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Syftet med studien var att studera nya läroböcker i kursen 
naturkunskap 1a1 på gymnasiet. Böckerna analyserades utifrån den 
nya ämnesplanen i naturkunskap samt ett formulär med stödfrågor. 
Resultatet gav att ingen av de analyserade läroböckerna uppfyllde 
ämnesplanens mål och centrala innehåll på ett tillfredsställande 
sätt. Den största bristen fanns vad gäller ämnesplanens mål om att 
eleverna ska utveckla kunskaper om olika livsstilars konsekvenser 
för den egna hälsan samt folkhälsan. Ingen av böckerna berörde 
detta på ett tillfredsställande sätt. Det visade sig också vara en stor 
variation vad gäller böckernas upplägg och hur de var skrivna, om 
det fanns instuderingsfrågor och liknande. Slutsatserna är att lärare 
behöver komplettera med ytterligare material, böckerna i sig kan 
inte täcka hela kursen. 
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The purpose of this study was to examine new textbooks in the 
science studies 1a1 course in high school. The books were analyzed 
based on the new curriculum in science and a form with support 
questions. The result gave that none of the analyzed textbooks 
fulfilled curriculum objectives and core content in a satisfactory 
manner. The biggest flaw was regarding curriculum objectives for 
the students to develop knowledge about different lifestyles 
consequences for their own health and public health. None of the 
books touched on this in a satisfactory manner. It also proved to be a 
great variation in the books concepts and how they were written. 
The conclusions are that teachers need to supplement with 
additional material, the books themselves can not cover the entire 
course. 
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1 Inledning    
År 2009 tog regeringen beslut om en ny gymnasiereform (Prop. 2008/09:199). 
Läroplanen och kursplanerna skulle omarbetas och bli tydligare i sin 
målformulering. Man menade att de befintliga kurs- och läroplanerna var 
svårtolkade och gav ett för stort tolkningsutrymme. Denna reform kom att heta 
GY11. Även grundskolan och förskolan skulle få nya läroplaner och 
ämnesplaner. 

Det togs också beslut om att gymnasiereformen skulle börja gälla höstterminen 
år 2011. Det gav ett utrymme för omarbetning av styrdokumenten på endast två 
år. Så sent som vårterminen 2011 reviderades dessutom ämnesplanerna för 
2011. Hur skulle man bära sig åt för att implementera de nya styrdokumenten 
på så kort tid, och hur har egentligen aktuella läroböcker hunnit med att 
produceras på så kort tid, som dessutom ska utgå från de nya styrdokumenten? 
Detta är en fråga som kom att engagera mig. 

I den här studien kommer jag att analysera huruvida nya läroböcker i 
naturkunskap 1a1 har anpassats till ämnesplanen för kursen. Skolverket (2006) 
har i sin granskning av läromedel kommit fram till att det är sällan som 
läroböcker överensstämmer med skolans ämnesplan och läroplan. Därför 
menar de att det är nödvändigt att ifrågasätta dessa och kritiskt granska dem. 

Eftersom det svenska skolsystemet är decentraliserat är det upp till lärare att 
själva välja vilka läromedel och arbetssätt man ska använda sig av i 
undervisningen (Skolverket, 2006). Detta fordrar att man som lärare har insikt 
i vad olika läromedel har att erbjuda, samt om man kan behöva komplettera 
med annat material. Enligt min erfarenhet finns inte riktigt den tiden att sätta 
sig in i läroböcker på ett tillfredsställande sätt när man jobbar som lärare. 

Mot bakgrund av ovanstående har jag valt att studera nya böcker i kursen 
naturkunskap 1a1 på gymnasiet och hur de överensstämmer med ämnesplanen i 
naturkunskap 1a1. Vidare kommer böckernas struktur och styrkor respektive 
svagheter att studeras. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera nya kursböcker i naturkunskap 1a1 på gymnasiet. 

1.1.1 Frågeställningar 
1. Hur är boken upplagd? 
2. Sammanfaller textens innehåll med mål och centralt innehåll i 

ämnesplanen? 
3. Vilka styrkor respektive svagheter har de olika böckerna? 

1.2 Rapportens disposition 
Till att börja med kommer jag att gå igenom relevant litteratur för studien och 
definiera ord och begrepp som fungerar som byggstenar i studien. Litteraturen 
kommer att beskriva vilken roll läroböcker har i skolan, varför de är viktiga 
element i undervisningen samt en del kritik som framförts mot läroböcker. 
Litteraturgenomgången kommer också innehålla en genomgång av tidigare 
läromedelsforskning. Det har även varit av vikt att framföra forskning om vad 
som kännetecknar en god lärobok. 



8 
 
Under avsnittet ”Metod” beskrivs tillvägagångssättet i denna studie. Urvalet och 
avgränsningarna motiveras samt en beskrivning av hur läroböckerna har 
analyserats ges. 

I ”Resultat och analys” presenteras resultaten för varje frågeställning. 
Resultaten för forskningsfråga 1 och 2 kommer dessutom att sammanfattas i 
tabeller. Jag kommer också att redogöra för vilka slutsatser som jag anser att 
jag kan dra utifrån studien. 

Avslutningsvis diskuteras de resultat studien kommit fram till och knyts ihop 
med relevant forskning i litteraturgenomgången. 

2 Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet kommer jag att presentera litteratur och tidigare forskning 
som är relevant för studien. 

2.1 Ämnet naturkunskap 
Naturkunskap är ett så kallat gymnasiegemensamt ämne. Det betyder att ämnet 
läses både på yrkesförberedande och studieförberedande program. Det finns 
totalt sett nio gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket 2011b).  

I naturkunskap finns det fyra kurser som är anpassade för yrkesprogram och 
studieförberedande program. 

 Naturkunskap 1a1 50 p som läses av yrkesförberedande program och 
bygger på de kunskaper grundskolan gett. 

 Naturkunskap 1a2 50 p som är obligatorisk på barn- och 
fritidprogrammet men valbar på el- och energiprogrammet, 
hantverksprogrammet, industriprogammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet. 

 Naturkunskap 1b 100 p bygger på grundskolans naturorienterade ämnen 
och läses av samhälls-, ekonomi-, estetiska samt humanistiska 
programmet. 

 Naturkunskap 2 100 p bygger på naturkunskap 1b eller 1a2. Den kan 
läsas som fördjupningskurs på de studieförberedande programmen samt 
på industri- och hantverksprogrammet. 

Teknikprogrammet och naturvetarprogrammet läser inte naturkunskap. 

Ämnesplanen är uppbyggd så att den första delen, som kallas ”ämnets syfte”, 
beskriver vilka kunskapsmål som ska uppnås efter avslutad kurs. Ämnets syfte 
och de kunskapsmål som står där är gemensamma för alla kurser i 
naturkunskap (Skolverket 2011b). 

Därefter presenteras det centrala innehållet där det står vad kursen ska 
innehålla. Det centrala innehållet skiljer sig däremot, beroende på vilken kurs 
man tittar på. Man får inte plocka bort något från det centrala innehållet, men 
däremot kan man lägga till sådant som är relevant för kursen samt kan kopplas 
till kunskapsmålen (Skolverket, 2011b). I följande två avsnitt kommer ämnets 
syfte och det centrala innehållet att beskrivas. Varje mål och centrala innehåll 
har fått ett nummer för att underlätta analysen.  Observera att all fakta i avsnitt 
2.1.1 och 2.1.2 är hämtat från ämnesplanen i naturkunskap 1a1. 
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2.1.1 Ämnets syfte 
I ämnets syfte anges att ämnets ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i 
naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som 
har ett naturvetenskapligt innehåll. Det läggs stor vikt vid att eleverna ska, 
utifrån kunskaper i naturvetenskap, göra personliga ställningstaganden och 
kunna argumentera för dessa. Målen i ämnets syfte är sex stycken till antalet: 

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 och miljön. 

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. 

Det är dessa kunskapsmål som kunskapskraven kopplas till (Skolverket, 2011b) 

2.1.2 Det centrala innehållet 
Som tidigare nämnts talar det centrala innehållet om vad som ska ingå i kursen. 

Kursen i naturkunskap 1a1 ska behandla följande: 

7. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. 
Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 

8. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel 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, till exempel 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. 

