av böckerna är specifikt riktade emot Samhällsprogrammet. 
Boken Möt A-kursen riktar sig emot individuella programmet.  
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6. Diskussion 
 
De flesta av böckerna riktar sig emot de yrkesförberedande programmen. Att så få 
böcker har Naturprogrammet som målgrupp kan bero på att de läser Biologi A och 
Kemi A. Delar av innehållet i dessa kurser (särskilt Biologi) innehåller stora delar av 
Naturkunskap A-kursen. Det finns därför Biologi A-böcker som innehåller även hela 
Naturkunskap A. En av böckerna i min undersökning, Frank Gul,  har dock 
Naturvetenskapliga programmet som målgrupp. Bokens upplägg skiljer sig också 
ganska mycket från de övriga. Författarna har lagt större vikt på det 
naturvetenskapliga arbetssättet, något som vissa andra böcker helt saknar. Dessutom 
har författarna tagit bort fokus från de delar av kursen som återkommer i Biologi och 
Kemi kurserna och tar istället upp mer geologi och den del av ekologin som behövs 
för att förstå dagens miljöproblematik.  
 
Ingen av böckerna säger sig vara speciellt inriktad mot Samhällsvetenskapliga 
programmet. Detta beror till stor del att det man läser både A och B-kurserna i 
naturkunskap och att det finns läroböcker där båda kurserna behandlas i samma bok. 
Dessa böcker valde jag att inte ta med i min undersökning eftersom de väver ihop 
kurserna och det därför blir svårt att jämföra dem med böcker som enbart innehåller 
A-kursen. 
 
Majoriteten av böckerna anser sig vara användbara på yrkesförberedande program. 
Det är dock här som det behövs störst anknytning till elevens studiegång så eleverna 
ser hur naturvetenskapen påverkar deras yrkesval. Tyvärr finns inget i någon bok 
som direkt riktar sig emot något speciellt av dessa program. Det är därför helt upp till 
läraren att hitta och använda dessa olika anknytningar mellan elevens programval 
och de olika delarna i kursen. 
 
Förlaget Liber har givit ut en serie läroböcker för Naturkunskap A, Frank-serien. 
Serien består av tre böcker varav en speciellt riktar sig mot det naturvetenskapliga 
programmet, de övriga två anger ingen specifik målgrupp utan anger sig passa de 
flesta program. Dessa böcker har också ungefär samma fokus mot resurshantering 
och miljöfrågor men har lite olika sätt att hantera dessa.  
 
Två andra böcker som liknar varandra väldigt mycket är de båda böckerna från 
förlagen Natur och Kultur. De båda böckerna har samma författare och ungefär 
samma upplägg. Största skillnaden mellan böckerna är att Ellips är nyare och därför 
innehåller mer väluppdaterade fakta. Frågan är dock om inte vissa fakta kommer 
ändras ganska snart, framförallt vad gäller internationella överenskommelser.  
 
De två böcker som skiljer sig mest från de övriga kommer båda från samma förlag, 
Studentlitteratur. De representerar varsin ytterlighet, Möt A-kursen är den bok i min 
undersökning som har mest lättbegriplig text och som verkligen riktar sig emot de 
elever som har det svårast att klara kursen. Det finns inget mer än att boken täcker 
det mest grundläggande inom kursen.  På andra sidan av skalan finns Vårt hem i 
universum min första tanke när jag läste boken var ”Är denna verkligen för 
gymnasiet?” boken har ett språk och upplägg som påminner om många av böckerna 
vi använder på högskolan. Författarna skriver i förordet att boken kan användas till 
folkbildningens studiecirklar och miljöinriktad undervisning i 
arbetsmarknadsutbildningen och här tror jag att boken kan komma till nytta. Kanske 
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skulle man även kunna använda boken till lärarutbildningens tvärvetenskapliga kurs. 
Dock tror jag inte att många gymnasieelever skulle uppskatta att ha den som kursbok. 
 
De olika författarnas användande av bilder skiljer sig inte i stort, inom vissa avsnitt är 
det nästan som om författarna lånat bilder av varandra. Bilderna används främst för 
att inte få för mycket text på en sida. Bilderna har oftast något förhållande till texten 
dock inte alltid. Jag trodde när jag började att fördelningen mellan de tre olika 
typerna av bilder skulle vara ca 1/3 av varje. Av den anledningen blev jag lite förvånad 
att endast 16,5% av bilderna var bilder som illustrerade texten. Att sedan så stor 
andel som 53% skulle vara upplättande var inte vad jag förväntade mig. Anledningen 
till att fördelningen är som den är beror till stor del på ämnet. Inom miljövård och 
hållbar utveckling blir det svårt att hitta bilder som på ett självklart sätt kan illustrera 
texten. En annan anledning kan vara att jag haft för stora krav för att klassificera 
bilder som illustrerande i stället för upplättande.  
 
