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Sammanfattning 
Det här arbetet är en studie av fysikläroböcker och teorier om hur lärande går till. Jag har 

undersökt två lärandeteorier som haft inverkan på skolan och dess utveckling, nämligen 

behaviorismen och konstruktivismen, och försökt utröna hur de kan komma till uttryck i en 

fysiklärobokstext. De olika teorierna skiljer sig i grunden åt, men i sin framställning kan de 

ändå likna varandra. Det är därför svårt att koppla ett visst sätt att skriva en lärobok på till en 

viss syn på lärande.  

Jag har också sett på om och hur dessa lärandeteorier kommer till uttryck i fem olika 

fysikläroböcker, där den äldsta är utgiven 1848 och den nyaste är från 1997. Jag har där 

upptäckt både likheter och olikheter mellan alla böcker. Textmassan har blivit betydligt mer 

omfattande och är från mitten av 1900-talet mer inriktad på att utreda och resonera än att 

beskriva, vilket tyder på ett mer konstruktivistiskt arbetssätt. Man använder också bilder på ett 

annat sätt, för att skapa förståelse, och övningsuppgifter är inte längre lika fokuserade på att 

klara en beräkning, utan är i större utsträckning kvalitativt orienterade.  

Jag har sammanfattningsvis funnit att läroböckerna fått fler konstruktivistiska och färre 

behavioristiska inslag, men även att utvecklingen sedan mitten av 1900-talet är i mitt urval 

inte stor.  
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1. Inledning 
Fram till 1900-talet hade man i allmänhet en traditionell syn på lärande, som innebar att 

kunskaperna överfördes till eleverna. Man ansåg att vetenskapen var absolut, vilket 

avspeglade sig på skolans form och dess arbetssätt. Detta gjorde skolan till en mycket 

auktoritär organisation. Under 1900-talets början gjorde psykologin sitt intåg, och 

behavioristiska metoder tog greppet om skolvärlden. Under denna tid kom skolan att 

framställa fysiken som en mängd faktadelar utan att framhäva dess idéer och struktur. 

Eleverna skulle lära sig stoffet och i princip kunna återge det utantill. Det fanns få tillfällen 

för eleverna att utföra egna experiment och upptäcka fysiken på egen hand (Löfdahl, 1987). 

På senare tid har skolan influerats av ett flertal olika tankeströmningar, och utvecklingen 

fortsätter, bland annat genom att diskussioner om olika former av kunskap kommit upp 

(Gustavsson, 2000). Vad är viktigt att kunna och vilken sorts kunskap är det som skolan ska 

stimulera framväxten av? Samhället förändras i en allt snabbare takt, och det är viktigt att 

skolan hänger med i utvecklingen.  

Ovanstående innehåller en del kortfattade beskrivningar av hur skolan sett ut under en tid 

tillbaka, och som visar att den som helhet har förändrats en hel del. Men hur står det till med 

läroböckerna, som länge har varit och fortfarande är en viktig del av fysikundervisningen i 

skolan? På vilka sätt har de förändrats? De senaste 100 åren har varit händelserika, då teorier 

om lärande har växt fram och uttalat sig om vad som egentligen sker när vi lär, och hur det 

bästa sättet är att skaffa sig kunskaper. Vilka intentioner hade egentligen läroboksförfattarna 

för 100 år sedan med sina böcker och hur var de strukturerade? Har uttrycksformerna 

förändrats under åren, och i så fall på vilka sätt?  

1.1. Syfte 

Mitt arbete syftar till att utreda hur lärandeteorier kommer till uttryck i fysikläroböcker från 

olika tidpunkter under de senaste 150 åren. För att göra detta redogör jag först för två av de 

lärteorier som haft mycket stor betydelse för skolans utveckling; behaviorismen och 

konstruktivismen.  

Mina frågor är: 

 På vilka sätt kommer inslag av behavioristiska och konstruktivistiska teorier till 

uttryck i fysikläroböcker?  

 Hur har utvecklingen av fysikläroböckernas inlärningsteoretiska inslag sett ut? Vilka 

är skillnaderna/likheterna? 
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2. Metod 
För att analysera läroböckerna har jag valt att framför allt studera ett visst ämnesområde i de 

olika verken, nämligen laddning och elektricitet. Valet av detta område bestämdes till stor del 

av att jag inte lyckades få tag i så många olika äldre böcker, varför jag fick ta ett avsnitt som 

fanns med i samtliga böcker. Omfattningen på detta avsnitt skiljer sig dock väldigt mycket åt i 

de olika böckerna. Detta beror till stor del på att kurserna är utformade på olika sätt och är 

mer eller mindre omfattande. I den bok som gjorde den kortaste behandlingen var det ungefär 

4,5 sidor av det valda området, medan den mest omfattande boken helt och hållet handlade 

om samma ämne. På grund av detta har jag i det första fallet även tittat på några andra avsnitt 

för att skaffa mig en uppfattning om hur boken är utformad. I det andra fallet har jag 

begränsat mig till att endast studera en del av boken. Den avsedda målgruppen kan också 

skilja sig åt mellan de olika läromedlen. Allt detta borde emellertid inte ha någon större 

betydelse för resultatet, eftersom det inte är stoffurvalet eller svårighetsgraden som ska 

jämföras, utan själva framställningens karaktär. Jag har alltså i min studie antagit att fram-

ställningen av de olika ämnesområdena inte skiljer sig åt i en och samma bok. Att 

omfattningen av elektricitetsavsnitten skiljer sig åt mellan böckerna beror naturligtvis även på 

att kunskaperna om de elektriska fenomenen har utvecklats en hel del fram till idag. 

I de fall det varit möjligt har jag försökt välja böcker som riktar sig mot gymnasiet eller 

motsvarande utbildningsnivå. Jag har också strävat efter att välja böcker jag själv har kommit 

i kontakt med i min egen utbildning, för att i möjligaste mån få ett urval av böcker som 

faktiskt har använts i skolan. Utbudet av äldre böcker är emellertid starkt begränsat, varför jag 

helt enkelt fått studera de böcker som finns tillgängliga. Detta, i kombination med att 

undersökningen är en småskalig kvalitativ studie, gör det svårt att dra slutsatser om hur det 

allmänt förhåller sig med fysikläroböckernas inlärningsteoretiska inslag. Mitt mål är 

emellertid främst att finna de olika sätt som inlärningsteorier kan komma till uttryck i 

böckerna, men undersökningen kan ändå ge några idéer om hur utvecklingen kan ha sett ut.  