2.2 Läromedel, lärobok eller skolbok? 
Det har framkommit att det är nödvändigt urskilja begrepp som läromedel, 
lärobok och skolbok. Enligt Skolverket(2006) är läromedel sådant som lärare 
och elever använder för att nå uppställda mål. Läromedel utgörs av dels tryckta 
förlagsproducerade läromedel, men även massmedia, IT, uppslagsböcker och 
liknande. Läroboken faller under tryckta förlagsproducerade läromedel. 

Dock krävs ytterligare en tillspetsning av läroboksbegreppet. Enligt Stray 
(citerad i Johnsen, 1991) bör man också skilja på läroböcker och skolböcker 
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(textbooks, schoolbooks, min översättning) eftersom begreppet lärobok har 
vissa begränsningar. Om man tillåter läroböcker att falla under kategorin som 
texter producerade för att användas i instruerande sammanhang missar man de 
texter som i första hand inte producerats för det ändamålet. Det kan handla om 
skönlitteratur, dessa är tryckta förlagsproducerade texter, men de är i första 
hand inte tilltänkta att användas för det ändamålet, exempelvis Shakespeares 
texter. För dessa texter bör begreppet skolbok användas. 

Följaktligen kan man dra slutsatsen att läroböcker är 

Tryckta förlagsproducerade texter vars primära syfte är att användas i 
instruerande sammanhang. 

2.3 Koherens 
Koherens är ett viktigt begrepp inom läromedelsforskningen. Selander (1988) 
definierar begreppet på följande sätt: 

Koherens: Relationerna mellan olika idéer görs tillräckligt tydliga så att sammanhanget 
mellan olika idéer framstår som logiskt  (s.27) 

Beck m fl (1995) har en liknande definition, de menar att koherens är drag i en 
text som underlättar för läsaren att se orsaks- och verkanssamband. Att en 
läsare inte ser dessa orsakssamband kan bero på att texten har otydliga 
referenser eller brist på satskonnektorer (ord som eftersom, därför att, och, 
trots att, sedan, även [min anm.]). En koherent text hjälper läsare att binda 
samman information i texten och kombinera den med tidigare kunskaper. 

2.4 Lärobokens roll i skolan 
Lärobokens existens och användning i skolan har skapat mycket debatt. Vissa 
menar att den är hämmande för inlärningen och att eleverna går miste om att få 
reflektera och argumentera samt använda sina kunskaper i ämnet. (Englund, 
1999) 

Kritiken mot läroböcker har bland annat varit att läroböcker omfattar allt för 
många ämnen, texten är ytlig, saknar djup och bredd samt hackig (Ornstein, 
1994). Detta fenomen kallar Ornstein (1994) för ”mentioning” (nämnande, min 
översättning). 

Men det går inte att komma ifrån att läroboken har en viktig roll i skolan. 
Englund(1999) presenterar flera anledningar. För det första har läroboken en 
kunskapsgaranterande och auktoriserande roll i skolan. Läroboken ses som en 
garanti att kunskapsmålen uppfylls. Historiskt sett så har också läroböcker och 
uppslagsverk setts som auktoritativa texttyper. För det andra skapar läroböcker 
gemenskap och sammanhållning. Den skapar trygghet och ger en helhet i 
studierna. Den ger också ett sammanhang i studierna. Det tredje skälet utgår 
från att utvärderingen av elevernas kunskaper underlättas genom de två 
föregående anledningarna. Det är synnerligen praktiskt att ha en bok att 
hänvisa till vid prov och att den ger de kunskaper som behövs. En lärobok 
bidrar också till att lärares arbete underlättas. Det är praktiskt att kunna 
hänvisa elever som varit frånvarande vad som varit aktuellt men arbetsbördan 
för lärarna minskar också i och med att de inte behöver producera egna 
läromedel. Det är också praktiskt för eleverna att ha en bok att kunna ta hem 
och läsa istället för en mängd lösblad, arbetsblad, artiklar och liknande. Det 
underlättar också planeringen av lärares arbete. Sist men inte minst har också 



11 
 
läroboken en disciplinerande roll, den håller eleverna sysselsatta och förhindrar 
kaos i klassrummet: ”Eleverna disciplineras till att arbeta, läsa läxor, nog också 
till att inse vad (skol)arbete och vad vägen till (skol)kunskap innebär” (s. 340). 

Läroböcker är vanligast i de ämnen som byggs hierarkiskt på varandra som 
exempelvis matematik och NO-ämnen (Skolverket, 2006).  Detta härrörs från 
att teorin i dessa ämnen är viktig och det är mycket ”ren fakta” som ska läras in. 
Skolverkets (2006) resultat visar också att läroböcker inte används i lika stor 
utsträckning i samhällsorienterade och estetiska ämnen. Detta på grund av att 
detta är ämnen med en svagare struktur som inte är lika hierarkiskt ordnade 
som matematiken och de naturorienterade ämnena. 

2.5 Vad kännetecknar en god lärobok? 
Det som framkommit vid granskningen av tidigare forskning om läroböcker och 
andra pedagogiska texter är att begreppet ”röst” underlättar elevers inlärning. 
Det betyder att en text karakteriseras av aktivitet, muntlighet och konnektivitet 
(Nyström, 2009; Reichenberg 2000). Aktivitet innebär att texten använder verb 
som betecknar konkreta handlingar och undviker passiv form. Muntlighet 
innebär att texten har mer inslag av tal och dialog. Texten har en mer vardaglig 
och informell stil. Konnektivitet kännetecknas av att författaren försöker skapa 
en närhet till läsaren genom att läsaren engageras i texten, vanligtvis genom att 
frågor ställs i den löpande texten. 

Wikman (2004) har i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken 
kommit fram till tio principer för hur en god lärobok kan ta sig i uttryck. Dessa 
tio principer kan dessutom delas in i tre kategorier. Under kategorin aktivitet 
faller sex av dessa principer. Med aktivitet menas att det blir en interaktion 
mellan författarens budskap och elevens förkunskaper, eleven ska aktiveras i 
sin läsning. Detta kan uppnås genom att man har autentiska texter som bidrar 
till att eleven själv får bilda sin egen uppfattning. Det kan röra sig om utdrag 
från primära källor, Wikman (2004) ger exempel på detta i en text från 1200-
talet.  

Det bör också vara så att ett tema presenteras ur flera synvinklar och att 
utvecklingen av kunskapen synliggörs. Detta kallas för perspektivprincipen och 
kan komma till uttryck i naturkunskapen genom att presentera 
vetenskapshistorien exempelvis och att ge eleverna möjlighet att ta del av olika 
”sidor” i klimatdebatten eller andra företeelser där man kan ställa för- och 
motargument mot varandra. 

En läroboks struktur kan även den bidra till elevers inlärning. Wikman (2004)  
menar att det är en fördel om närstående teman sammanförs till större helheter 
där det inbördes sambandet signaleras:  

När vi startar ett pusselbygge underlättas arbetet om vi får se hela bilden innan vi börjar 
bygga. Även om vi inte vet hur de enskilda bitarna skall sammanfogas ger kännedomen 
om helhetsbilden oss en inriktning för våra ansträngningar. (s.155)  

Detta är en del av den så kallade strukturprincipen, men det finns också några 
nackdelar med detta. Om texter är alltför strukturerade eller innehåller 
instuderingsfrågor kan det finnas risk att de blir för lätta för vissa elever. Detta 
stöds även av Selander(1988) som menar att det i värsta fall kan leda till att 
eleverna börjar med instuderingsfrågorna för att leta upp de ”rätta svaren”. Då 
har inte eleverna läst och reflekterat över texten. Även McNamara (1996) menar 
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att detta är en riskfaktor med texter som har för hög koherens eftersom 
högpresterande elever inte ges en tillräcklig språklig utmaning.  

Fokuseringsprincipen berör stoffet i en lärobok. Om boken täcker ett för stort 
område kan lärandet missgynnas genom att det fokuseras på memorering 
snarare än förståelse. Det ställer stora krav på urvalet som då ska utgå fån en 
generell representativitet (Wikman, 2004). 

En läsares aktivitet kan också stödjas av att frågor ställs, exempelvis i 
inledningen till ett tema. På så vis förklarar man meningen med ett avsnitt. 
Dessa frågor väcker också nyfikenhet hos läsaren. Detta kallas för 
problematiseringsprincipen där alltså lärobokstexten bör problematisera de 
områden eller teman den tar upp. Wikman (2004) menar också att olika 
synpunkter på ett tema bör framföras. 