Författarnas bakgrunder skiljer sig något. Samtliga böcker utom två är skrivna av 
personer som är eller nyligen varit verksamma lärare inom de naturvetenskapliga 
ämnena. En av böckerna är skriven av författare som inte varit verksamma inom 
skolan de senaste 10 åren utan varit lektor på lärarutbildningen respektive arbetat åt 
regeringen. Det är också denna bok som mest skiljer sig ifrån de andra. Den sista 
boken är skriven av tre författare varav en är lärarutbildare och de två övriga är 
yrkesverksamma lärare. De farhågor Selander (2003) har gällande att diskussionerna 
har glidit ifrån den typ av diskussioner som finns inom forskarvärlden har till som jag 
ser det till viss mån besannats. Diskussionerna i böckerna är relativt 
populärvetenskapliga. Dock anser jag att författarna försöker vinkla diskussionen så 
att den mer återspeglar forskarvärldens bild av ett skeende än den bild som oftast 
syns i den populärvetenskapliga pressen. 
 
Selander (1988) skriver om vilka karakteristika en lärobok ska ha. Två av dessa 
punkter strider böckerna i min undersökning emot. Realreferens, det händer i flera 
av böckerna att de skriver om teorier som är ifrågasatta eller om motstridande 
teorier. De gör detta för att stimulera till diskussioner. Alternativt för att man inte vet 
säkert hur det ligger till. När författaren skriver med flera motstridiga teorier ges 
eleven också möjlighet att se hur det naturvetenskapliga arbetssättet fungerar. Få av 
böckerna är att räkna som slutna. De har referenser till i första hand sidor på 
Internet. Vissa av böckerna har egna hemsidor för att kunna ge elever uppdaterad 
information och aktuella länkar.  
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Bilaga 1. 
 
Antal och fördelning av bilder/illustrationer:  
 

Förlag: 
Titel 

Upplättande 
bilder 
(Antal/andel) 

Illustrerande 
bilder 
(Antal/andel) 

Faktabärande 
bilder 
(Antal/andel) 

Totalt 
antal 
bilder 

Antal 
sidor 

Bilder/sida 

Liber: 
Naturkunskap A 

53/52 20/20 29/28 102 141 0,72 

Liber:  
Frank Gul 

92/56 14/9 58/35 164 158 1,04 

Liber: 
Frank Blå 

77/55 19/14 43/31 139 135 1,03 

Liber: 
Frank Röd 

85/62 14/10 38/28 137 131 1,05 

Gleerups: 
Naturkunskap A 

77/44 56/32 41/24 174 165 1,05 

Gleerups: 
Naturkunskap A 
Bas 

116/52 42/19 63/28 222 163 1,36 

Natur & Kultur: 
Ellips 

55/47 23/20 39/33 117 142 0,82 

Natur & Kultur: 
Medan jorden 
snurrar A 

75/61 16/13 32/26 123 116 1,06 

Bonnier: 
Naturkunskap A 

92/56 27/17 45/27 164 149 1,10 

Studentlitteratur: 
Möt A-kursen – 
Naturkunskap 

6/35 2/12 9/53 17 61 0,28 

Studentlitteratur: 
Vårt hem i 
universum 

46/61 13/17 16/21 75 168 0,45 

MEDELTAL: 70,4/53 22,4/16 37,5/31 130,4 139,0 0,91 
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Bilaga 2. 
Översikt över hur läroböckerna återspeglar kursmål samt författarens språk. 
Förlag: 
Titel 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Språk Anm. 

Liber: 
Naturkunskap A 

X X X X X X Lätt  

Liber:  
Frank Gul 

X X- X+ X+ X+ X+ Avancerat  

Liber: 
Frank Blå 

X X X X X X Medel  

Liber: 
Frank Röd 

X X X X X+ X Avancerat 
Lättläst 

 

Gleerups: 
Naturkunskap A 

X X+ X X X - Avancerat  

Gleerups: 
Naturkunskap A 
Bas 

X X X X X- - Medel  

Natur & Kultur: 
Ellips 

X X X X+ X+ - Lätt  

Natur & Kultur: 
Medan jorden 
snurrar A 

X X X X+ X+ - Lätt  

Bonnier: 
Naturkunskap A 

X X X X+ X+ X Medel 
Lättläst 

 