En del i en läromedelsgranskning kan vara att se på hur stoffurvalet har gjorts (Selander, 

1988). Jag har i min studie valt att inte göra någon sådan undersökning, eftersom det är svårt 

att tolka dess anknytning till de bakomliggande tankarna om lärande och inlärning. Frågor om 

innehållet har snarare att göra med reglering genom styrdokument och liknande, än om teorier 

om inlärning. Dessutom skiljer sig, som ovan påpekats, målgruppen åt, vilket gör en sådan 

analys fruktlös.  
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Läromedelsanalysen kommer att utföras med avseende på kriterier som är relevanta för de 

aktuella lärandeteorierna. Dessa kriterier diskuteras i avsnitt 3.2. Utöver dessa kriterier 

kommer jag även att se om eventuella förord uttalar några särskilda intentioner med boken 

eller annat som kan vara av intresse för min studie.  

Jag har också försökt att inte ta hänsyn till de många beskrivningar av skolan som gjorts i 

olika böcker. I många av de skrifter jag läst i mitt arbete har man beskrivit hur undervisningen 

gick till i skolan, på samma sätt som jag själv har en uppfattning om hur dagens läroböcker 

används i skolan. Eftersom jag i min studie vill se på hur läroböckerna såg ut har jag försökt 

att bortse från detta i min analys. Det är annars lätt att få en förutfattad mening av hur skolans 

arbetssätt ser ut, vilket gör att man fastnar i de tankebanorna och ser just det man förväntar 

sig, även om det egentligen inte finns något i böckerna som pekar på detta. Exempelvis har 

skolan och läromedlen ibland beskrivits som auktoritära och fokuserade på att eleverna ska 

kunna återge det som behandlas på lektionerna, snarare än att vara inriktad på att de ska förstå 

ämnet. (se exempelvis Säljö, 2000). Detta är snarare en beskrivning av hur läroböckerna har 

använts i undervisningen, än en skildring av författarnas pedagogiska intentioner. Jag har 

därför i dessa fall försökt vara öppen för vad som faktiskt står i böckerna, och strävat efter att 

inte ta hänsyn till redogörelser för hur boken har brukats eller mina egna uppfattningar. Detta 

har jag emellertid uppfattat som en av de svåraste delarna med uppsatsen, eftersom det inte är 

lätt att läsa böckerna med ett öppet sinne och att bortse från förutfattade meningar.  
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3. Teori 

3.1. Lärandeteorier 

Vi lär oss hela tiden, även då vi inte är medvetna om det eller när syftet egentligen inte är att 

just lärande ska ske. Exempelvis ger det vardagliga samtalet, som kan betraktas som den 

viktigaste kunskapsförmedlande företeelsen i samvaron, upphov till kunskaper och insikter 

som vi tar med oss och som vi formas av. När huvudsyftet är att lärande ska ske utgår man 

däremot, medvetet eller omedvetet, alltid från ett antagande om hur inlärning sker och om hur 

man ska kommunicera materialet för att individen ska ta in det (Säljö, 2000).  

Synen på hur lärande går till är något som har förändrats en hel del genom åren. 

Traditionellt sett har undervisning utförts genom att se lärande som en överföring av kunskap. 

Lärande handlar då om att transportera bestämda enheter som fakta, värderingar och 

principer. Läraren förmedlar (eller lär ut) kunskaper och eleven mottar (eller lär in). När de 

väl blivit lagrade är allt klart och eleven kan vid behov ta fram kunskaperna från sitt förråd. 

Den traditionella undervisningsmetoden kan därför liknas vid en överföringspedagogik (Säljö, 

2000). Synen på kunskap var på så sätt auktoritär, läraren var den som visste och eleven var 

den som inte hade kunskaperna än. Katekesläsningen är ett bra exempel på detta och dessa 

uppfattningar om lärande medförde elever som passivt satt och tog in kunskapsstoffet. När det 

gäller fysikstudier handlade det ofta om att lära in vetenskapens vedertagna fakta. Denna syn 

på kunskap och inlärning har på senare tid ofta kritiserats för att vara en grov förenkling av 

verkligheten (Sjøberg, 2000). 

De vetenskapliga teorierna om lärande som under en tid växt fram kan delas in i två 

traditioner, behaviorismen och konstruktivismen.  

3.1.1. Behaviorism 

Behaviorismen är en psykologisk riktning, som utvecklades i USA under 1900-talets första 

hälft, av framför allt psykologen B.F. Skinner. Behaviorismens huvudtankar har sitt ursprung 

i den ryske psykologen Ivan Pavlovs arbeten i slutet av 1800-talet, vilka kortfattat bestod i att 

studera hur olika reflexer kunde utlösas genom något som egentligen inte borde starta denna 

reaktion. Ett välkänt uttryck i sammanhanget är Pavlovs hundar (Säljö, 2000). Behaviorismen 

har en stark samhörighet med det positivistiska vetenskapsidealet, som utgår från observatio-

ner, iakttagelser och mätningar, och som genom att använda sig av olika lagbundenheter drar 

slutsatser av enskilda händelser till det generella. Dessa inducerade generella slutsatser är 
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vetenskaplig kunskap. Enligt de positivistiska idéerna måste dessutom allt som inte kan 

kontrolleras genom observationer eller mätningar rensas bort ur de vetenskapliga resone-

mangen. I likhet med detta koncentrerar sig behaviorismen endast på det uppenbara beteendet, 

som är konkret och lätt att kontrollera, därav namnet behaviorism (Sjøberg, 2000). En 

behaviorist som studerar en människa kan således bara observera vad som påverkar individen 

och vilken reaktion som då följer. Detta beskrivs som stimulus (påverkan) och respons 

(reaktion). Det som händer mellan stimulus och respons, det vill säga hur individen tänker, 

kan vi, åtminstone enligt den klassiska formen av behaviorism inte uttala oss om. Målet är att 

finna de lagar som styr stimulus och respons, och som beskriver hur en viss reaktion uppnås. 

Detta innebär en objektifiering av individen, som ses som ett oskrivet blad. Vissa reflexer är 

medfödda, men i övrigt är alla andra kunskaper och erfarenheter inlärda. Det innebär 

emellertid också en optimistisk syn på inlärning och uppfostran, eftersom alla teoretiskt sett 

kan lära sig vad som helst genom att utsättas för rätt stimuli. Att i en positivistisk anda inte ta 

hänsyn till omätbara faktorer som tankar eller känslor ger dock en något mekanisk bild av hur 

människan fungerar (Imsen, 2000).  