Den sjätte och sista principen i kategorin aktivitet är lustprincipen. Den utgår 
ifrån att intresse kan väckas och hållas vid liv. Här talar Wikman (2004) om 
vikten av att ha en röst i texten. Det är önskvärt att texten närmar sig 
berättelsens form eftersom elevernas lärande gynnas då. Vidare nämns 
problemlösningsuppgifter som har nära anknytning till elevernas vardag som 
en viktig beståndsdel.  

Kategori två benämns av Wikman (2004) som förkunskap där han utgår från 
att elevernas förkunskaper har stor betydelse för förståelsen av en text. Det här 
innebär att en text inte får vara varken för svår eller för lätt. Eleverna måste få 
möjlighet att både lyckas och anstränga sig. Forskningen som Wikman (2004) 
granskat har också visat att det vore lämpligt att läroböcker skrevs på flera 
nivåer. Wikman menar också att texter inte ska förenklas för mycket heller, det 
behövs lite längre och krångligare texter om man ska kunna bemöta alla i elever 
i en klass. Detta benämns som optimeringsprincipen.  

En god lärobok inbjuder också elever till att reflektera över det egna lärandet. 
Eftersom läroboken inte kan anpassa sig efter elevernas kapaciteter eller frågor 
som uppkommer hos eleverna kan läromedelsförfattarna undvika detta genom 
så kallade kognitiva broar. Exempelvis kan det i inledningen till ett kapitel 
presenteras en kort sammanfattning av kapitlet för att förbereda eleverna och 
utjämna förkunskapsskillnader.  Det här är stommar i den metakognitiva 
principen. 

De förkunskaper eleverna har bör också konfronteras av eleverna. De har, 
under sitt liv, byggt upp föreställningar om olika företeelser i världen. De ställs 
plötsligt inför vetenskapliga förklaringar på de företeelser som de skaffat sig, 
som kan strida mot de vetenskapliga förklaringarna. Det här kan överbryggas 
med hjälp av att skildra vanliga missuppfattningar och varför de är fel. Men just 
vad gäller naturvetenskapen kan det också finnas många områden som eleverna 
inte har någon direkt förhandsuppfattning om. Ekstig (2002) nämner bland 
annat elektromagnetisk induktion och menar att eleverna förmodligen stött på 
fenomenet men att de knappast funderat över fysiken som ligger bakom. Vid 
sådana fall kan det vara en fördel att närma sig kunskapsområdet genom en 
historisk framställning, att visa eleverna hur själva begreppet utvecklats med 
tiden (Ekstig, 2002). 
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Den sista kategorin är kritik och utgörs av relativitetsprincipen. Den utgår från 
att man behöver synliggöra för eleverna att kunskap, framförallt fakta, inte är 
bestående. Hur vi ser på atomens uppbyggnad idag skiljer sig från hur man såg 
på det för 100 år sedan. Detta kan, precis som ovan, härledas till Ekstigs (2002) 
idéer om historisk framställning. 

Alla ovanstående principer jag redogjort för kan sammanfattas i en figur för att 
göra dem mer tydliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Läromedelsforskning 
Läromedelsforskningen kan delas in i tre grenar; användarorienterade studier 
som avser läromedlens användning, processorienterade studier som fokuserar 
på själva processen av hur ett läromedel kommer till samt produktorienterade 
studier. Produktorienterade studier fokuserar på själva innehållet i läroböcker 
och analyserar detta (Skolverket, 2006). 

Det finns en tidigare studentuppsats som berör nya böcker i naturkunskap 1a1 
och jämför dem med mål och centralt innehåll. Uppsatsen har skrivits av Frida 
Bursell på Linnéuniversitetet. Eftersom hennes studie är ganska lik min egen 
kommer jag att visa på likheter och skillnader i våra arbeten samt om jag har 
gjort likadant eller annorlunda och motivera varför jag gör det. I Bursells 
uppsats analyserades endast fyra böcker vilket beror på att Capensis lärobok 
inte kom ut förrän år 2012.    

Det finns också en studentuppsats (Nyman, 2008) från Mälardalens högskola 
som jämför och studerar läroböcker i den gamla kursen naturkunskap A. 
Uppsatsen är skriven av Johan Nyman och berör ett stort antal av läroböcker 
för naturkunskap A. uppsatsen är skriven på grundnivå. Ingen speciell 
jämförelse av den studien kommer att ske i den här eftersom uppsatsen 
behandlar den gamla kursen naturkunskap A. 

 

   
Autenticitetsprincipen 

  Perspektivprincipen 

Aktivitet  Strukturprincipen 

  Fokuseringsprincipen 

  Problematiseringsprincipen 

  Lustprincipen 

 

 

  Optimeringsprincipen 

Förkunskap  Den metakognitiva principen 

  Konfliktprincipen 

 

 

Kritik  Relativitetsprincipen 

Figur 1. Wikmans (2004) tio principer för en god lärobok. 
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3 Metod 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga i studien, 
motivera urval och avgränsningar samt presentera författarna bakom 
läroböckerna. 

3.1 Urval 
För att undersöka vilka böcker för naturkunskap 1a1 som fanns tillgängliga gick 
jag in på några stora förlags hemsidor. Gleerups, Liber, Sanoma utbildning (har 
bytt namn från Bonnier utbildning), Natur och Kultur samt Capensis förlags 
hemsida besöktes. Därefter genomfördes en sökning på Google Scholar 2012-
09-28 på sökorden naturkunskap 1a1, lärobok och gy11 . Sökningen gav att det 
fanns fem böcker i naturkunskap 1a1. Varje förlag nämnt i texten ovan hade en 
bok i kursen naturkunskap 1a1. Eftersom antalet naturkunskapsböcker inte var 
stort valdes alla dessa till studien. 

3.2 Avgränsningar 
Studien är endast avsedd att beröra läroböcker och inte annat material så som 
lärarhandledningar, digitala resurser eller annat extramaterial. Detta för att 
arbetet då skulle bli för omfattande och ligga utanför ramen för ett 
examensarbete på avancerad nivå. Tiden var en viktig faktor för det beslutet. 

3.3 Tolkning av centralt innehåll och kunskapsmål 
Det är svårt att kontrollera hur en bok kan ge en förmåga, förmodligen kan den 
inte det eftersom en förmåga är en möjlighet att utföra något. Man skulle i så 
fall behöva kontrollera om eleverna förvärvat en sådan förmåga efter arbetet 
med en viss lärobok, men det är inte studiens syfte. Mål 1 (se s.9) har därför 
analyserats genom att undersöka om boken inbjuder till att eleverna kan 
använda sina kunskaper i naturvetenskap för att diskutera samt om det ges 
exempel på ställningstaganden och handlingsalternativ. Detta har också Bursell 
(2011) använt sig av i sin analys. 

Mål 2-6 som handlar om kunskaper har undersökts genom att analysera 
huruvida böckerna ger de faktakunskaper och förståelsen som behövs för att 
uppfylla dessa mål. 

Det centrala innehållet som omfattar punkterna 7-12 har analyserats genom att 
undersöka bokens innehåll. 

3.4 Genomförande 
Efter konstaterandet om vilka läroböcker som fanns skickades ett e-mail ut (se 
bilaga A) till förlagen med en förfrågan om de kunde tänkas bidra med ett 
cirkulationsexemplar till studien. Samtliga förlag svarade positivt på förfrågan 
utom Gleerups förlag. 

Jag har valt att analysera läroböckerna enligt samma princip som Bursell (2011) 
och benämna målen och det centrala innehållet med nummer så att det blir 
enklare att analysera böckerna. På så vis behöver man inte nämna hela målet 
eller en viss del i centrala innehållet utan kan hänvisa till mål (1-6) för ämnets 
syfte och punkter (7-12) i det centrala innehållet. 

Jag gick tillväga så att jag först läste igenom varje bok förutsättningslöst ett par 
gånger för att få en översikt över materialet.  Sedan konstruerades ett 
frågeformulär med hjälpfrågor som var tänkta som hjälpmedel i analysen (se 
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bilaga B). Jag hade även en tabell med ämnesplanens kunskapsmål och centralt 
innehåll så att jag kunde göra anteckningar under tiden som jag läste (se bilaga 
C). 