Studentlitteratur: 
Möt A-kursen – 
Naturkunskap 

X- X- X- X- X-  * X- Mycket lätt * Ej hållbar 
utveckling, 
endast miljö 

Studentlitteratur: 
Vårt hem i 
universum 

X * X X+ X X+ - Avancerat 
Faktaspäckad 

* Ej 
världsbildens 
framväxt 

 
Delar av kursen: 
1. Den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och jordens historia. 
2. Ekosystemens struktur ochdynamik. 
3. Energiomvandlingar, energiformer samt begreppet energikvalitet. 
4. Naturliga kretslopp, av människan skapade materia- och energiflöden samt 
termodynamikens lagar. 
5. Livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling. 
6. Det naturvetenskapliga arbetssättet. 
 
Klassifiering: 
-  Avsnittet saknas 
X- Avsnittet behandlas översiktligt 
X Avsnittet behandlas 
X+ Avsnittet behandlas väl
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Bilaga 3. 
Kursplan och kursmål - Naturkunskap A 
 
Ämnets syfte  
Utbildningen i ämnet naturkunskap syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur 
ett naturvetenskapligt perspektiv. Ämnet syftar också till förståelse av 
naturvetenskapens arbetssätt och resultat. Ämnets syfte är dessutom att ge 
naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta ställning i frågor som är viktiga för 
individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling och energifrågor. 
 
Mål att sträva mot 

 Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven: 
 utvecklar sin förmåga att beskriva, förklara och förstå omvärlden ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, 
 utvecklar sina kunskaper om vetenskapliga undersöknings- och 

forskningsmetoder och om hur resultat kan presenteras, 
 utvecklar sin förmåga att förstå och använda naturvetenskapens språk och 

teoretiska begrepp, 
 utvecklar sin förmåga och sitt intresse att söka, kritiskt granska och 

tillgodogöra sig kunskap om aktuell forskning i naturvetenskap från olika 
informationskällor, 

 utvecklar ett förhållningssätt som präglas av ödmjukhet och respekt inför 
naturen och livets storhet, 

 utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer av information, 
delta i diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån ett 
naturvetenskapligt och etiskt perspektiv, 

 utvecklar sina kunskaper om människan som en del av naturen och det 
ekologiska sammanhanget samt om kretsloppstänkandets roll för att minska 
samhällets miljöbelastning, 

 utvecklar sin förståelse av naturvetenskapens roll för samhällsutvecklingen. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Dagens samhälle är i hög grad baserat på naturvetenskap och teknik. Därför har den 
enskilde behov av kunskaper i naturvetenskap både som individ och 
samhällsmedborgare. Energi-, miljö- och resursfrågor ställer till exempel krav på ett 
brett naturvetenskapligt kunnande. Samtidigt ger naturvetenskapens snabba 
utveckling upphov till nya frågeställningar inte minst av etisk karaktär. 
 
Den moderna naturvetenskapen präglas av uppdelning i många specialområden 
samtidigt som många frågeställningar kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 
Ämnet naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga 
frågeställningar kan studeras ur flera perspektiv. Ämnets struktur är inte entydigt 
given men ämnet handlar om liv, materia och energi. Karaktäristiskt för ämnet är 
blandningen av teoretiska studier, observationer, experiment och fältstudier. 
Ämnet behandlar också frågan om hur människans världsbild har förändrats genom 
växelverkan mellan teoribildning och praktiska forskningsresultat. 
 
Ämnet naturkunskap är uppdelat i två kurser, Naturkunskap A som är ett kärnämne 
och Naturkunskap B.  
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Naturkunskap A bygger på elevens tidigare erfarenheter och på grundskolans 
utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp miljöfrågor, men 
även frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning behandlas. Kursen anknyter 
till elevens studieinriktning. Naturkunskap A är en kärnämneskurs. 
 
Naturkunskap B bygger på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper från 
grundskolan eller motsvarande. Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska 
och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt 
organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil 
ingår i kursen, liksom etiska frågor – speciellt de som gäller den moderna 
genteknikens utveckling och utnyttjande. Naturkunskap B är gemensam kurs på 
samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 
Eleven skall: 

 kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och 
tolka resultaten 

 ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt 
universums och jordens historia 

 kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande 
ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans 
strålningsmiljö 

 ha fördjupat sin kunskap om ekosystems struktur och dynamik samt 
betydelsen av biologisk mångfald 

 ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet 
energikvalitet  

 kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- och 
energiflöden samt ha förståelse av termodynamikens lagar 

 kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt delta i 
diskussioner om möjligheten att påverka utvecklingen 

 ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk 
utveckling. 

 