Skinners teorier var en utveckling av att se på hur ett specifikt stimuli gav upphov till en 

viss respons. Hans vidarearbetning bestod i att undersöka hur förstärkning av ett beteende 

kunde påverka individen i liknande handlingar vid andra tillfällen. Ett beteende som förstärks 

tenderar att upprepas i större utsträckning än ett beteende som inte förstärks (Säljö, 2000). 

Belöning och bestraffning är därför något mycket centralt i den behavioristiska inlärnings-

modellen. Människan strävar efter det som är behagligt, men vill helst undvika obehag. Man 

kan lätt inse att behavioristiska metoder kan vara ändamålsenliga genom att se hur belöning i 

form av pengar, mat, godis, uppmuntran, beröm och så vidare används för att förstärka och 

försöka framkalla ett önskvärt beteende (Säljö, 2000). Belöningen uppnås dock inte genom 

tillfredsställelsen i själva handlandet, utan utifrån genom någon form av yttre motivation 

(Imsen, 2000). 

Eftersom endast det mätbara synliga beteendet, dvs. de fysiska erfarenheter som individen 

gör, är intressanta i behaviorismen bör undervisning enligt dessa teorier fokusera på att 

förmedla förmågan att kunna svara på en fråga, då det är detta som är kontrollerbart. Även i 

olika läromedel, men framförallt i så kallade inlärningsmaskiner för skolan kunde den 

behavioristiska synen märkas. Eleven fick där läsa ett kort stycke, som utgjorde stimulus, och 

sedan direkt svara på en fråga, det vill säga ge respons. Ett rätt svar innebar förstärkning, om 

svaret var felaktigt uteblev förstärkningen. På så sätt fick eleven omedelbart feedback på sitt 

arbete och en förstärkning vid en god prestation (Säljö, 2000).  
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Kunskapen anses alltså finnas utanför individen och dessutom i diskreta enheter. Lärande 

innebär enligt behaviorismen att genom förstärkning foga samman dessa små delar till en 

större, och få dem att fastna i beteenderepertoaren. Kunskapen uppfattas som kvantitativ, och 

repetitiv övning i samband med positiv förstärkning av rätta svar är den korrekta vägen att gå 

för att uppnå lärande och förståelse (Säljö, 2000).  

Senare utvecklades de behavioristiska inlärningsteorierna genom att även ta hänsyn till 

förväntningar, behov och motiv, trots att de inte går att direkt observera (Sjøberg, 2000). 

Även utveckling och inlärning av språk försökte man förklara i termer av verbalt beteende 

som utvecklades genom imitationer. Behavioristerna såg alltså lärande som förvärvandet av 

yttre observerbara beteenden, vilket är en helt annan syn än den vi allmänt sett har idag. Detta 

perspektiv gör det dock svårt att exempelvis förklara just människans språkliga förmåga, som 

att vi kan skapa eller förstå en utsaga som vi aldrig tidigare hört. Att beteende och lärande inte 

är samma sak började därför framgå mer och mer. Man började inse att det inte går att dra 

slutsatser om lärande och kunskap när det i själva verket är beteende som studerats. Istället 

var det tid att inse att även mentala förlopp kunde ha betydelse för människans mer komplexa 

förmågor. Detta betyder däremot inte att de behavioristiska kunskaperna om beteende saknar 

betydelse idag. Ett beteende upprepas otvivelaktigt om det förstärks positivt, och till slut 

införlivas det av individen till något naturligt. Däremot har det visat sig att våra mer 

avancerade kunskaper och förmågor inte alltid kan förklaras genom att hänvisa till 

förstärkning av beteenden (Säljö, 2000).  

3.1.2. Konstruktivism 

Till skillnad från behaviorismen, som intresserar sig för hur en individ bör påverkas för att få 

en eftersträvad reaktion, är den kognitiva psykologin inriktad på vad som händer då vi tänker 

eller lär. I behaviorismen är endast yttre stimuli och respons relevanta, medan det i de 

kognitiva teorierna istället är de inre processerna som har betydelse. Människans strävan 

kommer inte som i behaviorismen utifrån i form av belöningar, utan drivkraften är att finna 

mening och sammanhang i tillvaron (Imsen, 2000).  

På 1950-talet började dessa kognitivistiska idéer få genomslag i tänkandet om barns 

lärande. En stor del av de nya teorierna utvecklades av schweizaren Jean Piaget, som kommit 

att bli en av de mest inflytelserika tänkarna inom skolutvecklingen under 1900-talet. Piaget 

menade att vi lär känna den yttre världen genom att vara aktiva och utföra handlingar 

(Sjøberg, 2000). Han ansåg att kunskap inte kan förmedlas från person till person, utan den 

lärande måste själv konstruera sin egen version av den yttre världen. Alla, såväl vuxna som 
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barn, tolkar sina upplevelser enligt sina egna mer eller mindre väl utformade teorier. Det vi 

uppfattar är inte en direkt bild av vad som sker, utan en tolkning av vad vi ser, med utgångs-

punkt i vår egen erfarenhet. Hur vi själva uppfattar en händelse kan således skilja sig från vad 

en annan person, med en annan bakgrund, urskiljer (Imsen, 2000). Piaget menade att 

kunskapen inte består av enskilda delar, utan att allt i vår världsbild hänger samman och att de 

olika enheterna har relationer mellan varandra. Den ackumulerade erfarenheten inom ett 

område, det vill säga varje enhet, kallade Piaget för ett schema. Dessa scheman är 

organiserade i en kognitiv struktur, som är individuell och som bildar en helhet av vår 

kunskap. Det är denna kognitiva struktur som är vår individuella utgångspunkt för hur vi ser, 

tolkar och uppfattar vår omvärld (Sjøberg, 2000).  