3.5 Presentation av läroböcker 
Nedanstående information om författarna har hämtats från läroböckerna. 

3.5.1 Naturkunskap 1a1, Capensis förlag 
Boken har skrivits av Lars Theng och Ingrid Martens. Theng är filosofie 
magister i biologi och gymnasielärare i biologi, naturkunskap och 
miljökunskap. Ingrid Martens är doktor i medicinsk vetenskap och har tidigare 
arbetat som lektor i biologi och naturkunskap.  

I resultat och analys benämns boken Capensis. 

3.5.2 Naturkunskap 1a1, Bonnier utbildning 
Tyvärr ges ingen presentation av författarna. 

I resultat och analys benämns boken Bonnier. 

3.5.3 Frank Blå, Liber 
Författaren Robert Obing har skrivit kapitel 1-4 och har själv erfarenhet som 
naturkunskapslärare både på gymnasium och i vuxenutbildning. Kapitel 5 har 
skrivits av Sandra Dahlén och Jan Karlsson.  

Dahlén är utbildare, konsult och skribent i frågor som rör sexualitet och genus. 
Hon har tidigare arbetat på RFSU med sexualupplysning och genusfrågor. I 
kapitel 5 har hon skrivit avsnittet som handlar om sex och relationer. 

Jan Karlsson har skrivit avsnittet om sex med konsekvenser och har arbetat 
som lärare i biologi och livskunskap. Han är också känd för att ha skrivit Libers 
Gymnasiebiologiserie.  

Obing poängterar i förordet att eleverna själva behöver reflektera över det de 
läser och hur detta stämmer överens med deras tidigare kunskaper. 

I resultat och analys benämns boken Frank Blå. 

3.5.4 Insikt Naturkunskap 1a1, Natur och Kultur 
Författaren Lisa Kirsebom är både journalist och naturvetare. Hennes 
huvudområden är medicin och bioteknik, men hon skriver om både biologi, 
kemi och fysik. Arbetet som journalist fokuserar på vetenskapsjournalistik och 
– information. Det var år 2011 och 2012 som hon författade böcker i serien 
Insikt Naturkunskap.  

På sin egen hemsida (www.lisakirsebom.se, 121208) skriver hon 

Jag vill inspirera fler att lära sig om naturvetenskap. Alldeles för många tror att 
vetenskapen är tråkig - fastän vi föds som nyfikna forskare. (Tro mig, jag har studerat 
mina barn, födda 2005, 2007 och 2012.) När slutar vi vara det, och varför? 

I resultat och analys benämns boken Insikt. 

3.5.5 Synpunkt 1a1, Gleerups 
Boken är skriven av Anders Henriksson som har skrivit tidigare böcker i 
naturkunskap, biologi och kemi. Han har även själv arbetat som lärare i biologi, 
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kemi och naturkunskap i gymnasieskolan i cirka 20 år. Henriksson inledde 
samarbetet med Gleerups 1994. Vidare kan nämnas att författaren själv är 
fotograf och tar en del egna fotografier till sina läroböcker. I förordet till boken 
skriver Henriksson att namnet Synpunkt har valts av två anledningar, dels ska 
boken lära elever att se samband i naturen, men de ska också få kunskaper i för 
att formulera egna och välgrundade synpunkter på naturvetenskapliga 
tillämpningar i samhället. 

I resultat och analys benämns boken Synpunkt. 
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4 Resultat och analys  
Här presenteras resultaten, först i löpande text, men även i tabellform för att få 
en mer översiktlig bild.  

4.1 Hur är boken upplagd? 

4.1.1 Naturkunskap 1a1, Capensis 
Boken består av 160 sidor inklusive register och är indelat i fyra kapitel. Varje 
kapitel inleds med att boken tar upp vilka delar i det centrala innehållet som 
kapitlet berör. I slutet av varje kapitel finns uppgifter i form av en ordlista där 
eleverna ska förklara ord och begrepp som hör till kapitlet, diskussionsfrågor 
samt instuderingsfrågor. Diskussionsfrågorna är tänkta att användas som 
gruppuppgifter. Instuderingsfrågorna är faktafrågor som belyser sådant som 
tagits upp i kapitlet. I kapitel fyra finns inga instuderingsfrågor, utan mer 
diskussionsuppgifter. I slutet av boken finns också förslag på webbadresser som 
kan komma till nytta i kursen.  

Kapitlena i boken har följande upplägg: 

1. ”Behov och resurser” som berör naturresurser, jordens utveckling, 
miljöhistoria som beskriver hur människans resursutnyttjande ändrats 
med tiden, naturvetenskapliga arbetsmetoder och pseudovetenskap. 
 

2. ”Ekosystem” behandlar ekologiska begrepp, ekosystem, 
ekosystemtjänster och världens biom. 

 
3. ”Energi” tar upp energibegreppet och olika energikällor samt dess 

påverkan på omgivningen. 
 

4. ”Sexualitet och relationer” berör könsorganens uppbyggnad och 
funktion, sexualitet, normer och värderingar samt sexuell hälsa. 

4.1.2 Naturkunskap 1a1, Bonnier utbildning 
Boken innefattar 160 sidor inklusive register och bildförteckning. Dessa 160 
sidor är fördelade på sex kapitel. 

1. ”Att beskriva världen” beskriver naturvetenskapen, dess metodik, 
pseudovetenskap och hur naturvetenskap kan granska kritiskt. 
 

2. ”Hur ska jag välja?” ger en inblick i resursfördelningen i världen, 
naturresurser, transportfrågor, pandemier och genmodifierade 
organismer. 
 

3. ”En värld att vårda” Berör främst ekologi och hållbar utveckling. 
 

4. ”Miljö och energi” Energi, energikällor, klimatförändringar 
 

5. ”Relationer, lust och sexualitet” berör även normkritik, könssjukdomar, 
könsorganens uppbyggnad och funktion.  
 

6. ”Undersökning och analys” behandlar källkritik och hur man går tillväga 
i naturvetenskapliga undersökningar. 
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I inledningen till varje kapitel finns en kort beskrivning av vilka delar i det 
centrala innehållet som tas upp i kapitlet och vilka mål i ämnets syfte man 
jobbar med. Dessa mål bryts sedan ner i mer konkreta kunskapsmål som eleven 
ska ha förvärvat efter att ha jobbat med kapitlet. Sist finns uppgifter att jobba 
med som kallas ”Ta reda på, diskutera & ta ställning”. I sista kapitlet finns dock 
inga sådana frågor utan där består uppgifterna av enklare laborationer och 
uppgifter som ger möjlighet till övning i källkritik. Längst bak i boken finns 
faktafrågor att jobba med till varje kapitel samt en ordlista. 

4.1.3 Frank Blå 
Det finns totalt sett 144 sidor inklusive bildförteckning och register. Boken delas 
in i fem kapitel där Obing skrivit kapitel 1-4.  

1.  ”Vetenskapens långa resa” beskriver framförallt hur ett naturvetenskapligt 
arbetssätt vuxit fram och vad vetenskapens upptäckter har bidragit med i 
samhällsutvecklingen. Det läggs också fokus på vad som skiljer vetenskap 
från pseudovetenskap. 
 

2. ”Solenergi driver vår planet” behandlar ämnet energi, vad det är för något 
och hur man kan påstå att solenergin driver vår planet. Det ges också 
exempel på hur ämnen flödar i kretslopp i ekosystem samt hur energin 
flödar i ett ekosystem. 
 

3. ”Energi, miljö och livsstil” belyser olika metoder för energiutvinning samt 
hur överkonsumtion av energi och resurser leder till miljöproblem. 

 
4. ”Hållbar utveckling” tar upp hur man kan arbeta mot en hållbar utveckling 

lokalt, globalt samt vad den enskilda människan kan göra.  
 
5. ”Sex och relationer”.  Av någon anledning är sidorna i detta kapitel 

gulfärgade och layouten är annorlunda. Annat typsnitt används också. 
Textstyckena är emellanåt placerade snett på sidorna. 

Boken är strukturerad så att det i början av varje kapitel finns en inledande text 
med vad som kommer att tas upp i kapitlet. Det finns också avsnitt i kapitlen 
som kallas ”Perspektiv på tillvaron” som ska bredda och fördjupa några valda 
områden. Exempel på detta är ”Energianvändning i historien”. I slutet av 
kapitlet finns instuderingsfrågor och en sammanfattning på kapitlet i 
punktform. 

Intrycket man får av boken är att det är luftigt och rikligt med bilder. 
Textstyckena är inte långa, utan ganska korta och lättlästa. 

Av någon anledning är sidorna i kapitel 5 gulfärgade och layouten är 
annorlunda. Annat typsnitt används. Textstyckena är emellanåt placerade snett 
på sidorna, vilket ger ett mer ledigt intryck. Det finns inga instuderingsfrågor 
eller liknande till kapitel 5. 

I slutet av boken finns en ordlista som förklarar ord och begrepp till kapitel 1-4. 
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4.1.4 Insikt 
Boken består av 136 sidor inklusive register och bildförteckning. Sidorna är 
fördelade på fem kapitel. 

1. ”En hållbar utveckling” som behandlar ekologi, ekosystem, 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald, ozonproblematiken, försurning 
och miljögifter. 
 

2. ”Kretslopp och resurser” fokuserar på naturresurser och hur dessa ingår i 
olika kretslopp samt hur naturresurser är olika fördelade i världen. 
Exempelvis vatten, luftföroreningar samt kolet och dess påverkan på 
klimatet. Även maten och dess fördelning samt miljöpåverkan från den. 
Avfallsproblematiken behandlas också.  
 

3. ”Energi” Kapitlet berör energibegreppet, energikällor och transporter. 
 

4. ”Sex och relationer” behandlar sexualitet, könssjukdomar, graviditet och 
fosterdiagnostik.  (Kan detta möjligtvis bero på att författaren har 
medicin som huvudinriktning?!) 
 

5. ”Vetenskapen och människan” berör hur vetenskapen förändrat 
samhället, vetenskapligt arbetssätt, skillnaden mellan vetenskap och 
pseudovetenskap och hur man kan vara källkritisk. Det beskrivs också 
hur vissa upptäckter kan få oanade konsekvenser. 

Varje kapitel inleds med en genomgång av vad kapitlet ska handla om och 
varför innehållet är viktigt. Det finns inga instuderingsfrågor, utan det finns 
”pratbubblor” emellanåt som ställer frågor för eleven att fundera vidare på.  

Det är rikligt både med bilder och text.  

4.1.5 Synpunkt 
Boken är på 184 sidor inklusive register och bildförteckning. Boken är uppdelad 
i sex kapitel.  

1. ”Naturkunskap för dig” som ger en inblick i naturvetenskapens roll i 
samhällsutvecklingen, naturvetenskapligt arbetssätt samt skillnaden 
mellan vetenskap och pseudovetenskap. 
 

2. ”Livets mångfald” som belyser livet som begrepp, cytologi samt hur 
levande varelser klassificeras. 
 

3. ”I atomernas värld”. Här får eleverna lära sig olika kemiska begrepp som 
atom, jon, salt och molekyl. Även vattnets egenskaper, syror, baser, pH 
behandlas. Viktiga processer som fotosyntes, cellandning och kolets 
kretslopp tas upp. 
 

4. ”Ekologi” Innehåller fakta om olika ekologiska begrepp och hur ämnen 
cirkulerar i ett ekosystem. Energins flöde och olika exempel på 
ekosystem beskrivs också. 
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5. ”Människan och miljön” Energibegreppet, energikällor och deras klimat- 
och ekosystempåverkan, miljögifter. Kapitlet behandlar även olika 
strategier, lokalt och globalt, för hantering av miljöproblematiken. 
 

6. ”Det händer i kroppen” handlar framförallt om sex och relationer. 
Beroendeframkallande medel och dess påverkan på kroppen. Kroppens 
olika arbetsenheter. 

I början av varje kapitel finns syften ur ämnesplanen angivna som förtydligar 
vilket eller vilka av målen man jobbar med i just det kapitlet. Dessa bryts ner i 
mer konkreta kunskapsmål. I kapitlen finns också så kallade ”Utblickar som 
fungerar som fördjupning och breddning av olika ämnen. I slutet av kapitlen 
finns en sammanfattning och uppgifter att jobba med. Dessa kallas ”Testa-dig-
själv-frågor”. Det finns också uppgifter som kallas ”Ta reda på”, ”Undersök” och 
”Argumentera”. I större kapitel som ”Ekologi” och ”Människan och miljön” 
finns fler sammanfattningar. 

4.1.6 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet för forskningsfrågan ”Hur är 

boken upplagd?” 

 Capensis Frank 
Blå 

Bonnier Insikt Synpunkt 

Antal sidor och kapitel 160 s,  
4 kapitel 

144 s. 
5 
kapitel 

160 s. 
6 kapitel 

136 s. 
5 kapitel 

184 s. 
6 kapitel 

Finns det instuderings 
frågor/diskussionsfrågor? 

Ja, både 
och. 

Ja Ja Nej, endast 
”pratbubblorna” 

Ja 

Finns det 
sammanfattningar på 
kapitlen? 

Nej Ja Nej Nej Ja 

Finns det ordlistor? Ja, men 
dessa ska 
eleverna 
jobba 
själva 
med. 

Ja, sist 
i 
boken 

Ja Nej Nej 

Synliggörs ämnesplanens 
mål och centrala 
innehåll? 

Ja, 
centrala 
innehållet 
nämns i 
början av 
varje 
kapitel. 

Nej Ja, i 
inledningen 
till varje 
kapitel. 

Nej Ja, i 
inledningen 
till varje 
kapitel. 

Tabell 1. Sammanfattning över böckernas struktur. 

  



21 
 
4.2 Sammanfaller bokens innehåll med mål och centralt innehåll i 

ämnesplanen? 

4.2.1 Naturkunskap 1a1, Capensis  
Det är inga större brister i måluppfyllelsen eller det centrala innehållet. 
Gällande mål 1 så saknas det mer utförliga exempel på handlingsalternativ och 
ställningstaganden, men boken upplevs ändå uppfylla mål 1 genom 
diskussionsfrågorna eftersom dessa helt klart bidrar till att eleverna kan 
använda sina kunskaper i naturvetenskap. 

Mål 3 bedöms uppfyllas bristfälligt eftersom de enda som skulle kunna kopplas 
till folkhälsa är sexuellt överförbara sjukdomar. I likhet med de andra böckerna 
saknas folkhälsofrågor som stress och fetma. Alkohol och droger finns inte 
heller med. 

I likhet med andra böcker i naturkunskap behandlas endast könsorganens 
uppbyggnad. Därför upplevs mål 4 inte behandlas tillfredsställande. 

Det som ytterligare saknas är en vidare beskrivning och exempel på 
vetenskapliga metoder. Avsnittet som är tänkt att behandla mål 10, 11 och 12 är 
endast två sidor och innehåller inte alls samma rika utformning som hos övriga 
böcker. Därför bedöms inte mål 10, 11 och 12 uppfyllas i tillräcklig utsträckning. 

Däremot ges en bra beskrivning över naturvetenskapens organisation och 
svårigheterna som uppstår med gränsöverskridande ämnen (geofysik, fysikalisk 
kemi, biokemi och liknande). 

4.2.2 Naturkunskap 1a1, Bonnier utbildning 
De mål som bedöms brista är 3, 4 och 6. Det saknas diskussion om olika 
livsstilars konsekvenser. Det nämns ingenting om alkohol, droger, tobak, stress, 
fetma och andra folkhälsofrågor. Även denna lärobok berör bara könsorganens 
uppbyggnad och funktion, men inte övriga kroppen. Det ges heller inga exempel 
på eller en genomgång av hur naturvetenskapliga teorier förändrats och hur 
människans världsbild förändrats med dem. Det hade varit önskvärt med 
exempel.  

Punkt 10, 11 och 12 i det centrala innehållet berörs framförallt i kapitel 1 och 6. 
Det här är den enda boken som bedöms uppfylla detta innehåll eftersom det ges 
en modell för hur man är källkritisk samt relevanta övningsuppgifter kopplade 
till detta. Det ges också förslag på enkla laborationer som eleverna kan 
genomföra för att få kunskaper om hur man jobbar naturvetenskapligt och hur 
man går till väga när man ska pröva olika företeelser.   