Piaget utgick från den biologiska principen om anpassning mellan individ och miljö, 

vilket han i sin inlärningsteori delade upp i två delprocesser. Den första kallas assimilering, 

vilket innebär att individen upptäcker något nytt, men som kan behandlas mentalt och som 

kan fås att passa in i de kunskapsscheman personen redan har. Detta är en konserverande 

process, som bekräftar de uppfattningar vi har om vår omvärld. Det händer dock förr eller 

senare att de teorier som individen skapat inte längre är tillräckliga för att förklara nya 

upptäckter. En upplevd händelse passar inte in i den kognitiva strukturen. Vid sådana tillfällen 

träder den andra delprocessen, ackommodation, i kraft. Ackommodation innebär en 

omorganisering av ett gammalt schema som inte längre duger. Två uppfattningar kan vara 

motstridiga, eller de stämmer inte överens med en tredje erfarenhet, vilket kräver att en 

revidering görs för att få ordning på strukturen. Den ackommoderande processen är progressiv 

och leder till det som Piaget kallar för lärande (Sjøberg, 2000). De två processerna komplette-

rar varandra och de uppvisar stora likheter med det naturvetenskapliga arbetssättet: hypotes-

bildning (assimilation), hypotestestning med experimentering, undersökningar och empirisk 

kontroll, verifiering och eventuellt uppställning av alternativa hypoteser (ackommodation), ny 

verifiering osv. (Imsen, 2000, s. 105ff.).  

Enligt Piaget drivs människan alltså av nyfikenhet och en strävan efter att uppnå jämvikt. 

Genom att självmant försöka återupprätta en rubbad balans söker individen återuppnå förstå-

else. Denna obalans uppstår genom nya upptäckter, men också spontant allteftersom den 

biologiska mognaden utvecklas (Imsen, 2000).  

Enligt Piaget utvecklas kunskapsstrukturerna av sig själva genom handling, oberoende av 

språklig påverkan. Det är interaktionen mellan individen och föremål i omgivningen som 

medför lärande. Den ryske pedagogen Lev Vygotskij lade ett sociokulturellt perspektiv på 

lärandet och menade att kommunikationen och språket hade en central roll i människans 
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lärande. I ett sociokulturellt perspektiv verkar det inte rimligt att ett barns aktivitet på egen 

hand ska leda till att de ska upptäcka och konstruera motsvarande abstrakta kunskaper och 

begrepp som finns i exempelvis vetenskaplig kunskap. I detta perspektiv finns inte 

kunskaperna i objekten, utan i de beskrivningar vi har av dem, vilka inte är lätta att upptäcka 

på egen hand. Lärande utvecklas istället i interaktionen med andra individer, men också 

genom att det i samhället finns en ackumulerad kunskap från tidigare generationer (Säljö, 

2000). Praktiska upptäckter som att en magnet drar till sig järnföremål kan barn göra själva, 

men för att upptäcka vetenskapliga begrepp och teorier krävs en social tillvaro. Det handlar 

således om att införlivas i en kultur (Andersson, 2001). Ett flertal pedagoger och andra 

teoretiker, förutom Piaget och Vygotskij, har haft inflytande över den rad tankeströmningar 

som kan sammanfattas under beteckningen konstruktivism. Begreppet konstruktivism kan 

dock användas på olika sätt i olika sammanhang. Gemensamt för dem alla är dock huvud-

tanken att människor gör sina egna föreställningar av verkligheten, utifrån den erfarenhet de 

har. Även om den biologiska utvecklingsnivån kan vara begränsande i vissa fall är vårt 

tänkande alltid knutet till konkreta sammanhang (Sjøberg, 2000).  

3.2. Diskussion av lärandeteorier i läroböcker 

Hur en viss teori visar sig i en lärobok är svårt att klarlägga och uttolka fullständigt. Olika 

teorier kan likna varandra i tillvägagångssättet, även om deras syfte till stor del skiljer sig åt. 

Exempel på detta kan vara kontrolluppgifter i anslutning till ett kort teoriavsnitt. Dessa kan 

tolkas på flera sätt. En tolkning är att de är ett behavioristiskt inslag, eftersom de ger 

bekräftelse av att kunskap har inhämtats då eleven förhoppningsvis svarade rätt på frågan. 

Men de kan även ses som en konstruktivistisk ansträngning i syfte att det just lästa avsnittet 

kopplas till ett konkret sammanhang. Dessutom kan en i övrigt konstruktivistiskt baserad bok 

mycket väl ha behavioristiska inslag, som exempelvis att försöka hålla elevernas humör och 

motivation uppe genom att ställa bekräftande frågor. På liknande sätt kan man tolka före-

komsten av många likadana uppgifter. De kan vara en kvantitativ drillning som ger en 

behavioristisk effekt då svaren kontrolleras mot facit. Men de kan också vara ett sätt att visa 

mångfalden i ämnet och att visa att olika variationer kan ge samma slags beräkningar, enligt 

konstruktivistiska tankegångar.  

Ett annat problem är att läro- och kursplaner kan påverka framställning och innehåll, 

vilket kan göra att lärandeteorierna blir ännu svårare att urskilja. Ett exempel på detta är före-

komsten av en historisk skildring av hur kunskaperna i det aktuella teoriavsnittet har växt 

fram. Denna kan helt enkelt vara ett resultat av föreskrifter, som visserligen kan ha en 

10 



inlärningsteoretisk grund, men kan även vara ett tecken på en strävan att eleven ska känna 

igen sig och kunna förstå och koppla utvecklingen till andra kunskapsområden. I det första 

fallet kan man inte säga något om lärobokens inlärningsteoretiska ställning, medan det senare 

tyder på konstruktivistiska ståndpunkter. Forskning har visat att eleverna ofta har liknande 

föreställningar och idéer om omvärlden som vetenskapen har haft under sin utveckling 

(Sjøberg, 2000). Inlärningsteorier om rekapitulation går ut på att individens utveckling är 

densamma som vetenskapens. Eleverna måste därför ”rekapitulera” hela idéhistorian för att 

lära sig ett ämne, och individen genomgår olika stadier för att slutligen komma fram till 

dagens insikter (Löfdahl, 1987). Teorier om detta utvecklades i 1900-talets början, men blev 

snabbt kritiserade. Idag har renodlade rekapitulationsteorier inget större värde, men liknande 

metoder kan användas i konstruktivistisk undervisning. Att ge ett historiskt perspektiv på 

utvecklingen kan vara en sätt att få elever att känna igen sig, vilket gör att elevernas förkun-

skaper utnyttjas konstruktivt (Sjøberg, 2000).  

Enligt de konstruktivistiska teorierna uppfattar människan nya händelser med utgångs-

punkt i sina egna erfarenheter, vilket gör att det i undervisningen är viktigt att utgå från 

elevens tidigare kunskaper. Ofta har vi redan innan undervisningen startar en föreställning om 

hur något förhåller sig, och det är idag allmänt accepterat att lärande måste ha sin utgångs-

punkt där eleven befinner sig (Sjøberg, 2000). Vad behaviorismen anser om detta är oklart. 

Att utgå ifrån tidigare kända fenomen eller upplevelser är inget som särskilt betonas.  