Alla kunskapsmål tas inte upp i kapitlen, till exempel mål 2 och 3, men mål 2 
uppfylls ändå eftersom det berörs genomgående i alla kapitel.  

4.2.3 Frank blå 
Mål 3 bedöms inte uppfyllas tillfredsställande eftersom boken inte behandlar 
livsstilsfrågor som droger, alkohol, stress och fetma som borde vara aktuella i 
detta mål. Det boken framförallt behandlar är livsstilars olika konsekvenser för 
miljön men inte konsekvenser för folkhälsan. Det som däremot behandlas är 
sexuellt överförbara sjukdomar, men begreppet folkhälsa nämns inte. 
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Vidare så tar boken endast upp könsorganens funktion och uppbyggnad. Inte 
övriga kroppsdelar och organ. Därför uppfyller boken mål 4 bristfälligt.  

Boken ger många exempel på hur man arbetar lokalt, globalt samt vad man kan 
göra själv för att främja en hållbar utveckling. Både Sveriges 16 miljömål och 
FN:s millenniemål tas upp. 

Vad gäller de tre sista punkterna i det centrala innehållet fokuseras dessa mål 
på själva teorin bakom vetenskapligt arbetssätt. Man använder sig av exemplet 
på hur människans världsbild har ändrats i takt med att vetenskapligt arbetssätt 
vuxit fram under ett par hundra år. Boken tar inte upp några praktiska sätt för 
eleverna att själva göra observationer, mätningar, experiment och 
klassificeringar, utan vetenskaplig metodik hålls på en allmän nivå. Men boken 
ger ändå en bra bild över hur naturvetenskapen använts till att göra de 
upptäckter som vi faktiskt ha gjort och ger många exempel på detta. 

4.2.4 Insikt 
Boken bedöms uppfylla målen och det centrala innehållet i stort sett. Vad gäller 
mål 1 så finns det ju inga direkta diskussionsfrågor utom pratbubblorna. Men 
det ges goda exempel på olika ställningstaganden. I avsnittet om 
klimatförändringarna berörs även klimatskeptikerna och hur de argumenterar. 
Likaså vad gäller kärnkraftsfrågan så ges exempel på vad 
kärnkraftsmotståndarna anser. Det ges också rikligt med exempel på 
handlingsalternativ.  

Mål 2 bedöms uppfyllas genom att det ges många exempel på problem som 
finns idag och vad man gör åt dem eller tänker göra åt dem. En aktuell 
samhällfråga är ju onekligen genmodifierade organismer (i fortsättningen 
kallade GMO) som berörs i avsnittet om vetenskapen i framtiden på sidan 122. 
Där ställs också för- och motargument mot varandra samt hur GMO kan tänkas 
bidra till en hållbar utveckling. 

Mål3 och 4 uppfylls dock inte tillfredsställande. Detta beror på att olika 
livsstilars konsekvenser saknas. Varken alkohol, droger, kost, motion och stress 
nämns. Fetma nämns mycket ytligt i den inledande texten till kapitel 2 som en 
välfärdssjukdom. Vidare tar boken endast upp könsorganens uppbyggnad och 
funktion därför bedöms mål 4 inte uppfyllas i tillräcklig mening. 

Punkt 10, 11 och 12 i det centrala innehållet berörs i sista kapitlet. Punkt 12 
bedöms beröras i tillräcklig utsträckning. Här ger boken en god grund i hur man 
är källkritisk och hur man går tillväga för att granska en text. Tyvärr ges det inte 
många exempel eller inbjuder elever till att använda naturvetenskapliga 
arbetsmetoder. Däremot behandlas etikfrågor i samband med forskning. Det 
brister också i punkt 11 i och med att det inte finns exempel på hur man ställer 
frågor som går att undersöka naturvetenskapligt eller inbjuder eleverna till att 
fundera på detta. 

4.2.5 Synpunkt 
Boken bedöms i stort sett uppfylla ämnesplanens mål och krav på innehåll. De 
mål som inte uppfylls tillfredsställande är mål 5, 6, 8. Detta beror på att det inte 
ges exempel på hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas 
kritiskt och användas för kritisk granskning. Det hade varit önskvärt med 
exempel på detta. Mål 6 ges det exempel på i form av hur atommodellen har 
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utvecklats genom tiderna, från synen på atomen på tidigt 1800-tal till nutidens 
modell innehållande elektronmoln. Boken brister dessvärre med avseende på 
mål 8 då mänskliga rättigheter och jämställdhet inte belyses tillräckligt. Inte 
heller resursfördelningen i världen och problematiken däri belyses i tillräcklig 
utsträckning. Millenniemålen utelämnas helt. 

Vad gäller mål 3 så beskrivs droger och alkohol samt hur kroppen påverkas av 
dem. Boken beskriver även andra beroenden så som mat-, spel-, internet-, och 
shoppingberoende, dock väldigt ytligt. Det saknas diskussion om fetma och 
stress däremot. 

Mål 1 bedöms uppfyllas tillfredsställande av två anledningar. Dels är 
uppgifterna ”Ta reda på”, ”Undersök” och ”Argumentera” av en sådan typ att 
dess svar inte går att återfinna i texten. De kräver också att eleven själv letar 
reda på information från andra källor samt måste ta ställning och argumentera 
för sin sak i ”Argumentera”-frågorna. Däremot ges tyvärr inte många exempel 
på handlingsalternativ. Det ges några få exempel i avsnittet om växthuseffekten. 

4.2.6 Sammanfattning 
Nedan följer en tabell över resultatet på forskningsfrågan om boken uppfyller 
ämnesplanens mål och centrala innehåll. Om boken anses uppfylla målen eller 
innehållet på ett tillfredsställande sätt synliggörs det genom ett plustecken. Om 
brister finns gällande uppfyllelsen av målet eller det centrala innehållet 
markeras det med ett minustecken. 

Mål/centralt 
innehåll 

Capensis Frank Blå Bonnier Insikt Synpunkt 

1 + - + + + 

2 + + + + + 

3 - - - - - 

4 - - - - + 

5 - + + + - 

6 - + - + - 

7 + + + + + 

8 + + + + - 

9 + + + + + 

10 - + + - - 

11 - + + - - 

12 - + + + - 

Tabell 2. Sammanfattning över läroböckernas uppfyllelse över mål och centralt innehåll. 

4.3 Vilka styrkor respektive svagheter har de olika böckerna? 

4.3.1 Naturkunskap 1a1, Capensis 
Det är ytterst sällan det finns en röst i texten. Den upplevs som en kompakt 
faktatext och ställer ytterst sällan frågor i den löpande texten.  

Emellanåt upplevs boken som tung att läsa, det är därför en fördel att 
instuderingsfrågorna finns eftersom det då kan hjälpa eleverna att sålla ut 
viktiga inslag i texten. Texten har en hög faktamässig nivå, men ibland blir det 
lite för mycket konstaterande eller ”mentioning” som Ornstein (1994) uttrycker 
det. Ett exempel på detta finns på s. 98: 
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Ett föremål kan ha energi som beror av läget och rörelsen i förhållande till andra föremål. 
Energin har ett samband med de krafter som verkar på föremålet. 

Om eleven inte vet vilka krafter det rör sig om blir dessa två textrader ganska 
svåra att förstå. En vidare förklaring hade varit på sin plats. Det ska tilläggas att 
begreppet ”krafter” inte tas upp förrän här. Det kan naturligtvis vara så att 
författarna valt att inte utveckla detta vidare eftersom de anser att eleverna ska 
ha dessa kunskaper innan. 

I avsnittet som handlar om arters utrotning kan man läsa 

Groddjur är den djurgrupp som är mest hotad. Av de 6285 arter som finns på jorden är 
1895 hotade till sin existens. Orsakerna är troligen flera. (s. 92) 

Det här är bara en form av konstaterande som man egentligen skulle undvika 
enligt den tidigare forskningen jag gått igenom (Ornstein, 1994; Wikman, 2004; 
Selander, 1988) Koherensen i denna textmassa saknas. Det hade varit bra att gå 
in på vilka orsakerna kunde vara, eller utelämna informationen helt. 