Förekomsten av svar och förklaringar i facit kan också tolkas olika utifrån de båda 

teorierna. Rätta svar i facit kan vara ett sätt att ge bekräftelse och gör att fokus hamnar på 

produkten. I en behavioristiskt orienterad lärobok är därför svar på övningsuppgifter viktiga. 

Utförligare förklaringar och motiveringar kan däremot ses som ett mer konstruktivistiskt 

inslag som fokuserar tankeförloppet, processen. De ska i så fall ses som en metod att med ett 

rätt svar visa hur det ligger till, men att dessutom ge en ingående förklaring, dock inte förrän 

eleven tänkt till på egen hand. Förklaringen blir då ett stöd i elevens ackommodationsprocess. 

Eventuella räkneexempel med lösningar i böckerna kan tolkas på liknande sätt. Att enbart 

redovisa beräkningarna påminner om behavioristiska tankegångar, medan förklaringar i 

anslutning till den matematiska exercisen snarare hör ihop med ett konstruktivistiskt arbets-

sätt.  

De två teorierna kan kort beskrivas med att behaviorismen eftersträvar förståelse genom 

övning, medan konstruktivismen tvärtom hävdar att färdigheterna kommer genom förståelsen. 

När det gäller framställning och kunskapsmål skiljer sig därför de båda inlärningsteoretiska 

grenarna åt. De renodlade behavioristiska arbetsformerna kan kortfattat sägas vara att göra en 
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förevisande beskrivning, följt av kvantitativa frågor. Repetitiv bekräftande verksamhet leder 

enligt behaviorismen till kunskap, vilket i fysikämnet innebär att drillning i räkneuppgifter 

med lätt kontrollerbara svar i facit är en metod som ger det eftersträvade resultatet (Säljö, 

2000). Därför blir även kunskaperna kvantitativa till sin natur och det är produkten som ställs 

i fokus. Ett konstruktivistiskt arbetssätt kan vara att läraren först informerar sig och gör sig 

uppmärksam på de föreställningar eleverna har inom det aktuella området. Nästa steg blir att 

göra eleverna uppmärksamma på deras egna föreställningar, exempelvis genom ett 

experiment som väcker tankarna till liv, som sedan följs av en gruppdiskussion eller något 

annat sätt att få eleverna att formulera sina tankar muntligt eller skriftligt. Därefter måste 

eleverna påvisas den bristande tillfredsställelsen i deras förklaringsmodell, eller övertygas om 

att den behöver utvecklas. Slutligen ska eleverna ledas till en lösning och den vetenskapliga 

modellen presenteras. Ett alternativt sätt kan vara att införa den vedertagna vetenskapliga 

modellen som en hypotes, som sedan verifieras eller åtminstone troliggörs. I de fall då 

eleverna generellt sett inte har några direkta föreställningar kan det vara lämpligt att använda 

ett historiskt upplägg för att knyta an till elevens förkunskaper i ämnet (Ekstig, 1990). Detta 

arbetssätt är dock bäst lämpad för klassrumsundervisningen och är svårt att använda fullt ut i 

en lärobok. En beskrivande utredning av ämnet blir emellertid mer ändamålsenlig för en 

konstruktivistisk lärobok. Man utgår från något känt och arbetar sig stegvis vidare, vilket gör 

att förbindelsen mellan konkret och abstrakt tydliggörs.  

Vad gäller texternas upplägg kan sägas att motivationen i behaviorismen kommer i form 

av belöningar av olika slag, dvs. utifrån. En annan form av yttre motivation kan vara att visa 

praktiska tillämpningar som gör att det studerade ämnet känns igen och därmed förstärks 

positivt. Om eleverna upplever ämnet som nyttigt och värdefullt, blir studierna mer behagliga 

och därför kommer det ”lärande beteendet” att upprepas. I konstruktivismen däremot kommer 

drivkraften inifrån, genom att förståelse uppnås. Människans nyfikenhet gör att det som inte 

passar in i tankestrukturen undersöks närmare och slutligen fås att överensstämma med övriga 

kunskaper och erfarenheter. Att exempelvis utreda varför en fysikalisk formel ser ut som den 

gör, eller hur den är uppbyggd, är därför ett tecken på konstruktivistiska tankegångar. En 

härledning görs i så fall inte för att den ska kunna upprepas, utan för att eleverna ska känna 

igen formelns olika delar och att därigenom ge formeln som helhet en mening för dem. 

Tillämpningar kan också vara viktiga ur en konstruktivistisk synvinkel, eftersom de breddar 

kunskaperna från att vara teoretiska till att även koppla dem till vardagen. Fysiken blir på så 

vis lättare att förstå eftersom banden i den kognitiva strukturen stärks. Skillnaden kan dock 
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vara att konstruktivisterna utgår från tillämpningen, för att sedan komma till teorin bakom 

den, medan behavioristerna ser tillämpningar som ett belöningsinstrument.  

Experimentell undervisning är något som har svårt att komma till sin fulla rätt i en läro-

bok. Det är inte heller något som vanligtvis uppmuntras i böckerna, utan ansvaret läggs i regel 

på undervisande lärare. På senare tid finns emellertid allt fler böcker med tillhörande labora-

tionshandledningar, som naturligtvis underlättar och stimulerar de experimentella inslagen i 

undervisningen. Detta visar därmed en ökad strävan mot att laborationer är ett viktigt inslag i 

skolans fysik. Behavioristerna intresserar sig endast för det synliga beteendet, vilket skulle 

kunna tala för att laborationer anses vara viktiga. Till viss del kan det emellertid i 

behaviorismen snarare handla om att lära sig att experimentera än att lära sig genom att 

experimentera. Böckernas framställning kan också vara av mer eller mindre praktisk natur, 

som visar fysikämnets experimentella delar. Ofta grundar sig upplägget i beskrivningar av ett 

experiment eller ett fenomen, för att sedan föra ett undersökande resonemang kring detta. Då 

Piaget menade att det är nyfikenheten som är den drivande kraften i inlärningsprocessen och 

att individens eget upptäckande är grundläggande, kan detta arbetssätt tolkas som 

konstruktivistiskt. Att istället endast presentera vedertagna fakta utan att föra några vidare 

resonemang om deras innebörd, eller att inte utgå från det sammanhang där det hör hemma, är 

en metod som mer liknar behaviorismen.  
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4. Resultat 

4.1. Beskrivning av läroböckerna 

4.1.1. Lärobok i fysiken (1848, 1852) 

Lärobok i fysiken är i grunden en översättning av en tysk förlaga. Boken omfattar erfaren-

hetslära, vilket innebär att den tar upp ljud, ljus, värme, magnetism, elektricitet samt fasta, 

flytande och gasformiga kroppars egenskaper. Boken är indelad i två kurser, som i det 

exemplar jag lyckats få tag i, är sammanbundna till en gemensam bok. Den första kursen är 

utgiven 1848 och består av en beskrivande text som tillsammans med bilder förklarar hur 

saker och ting förhåller sig. Den andra, utgiven 1852, innehåller räkneövningar, men författa-

ren skriver i förordet till denna kurs att den inte nödvändigtvis måste komma efter den första, 

utan att den mycket väl kan läsas samtidigt.  