4.3.2 Naturkunskap 1a1, Bonnier utbildning 
Boken upplevs aktuell och tilltalande för elever på gymnasiet. Detta för att i 
uppgifterna ges eleverna möjlighet att använda sådant de använder på fritiden, 
exempelvis YouTube. Det finns också inslag av humor i texten, exempelvis när 
man i kapitel 1 talar om samband och skensamband. Här visar man upp ett 
diagram som visar en kurva för tillväxten av storkar och antalet födda barn i 
Tyskland under perioden 1965-1980. Enligt diagrammet skulle man lätt kunna 
tolka det som om det finns ett samband mellan dessa två företeelser, men det 
ges också en beskrivning till varför vi inte kan göra det och varför det är viktigt 
att inse att man inte alltid kan tro på alla ”samband” som framställs i media. I 
samband med detta avsnitt ges också en seriesida om ”Liar Bill” som raljerar 
om alla de kända myterna (att vänta med bad tills efter en timme efter maten, 
man får mask i magen av att äta snö och liknande). 

Jag har för övrigt haft svårigheter att hitta egentliga svagheter i denna bok. Men 
att boken inte uppfyller ämnesplanens mål får anses vara en nog så viktig 
svaghet. 

4.3.3 Frank Blå 
Den inledande texten bedöms som positivt eftersom eleverna då förbereds på 
den kommande texten, ett exempel på kognitiva broar som Wikman (2004) 
skriver om i sin avhandling. Det är alltså den metakognitiva principen vi talar 
om här. 

Instuderingsfrågor finns sist i kapitlen tillsammans med en sammanfattning i 
punktform. Tyvärr återfinns en del av svaren på dessa faktafrågor i 
sammanfattningen som för det mesta ligger bredvid frågorna eller direkt under. 

Texten har också ett relativt enkelt språk vilket kan vara en fördel för svaga 
elever. Samband, kretslopp m m förklaras på ett enkelt sätt och med ett språk 
som ligger mer nära elevernas. Det finns en ”röst” i texten. Exempel på detta 
finns på s. 89: 

Det krävs både nationella och internationella insatser för att nå fram. Och ändå är det 
faktiskt hos mig och dig besluten hamnar till sist. Det är där, i vår vardag, en stor del av 
förändringen måste börja! 
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Samt exempel på s. 105: 

Man brukar säga att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det är aldrig försent att 
börja, så börja du också! Vad kan just du göra för att vi ska få en bättre miljö och en mer 
hållbar utveckling? 

Det finns många exempel på att författarens röst kommer fram i lärobokstexten, 
detta är helt klart en styrka hos Frank Blå. 

En annan svaghet som framkommit är att boken hävdar att mäns konsumtion 
är mer resurskrävande än kvinnors och att männen förorenar mest. Det skulle 
behövas en ytterligare förklaring till detta, samt vad detta uttalande baseras på. 

En av styrkorna är framförallt att begreppet hållbar utveckling verkligen 
behandlas ur både ekonomisk, social och ekologisk synpunkt. Det läggs stor vikt 
vid mänskliga rättigheter och hur arbetet för att främja jämställdhet mellan 
könen i fattiga länder också kan bidra till ett land ökade ekonomiska tillväxt. 
Frank blå är den enda boken som tar upp detta.  

4.3.4 Insikt 
En av styrkorna är att boken tar upp många aktuella händelser. Eleverna har 
säkert hört talas om dessa på tv, nyheter etc. Nu kopplas de till 
naturvetenskapen vilket visar på naturvetenskapens samhällsnytta. 

Det är också fördelaktigt att eleverna får ta del av olika ståndpunkter vad gäller 
klimatfrågan och kärnkraftsdebatten. Om eleverna förväntas själv ta ställning 
måste de få höra de olika sidornas argument. Det här är den enda boken som 
ger två sidor av samma mynt. 

Författarrösten är inte lika tydlig som i de andra böckerna, men språket är 
relativt enkelt. 

4.3.5 Synpunkt 
Även denna bok förekommer inslag av berättande text och författarens röst, 
men inte i samma utsträckning som exempelvis Frank Blå och Insikt. Följande 
citat kommer från avsnittet om fotosyntes på s. 40: 

Varifrån kommer druvsocker och andra energirika ämnen som alla levande varelser är 
beroende av? Jo, de härstammar från växter (och blågröna bakterier, se sidan 23). 

Här inbjuder helt klart texten till att eleven själv får fundera och tilltalar läsare 
direkt. Det här är ett typexempel på vad Wikman menar med lustprincipen. 
Just detta avsnitt refereras det även tillbaka till på sidan 50. Sådana 
refereringar, både framåt och bakåt i boken, förekommer flera gånger.  

Tyvärr så finns en del svar på instuderingsfrågorna i sammanfattningen, precis 
som i Frank Blå. Exempelvis i kapitlet ”Ekologi” är första frågan på ”Testa-dig-
själv”- frågorna ” 

 Förklara ordet a) ekologi b) ekosystem c) miljöfaktor d) djursamhälle e)population f) 
näringskedja g) producent h)toppkonsument 

Alla dessa begrepp återfinns i sammanfattningen på sidan 57. 

Ibland upplevs boken som relativt faktakoncentrerad. Det kan vara en nackdel 
för svagare elever. 
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5 Slutsatser 
Här kommer jag att koppla samman resultaten på forskningsfrågorna och 

jämföra dem med tidigare forskning. Jag kommer även att tydliggöra vad just 

den här studien kommit fram till. 

5.1 Hur är boken upplagd? 
Det är tydligt att det finns en stor variation i hur författarna valt att lägga upp 

böckerna med avseende på innehållet. Fyra av fem böcker innehåller 

instuderingsfrågor vilket kan underlätta elevers inlärning till viss del (Wikman, 

2004). 

Värre har det visat sig vara med de böcker som har sammanfattningar på 

kapitlen eftersom man kan återfinna en del svar till instuderingsfrågorna i dessa 

sammanfattningar. Detta var något som både Ornstein (1994) och Wikman 

(2004) menade att man skulle akta sig för. Risken är att inlärningen blir för 

mekanisk och det blir viktigt att hitta ”rätt svar” istället.  

5.2 Sammanfaller bokens innehåll med mål och centralt innehåll i 
ämnesplanen? 

Ingen av de undersökta böckerna uppfyller ämnesplanens mål och centrala 
innehåll till fullo. Det som är gemensamt för alla böckerna är att 
människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med 
omgivningen inte behandlas tillräckligt eller inte tas upp alls. Vidare är också 
mål 10, 11 och 12 bristfälliga i flertalet böcker. Ett av målen som inte behandlas i 
tillräcklig utsträckning är mål 3. Majoriteten av böckerna behandlar visserligen 
sexuellt överförbara sjukdomar, droger och alkohol. Men det hade varit 
önskvärt med aktuella frågor som stress, fetma, kost och motion. Begreppet 
folkhälsa nämns inte i någon av läroböckerna vilket är en stor brist. 

Däremot finns det inga brister vad gäller punkt 7-9 i det centrala innehållet. 
Alla böcker bedöms beröra dessa till fullo. 

Resultaten här är helt i linje med vad Skolverket (2006) har kommit fram till, 
att läroböcker sällan uppfyller ämnesplanens mål. 

5.3 Vilka styrkor respektive svagheter har de olika böckerna? 
En självklar svaghet är att ingen av böckerna uppfyller ämnesplanens mål och 

centrala innehåll till fullo. Det är därför nödvändigt att komplettera med annat 

material i sin undervisning. 

En av styrkorna är att alla böcker uppfyller punkt 7-9 i det centrala innehållet. 

Eftersom ekologi är ett område fyllt av ord och begrepp samt mycket ”fakta” 

som ska läras in är det positivt att böckerna går igenom detta ordentligt. 

Slutsatsen blir att flertalet böcker ger en bra grund att stå på när det kommer 

till ekologin som arbetsområde. 

Det är också fördelaktigt att de flesta böckerna har skrivits på ett sådant sätt att 

texterna har en tydlig författarröst i sig. Frank Blå och Insikt visade sig ha störst 

inslag av detta, medan Capensis bok hade minst inslag av detta.  
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En slutsats jag drar är också att Capensis bok lämpar sig bäst till 

högpresterande elever på grund av brister i koherensen, vilket i detta fall ses 

som något positivt eftersom McNamara understryker att högpresterande elever 

inte gynnas av texter med för hög koherens.  