Båda kurserna inleds med ett mycket omfattande förord, där författaren P. A. Siljeström 

grundligt förklarar hur boken kommit till. Det går här att skymta några av hans pedagogiska 

tankar. Han betonar att experiment är viktiga för att uppleva ämnets rätta karaktär och skriver 

i förordet till kurs två att det är: 

… i högsta grad angeläget, att första kursen däraf verkligen blir, hvad den heter, en erfarenhets-

lära, nemligen så, att lärjungen icke blott studerar fenomenerna på papperet, utan i naturen, och 

följaktligen får, så vidt möjligt är, sjelf se och experimentera.  

(Siljeström, 1852, s. IVf.) 

Siljeström skriver också i samband med detta om vikten av att uppleva fysiken, till skillnad 

från att läsa om den. 

Genom figurer kan man visserligen afbilda en mängd naturföremål och naturföreteelser så för-

träffligt och lifligt, att bilderna knappt tyckas gifva vika för naturen sjelf; och det kan, med deras 

tillhjelp, gå ganska fort att lära sig en rätt diger lärobok och att nöjaktigt göra reda för läroboken 

vid en examen. Men en blott på detta sätt förvärfvad kunskap i naturvetenskaperna är och förblir, 

detta oaktadt, död, och tjenar endast att skapa den falska inbillningen hos sin innehafvare, att tycka 

sig veta och förstå något, då han i verkligheten vet och förstår ingenting. (Siljeström, 1852, s. V) 

Emellertid är de experimentella inslagen inte synliga i boken, vilket tyder på att det ansvaret 

helt har flyttats över till läraren. Texten är utredande och utgår ofta från ett fenomen eller ett 

experiment som kort förklaras. I övriga fall konstateras det som ska behandlas, vilket sedan 

motiveras med ett vardagsnära exempel. Texten är emellertid inte så uttömmande och analy-
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serande till sitt format, utan är mer en auktoritär beskrivning av ämnet. Det som ska behandlas 

finns med, men inte så mycket kuriosa runt omkring, eller några kopplingar till andra delar av 

fysiken.  

Bilder och figurer används i boken, men alla förlopp som beskrivs är i form av text. 

Exempelvis finns en bild med i avsnittet om laddningsfördelning då man närmar en laddad 

stav till en isolerad ledare (s. 115). Men bilden visar bara hur ledaren ser ut innan staven 

kommer i närheten, inte hur situationen är då staven befinner sig närheten, eller då den vidrör 

ledaren. Man använder sig alltså inte av figurer för att visa olika stadier i ett förlopp, utan 

detta beskrivs istället med en text som blir invecklad och svår att läsa.  

Boken är omfattande på så sätt att den täcker upp många olika händelser och variationer, 

men den är med dagens mått ganska kortfattad i sina förklaringar och beskrivningar. 

Författaren finner det också viktigt att göra definitioner av alla begrepp som används, även de 

som kan antas vara självklara för de allra flesta. Exempel på detta ges i introduktionen till 

avsnittet om värme och i avdelningen om rörelse och vila: 

Om vi utsätta oss för solstrålarna, eller närma oss till en het ugn, eller hålla handen över glödande 

kol o. s. v. så erfara vi en känsla, vilken man betecknar med uttrycket värme; vidrörandet av ett 

stycke is, källvatten o. s. v. förorsakar en känsla av köld. Det tillstånd, hvaruti en kropp förmår 

uppväcka dessa känslor, har samma benämning ; vi kalla en kropp varm eller kall, allt eftersom 

han uppväcker en känsla af värme eller köld. En hög grad af värme kallas hetta. För att beteckna 

kropparnes olika värmetillstånd begagnar man uttrycket temperatur.  

(Siljeström, 1848, s. 56f.) 

Hvar och en kropp qvarbliver antingen i sitt läge eller förändrar detta läge. I förra fallet är han i 

hvila, i sednare i rörelse. Kropparnas egenskap att kunna röras kallas rörlighet.  

(Siljeström, 1848, s. 4) 

Författarens strävan att utreda alla begrepp tyder på en inställning till skolämnet fysik som 

liknar vetenskapsdisciplinen fysik. Alla begrepp definieras grundligt och kunskaperna byggs 

systematiskt upp genom att införa exempelvis de flytande kropparnas egenskaper, en efter en.  

Varje kapitel i den andra kursen inleds med nödvändiga formler, och övningarna består av 

små variationer av samma sorts uppgift. De är mycket kvantitativa av sin karaktär, och går 

helt enkelt ut på att sätta in givna värden i en formel, som eventuellt måste skrivas om. 

Emellertid finns endast ett fåtal räkneövningar på elektricitet, vilka endast behandlar elektri-

citetens hastighet i en koppartråd. Detta görs utan att härleda eller motivera, och elektricitets-

uppgifterna reduceras därför till enkla beräkningar av likformig rörelse. Inte heller i de övriga 
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kapitlen härleds formlerna, utan målet är att få fram ett svar genom att använda en given 

formel.  

4.1.2. Lärobok i naturkunnighet (1911) 

Lärobok i naturkunnighet skiljer sig något från de övriga, eftersom den inte är en ren fysik-

bok, utan snarare verkar avsedd för ett ämne som liknar dagens skolas naturkunskap. De olika 

kapitlens benämningar är djuren, människan, växterna, valda företeelser, jordytan och himla-

kropparna. Det är bland de så kallade valda företeelserna som fysikens olika grenar kommer 

in i bilden, och man tar här upp tyngden, värmet, ljudet, ljuset, magnetismen och elektricite-

ten. I dessa avsnitt startar författarna med att beskriva ett flertal olika försök eller företeelser, 

som sedan förklaras. När det gäller elektricitet använder man sig av exempel som åskväder 

samt gnidning av glas- och lackstavar, för att påvisa elektriska fenomen. Eftersom boken inte 

bara behandlar fysik, utan snarare är en orientering om olika företeelser i naturen, så är 

avsnittet om elektricitet ganska kort och omfattar ungefär 4,5 sidor.  

I förordet till boken, som är den andra upplagan, står att ”framställningen av de fysiska 

och kemiska företeelserna har förenklats och ökad vikt lagts vid de praktiska tillämpningarna” 

(Berg & Lindén, 1911). Jag har själv inte läst den första upplagan, men det märks här tydligt 

att fokus ligger på hur stoffet kan ha praktisk nytta eller på hur man kan förklara att naturen 

uppför sig som den gör. Exempel på detta ges i avsnittet om åska: 

Det är icke heller rådligt att elda i spis eller kakelugn eller ställa sig invid en sådan; sotet i 

skorstenen och den uppstigande röken äro nämligen goda ledare för elektriciteten.  

(Berg & Lindén, 1911, s. 92) 

Man utgår hela tiden från något som antas att läsaren redan känner till, alternativt ger en 

beskrivning av något mindre konkret experiment, och man ger sedan en enkel förklaring till 

varför detta sker. Detta gör att texten som helhet blir undersökande och utredande, eftersom 

den inte bara förklarar vad som händer, utan till stor del även vilka följderna blir. Författarna 

vill också väcka intresse genom att anknyta till vardagsfenomen och praktiska tillämpningar 

på det som behandlas i avsnittet. Författarna skriver också sammanfattande kursiverade 

kommentarer av de viktigaste slutsatserna i varje avsnitt, vilket gör det enkelt att se vad som 

är huvudinnehållet.  

Utmärkande är att man för logiska resonemang för att resonera sig fram till en slutsats. Ett 

lysande exempel på detta finns i avsnittet om ljuset: 
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Att man ser lågan av ett stearinljus beror därpå, att ljus kommer från lågan in i ögat. Även stearinet 

synes; även därifrån kommer således ljus till ögat. Men blåser man ut ljuset och sätter det i ett 

mörkt rum, ser man icke längre stearinet, d. v. s. intet ljus kommer nu längre därifrån. Stearinet 

kan således icke självt utsända något ljus; det är en mörk kropp. Lågan däremot utstrålar själv ljus; 

den är en lysande kropp. Att stearinet synes, när ljuset är tänt, beror därpå, att det till vårt öga 

återkastar det ljus, som det mottager från lågan.  

(Berg & Lindén, 1911, s. 85) 

Boken innehåller inga räkneuppgifter, utan omfattar endast kvalitativa behandlingar av ämnet. 

En del bilder och figurer används för att tydliggöra budskapet.  

4.1.3. Fysik PSSC (1968) 

PSSC (Physics Science Study Committee) är ett amerikanskt projekt, som utvecklades under 

1950- och 60-talen. Den första upplagan kom ut i USA 1958, och den omarbetade svenska 

versionen som jag har studerat kom ut 1968. Syftet var att modernisera den amerikanska 

fysikundervisningen, men även kurs- och läroplaner i flera andra delar av världen har 

påverkats av det nytänkande kursmaterialet (Skolverket, 1998). Fysik PSSC består inte bara 

av en lärobok, utan även filmer, laborationer, bredvidläsningslitteratur och lärarhandledning 

ingår i materialet, vilket gör Fysik PSSC till ett komplett underlag för fysikundervisning. Jag 

har dock inte lyckats få tag i något av dessa övriga lärobokstillbehör. Kursen omfattar fyra 

delar: optik, mekanik, ellära och kvantfysik, där den tredje boken om ellära, som jag har 

studerat, har ett omfång på 230 sidor. En stor skillnad mot tidigare böcker är alltså att text-

massan är mycket mer omfattande och därmed också mer detaljerad. Boken är mycket 

strukturerad med en introducerande översikt om vad avsnitten ska handla om. Man ger också 

genomgående en historisk återblick för att visa hur kunskaperna har växt fram, samt ger en 

förklaring till vad de har för betydelse i samhället. Detta visar att fysiken är en progressiv 

vetenskap som utvecklas allteftersom nya upptäckter görs. Nedanstående citat ger exempel på 

detta.  

Stora vetenskapliga framsteg har gjorts även under 1900-talet. Vi har t.ex. lärt oss att elektriska 

krafter har betydelse för atomernas och molekylernas struktur. Vi vet också att elektriska förlopp 

förekommer i många biologiska processer, t.ex. i nerverna och i hjärnan. 

 (Fysik PSSC, 1968, s. 9) 

Texten är mycket utförligt förklarande och utreder alla tänkbara oklarheter, som exempel-

vis i tillägget till påståendet att jorden är en ledare: 
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Jordytan har vissa områden med icke ledande material – ökensand, vissa bergarter osv. – men 

jordens inre är tillräckligt ledande för att en laddning ska fördela sig snabbt över hela jorden. Ett 

metallrör, som exempelvis kan vara en del av ett vattenledningssystem, används ofta för att ge god 

kontakt med ledande skikt under markytan.  

(Fysik PSSC, 1968, s. 13) 

Relativt många av uppgifterna i boken är kvalitativt utformade, men efter en grundlig 

förståelseinriktad behandling övergår de till att bli en mer kvantitativ drillning i formel-

hantering. Uppgifterna är många till antalet, och täcker alla områden i avsnittet, precis som 

texten i avsnittet är heltäckande och fullständigt utredande. I facit finns endast svar, förutom 

till de kvalitativa uppgifterna, där en utförlig förklaring erhålls. 

För att förtydliga framställningen innehåller boken många fotografier och figurer, samt 

utförliga texter till dessa, vilket åskådliggör fenomen, förlopp och experiment. Man betonar 

dock i förordet att elevlaborationer är en viktig del i undervisningen.  

Texten innehåller många fotografier och noggranna beskrivningar av experiment men det finns 

inget som kan ersätta elevens egna undersökningar i laboratoriet. Texten och laborationshand-

ledningen är valda till innehåll och framställning för att i sin helhet tjäna som stomme till en 

mogen, djup och modern kurs i fysik. 

(Fysik PSSC, 1968, förord till den amerikanska upplagan) 

4.1.4. Studium fysik NT1 (1981) 

Studium fysik är en lärobok som består av två delar, en elevbok och en lärarhandledning. I 

elevbokens förord betonas vikten av att främja fysikens experimentella natur. Man påpekar 

emellertid att en lärobok inte är rätt medium för detta, men att boken syftar till att ge grunden 

till att förstå och analysera fysikens fenomen och experiment. Laborationsansvaret läggs 

emellertid inte helt på läraren, eftersom laborationsanvisningar finns i lärarhandledningen.  