Eftersom Frank Blå tillhör en av de böcker som är skriven med mest inslag av 

författarröst och har ett enkelt och vardagligt språk passar den bättre till elever 

som kan anses som lågpresterande eller saknar motivation. Detta är helt i linje 

med vad Wikman (2004) menar kan stimulera elevers inlärning och 

motivation. 

6 Diskussion 
Svårigheten med en sådan här studie är att validiteten och reliabiliteten är 
svårstyrkt eftersom det handlar mycket om hur man väljer att tolka saker och 
ting. Läroböckerna har analyserats av mig och jag har onekligen tolkat 
ämnesplanen och böckernas innehåll på ett visst sätt. Det är inte säkert att 
någon annan skulle komma fram till samma resultat. Men en viktig del i 
studiens syfte är också att den ska kunna användas av praktiserande lärare för 
att bättre få en överblick av de läroböcker som finns att tillgå. Min förhoppning 
är åtminstone det.  

Eftersom jag och många andra (Skolverket, 2006; Bursell, 2011) har kommit 
fram till att läroböcker inte kan täcka en hel kurs skulle det kanske vara 
intressant att undersöka hur ett eller flera begrepp tas upp i läroböckerna och 
om framställningen av dem skiljer på något sätt och i så fall hur. Det skulle 
också vara intressant att ta reda på om och hur författarnas bakgrund påverkar 
innehållet i en lärobok eftersom det visade sig att Insikt Naturkunskap 1a1 av 
Lisa Kirsebom var den enda boken vars kapitel om sex och relationer präglades 
också av en medicinsk del. Medicin är ju som sagt en av Kirseboms 
huvudområden. Det har förmodligen påverkat innehållet. 

Att många böcker brustit vad gäller punkterna 10-12 är egentligen inte så 
konstigt. Min egen tolkning är att om man ska lära sig naturvetenskapliga 
arbetsmetoder så måste man prova detta praktiskt. En bok kan aldrig förmedla 
praktiska erfarenheter, det är något man måste åstadkomma själv, åtminstone 
om man får tro Dewey som kommit att färga pedagogiken med sina slagord 
”learning by doing”. För att man ska arbeta med dessa punkter i det centrala 
innehållet bör man nog övergå till laborativt arbete. Alla böckerna ger ju ett mer 
teoretiskt perspektiv vad gäller dessa mål. Detta kan tänkas vara en bra 
inledning till då eleverna själva ska laborera, som då måste göras utanför boken. 
Läraren själv måste här planera så att eleverna för prova att arbeta enligt ett 
naturvetenskapligt arbetssätt.  

Även om Capensis lärobok uppfyller de flesta målen bristfälligt så ska det dock 
understrykas att boken ger en djup ämneskunskap i de olika teman som berörs. 
Boken kan tänkas vara lämplig för de elever som vill nå de högre betygen, det 
vill säga betygen A-C, eftersom den behandlar de flesta områden grundligt och 
dessutom inte är alltför enkelt skriven. Jag har funnit en del brister i 
koherensen i denna bok, men precis som McNamara menar så kan en text som 
är för koherent missgynna högpresterande elever.  
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Angående Insikts presentation av klimatskeptikerna och kärnkraftsdebatten 
kan man koppla detta till Wikmans (2004) perspektivprincip. Här ges ju olika 
synvinklar på dessa frågor och bidrar till att eleverna kan ta ställning själva i 
frågorna. Även om dessa olika ståndpunkter tas upp mycket översiktligt så ger 
detta i alla fall en bra utgångspunkt till att diskutera vidare. 

Mina resultat skiljer sig lite från Bursells (2011). Hon hävdar att boken 
Naturkunskap 1a1 från Bonnier Utbildning uppfyller kunskapsmål 3 och 4, men 
som jag nämnt tidigare saknas dessa delar helt eller delvis eftersom det nämns 
ingenting om alkohol, droger, tobak, stress, fetma och andra folkhälsofrågor. 
Boken berör bara könsorganens uppbyggnad och funktion, men inte övriga 
kroppen. I analysen hon gjort av de andra böckerna finns denna kritik med, 
men hon nämner inte att även denna bok inte uppfyller dessa mål. Annars 
överensstämmer våra resultat ganska bra. Detta var den enda stora skillnaden. 

Det har också tydliggjorts att böckerna som finns att tillgå i naturkunskap 1a1 i 
dag skiljer sig mycket åt vad gäller upplägg, innehåll och liknande. Det är en 
fördel att det finns böcker på olika nivåer. Detta stärker uppfattningen om att 
man inte kan använda sig av en bok i sin undervisning utan att man behöver ha 
flera böcker och komplettera med annat material. Men det är positivt att de 
ändå skiljer sig så pass mycket, det betyder att man som lärare har flera 
alternativ att välja bland om man märker att någon elev har det lite svårare för 
sig eller om en elev behöver utmaningar. 

Som vi nu har sett är det nödvändigt att komplettera sin undervisning med 
annat material, man kan inte låta sin undervisning utgå från en enda lärobok. 
Studien har visat att ingen bok uppfyller ämnesplanens mål och centrala 
innehåll, vilket även Skolverket (2006) understryker. 

Jag låter ett citat få avsluta denna rapport som jag fann då jag genomförde 
litteraturgenomgången. Anledningen till detta är att citatet sammanfattar på ett 
kärnfullt sätt utgångspunkten för en lärares undervisning: 

Om jag var tvungen att reducera all pedagogisk psykologi till en princip, skulle jag säga 
följande: Den viktigaste enskilda faktorn som påverkar lärandet är vad den lärande redan 
vet. Ta reda på det och undervisa i enlighet därmed.  

(Helldén, 2002, s 228) 
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7 Bilagor 
 

7.1 Bilaga A 

 

Hej!  

  

Mitt namn är Elin Näslund och jag går lärarutbildningen på Mälardalens Högskola  

och håller just nu på att skriva ett examensarbete inom naturvetenskap. 

  

Eftersom det har skett så stora förändringar i gymnasieskolan med nya ämnesplaner,  

ny läroplan och skollag har jag valt att studera nya läromedel i kursen naturkunskap 

1a1. 

  

Syftet med studien är att jämföra läromedel i naturkunskap 1a1 med ämnesplanens syfte 

och centrala innehåll. 

  

De läromedel jag tänkt studera är de fem läroböcker som finns att tillgå, d v s Insikt 1a1 

(Natur och Kultur),  

Synpunkt 1a1 (Gleerups), Frank blå (Liber), Naturkunskap 1a1 (Capensis förlag), 

Naturkunskap 1a1 (Bonnier Utbildning). 

  

Är det möjligt att ni kan bidra med ett exemplar av er lärobok i naturkunskap 1a1 så att 

jag kan genomföra min studie?  

Jag vore ytterst tacksam! 

  

  

Stort tack på förhand! 

  

Elin Näslund 

Lärarstudent mot gymnasieskolan inom naturvetenskap och matematik 

Mälardalens Högskola  

_____________________________________________________________________ 

 

Mob.nr: 076-239 75 30 
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7.2 Bilaga B 

 

STÖDFRÅGOR VID ANALYS AV BÖCKERNA 

1. Hur är boken upplagd med avseende på kapitelindelning, 

instuderingsfrågor, diskussionsfrågor och sammanfattningar? 

2. Sammanfaller texten med innehållet och målen för kursen? 

3. Stärker boken den typen av utbildning (t.ex. kritiskt tänkande och 

problemlösning) som eftersträvas av läraren och skolan? 

4. Finns det en stark uttalad koppling till ämnesplanen m a p mål, centralt 

innehåll och liknande i boken? 

5. Hur är texten skriven? Finns det inslag av författarröst eller är texten 

faktakoncentrerad? 

6. Vilka är bristerna i boken? Motivera. 

7. Vilka är styrkorna i boken? Motivera. 

  



31 
 
7.3 Bilaga C 

 

ANALYSCHEMA FÖR ÄMNESPLANENS MÅL OCH CENTRALA INNEHÅLL  

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 och 
miljön. 

 

 

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, till exempel 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. 
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10. Naturvetenskapliga 
arbetsmetoder, till exempel 
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. 
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