I texten knyter man ofta an till det som är allmänt känt, för att skapa förståelse, men man 

har även rutor med titeln ”Vardagsliv – Teknik – Samhälle” där författarna fokuserar på något 

vardagsnära och gör en kortfattad och konkret förklaring. Exempel på detta är resonemang om 

glödlampan (s. 174) eller ångmaskinen (s. 138). Genomgående gör man också många 

historiska återblickar och visar hur insikterna om vår omvärld har växt fram, men det görs 

framför allt tydligt ATT de har växt fram. Detta gör att fysiken inte avbildas som något 

statiskt, utan som ett ämne som sakta växt fram genom stegvisa framåtskridanden. Man 

framhäver dessutom att kunskaperna inte är absoluta och kan tas för givet, utan att alla 
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framsteg måste prövas för att vara giltiga tills någon motsägelse eventuellt stöts på. Exempel-

vis på detta visar författarna i avsnittet om laddning. 

Inga observationer eller experiment har hittills visat att elektrisk laddning skulle kunna nybildas 

eller förintas. Man har därför formulerat lagen om laddningens konstans.  

(Ekstig m.fl. 1981, s. 155) 

Varvat med texten finns många bilder och förklarande figurer inbäddade. Man har också lösta 

exempel i kapitlen som på ett ingående sätt förklarar grundläggande uppgifter. Även i facit 

finns till vissa uppgifter tips och lösningsanvisningar, tillsammans med det rätta svaret. En del 

av uppgifterna är av kvalitativ natur, även om de flesta är klassiska räkneuppgifter som ofta 

innebär användande av en formel. Övningsuppgifterna är emellertid inte så många till antalet. 

Alla viktiga slutsatser konstateras i tydligt utmärkta rutor, men även i en sammanfattning i 

slutet av kapitlet. 

Lärarhandledningen är omfattande och innehåller förslag till demonstrationsförsök, 

laborationer, terminsplanering och en del praktiska och teoretiska övningsuppgifter med 

rättningsanvisningar. Omfattningen är stor och det finns många lektionsexperiment att välja 

mellan, där man ger en beskrivning av lämpligt förfarande och en förklaring till vad som 

händer. Man beskriver även vilken materiel som krävs och eventuella svårigheter med genom-

förandet. Laborationsunderlaget innehåller färdigt elevmaterial som fritt får kopieras. 

4.1.5. Fysik för gymnasieskolan (1997) 

Fysik för gymnasieskolan är en bok som har utkommit i ett flertal upplagor under mer än 20 

år. I förordet uttalas att författarnas strävan är att skapa förståelse och intresse genom att 

presentera fysikens olika delar med utgångspunkt i experiment. Man menar också att en 

omfattande djupförståelse för de grundläggande delarna prioriteras före en bredare 

orientering. Detta märks också i texten, som är mycket utredande och genomgripande. Ett 

karakteristiskt drag för boken är också att det är just ett fenomen eller ett experiment som är 

utgångspunkten för alla resonemang, vilket alltså också är författarnas intention. Detta ger ett 

vardagsnära igenkännande intryck, vilket här ges exempel på.  

Flera fenomen i vardagslivet visar hur elektriskt laddade föremål påverkar varandra. När en kam 

dras genom håret laddas hårstråna och kammen. Om kammen förs mot håret utan att beröra stråna, 

lyfts håret av kammen. En ballong som gnids av händerna, eller ännu hellre mot en tygbit, kan 

fästas mot väggen eller mot taket. I båda fallen är det elektriska krafter som verkar.  

(Alphonce m.fl. s. 136) 
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Ovanstående citat är, tillsammans med den historiska behandlingen av hur man kommit fram 

till kunskaperna, även ett exempel på hur man ger en naturlig inledning av varje kapitel eller 

avsnittet. De historiska beskrivningarna ger också intrycket att fysiken inte är en statisk 

kunskapssamling, utan en progressiv vetenskap som länge har utvecklats och som också 

kommer att fortsätta utvecklas. 

Steget är enormt från den första glödlampan till våra dagars TV-apparater och datorer. I takt med 

utvecklingen har människan blivit allt mer beroende av de nya tekniska hjälpmedlen. Vi har svårt 

att tänka oss ett liv utan alla de anordningar som elektrotekniken ställt till vårt förfogande. Under 

det senaste seklet har utvecklingen varit explosionsartad, och pågår fortfarande i oförminskad takt.  

(Alphonce m.fl. s. 136) 

Att det just förs logiska resonemang är ett annat kännetecken för boken, och intrycket blir 

vetenskapligt utan att bli formellt och tråkigt. Som tidigare nämnts är boken grundligt skriven 

och utreder tveksamheter, vilket gör att den visar stora likheter med föregångaren Fysik PSSC. 

Vid en närmare anblick ser man att stora delar av Fysik för gymnasieskolan snarare verkar 

vara en vidareutveckling av Fysik PSSC än en fristående bok. Bland annat finns ovan citerade 

utdrag från Fysik PSSC (i avsnitt 5.1.3), om huruvida jorden är en ledare eller ej, ordagrant 

med även i Fysik för gymnasieskolan (s. 140). Även en stor del av den anslutande texten i 

avsnittet är identisk, dock med vissa tillägg och utvecklingar av oklarheter som eventuellt 

skulle kunna uppkomma.  

Av de många övningsuppgifterna är några kvalitativt orienterade, och facit till dessa 

uppgifter är utförligt förklarande. Även till de flesta övriga uppgifter finns det kompletterande 

förklaringar till själva svaret. Detta ger ett bra stöd till elevens eget arbete med att lösa 

uppgifterna. De flesta uppgifterna går emellertid ut på att använda en formel för att räkna ut 

ett svar.  

Till Fysik för gymnasieskolan hör också en lärarhandledning som bland annat innehåller 

förslag till elevexperiment för kopiering. Jag har tyvärr inte lyckats få tag i denna.  
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5. Diskussion 
Det finns många problem med att göra en studie av böcker från olika tidpunkter, speciellt när 

de är spridda över så lång tid som 150 år. Begreppsrepertoaren hos eleverna som läste den 

äldsta boken i skolan skiljer sig förmodligen en hel del från den uppsättning termer och 

uttryckssätt som dagens elever behärskar. En av de stora skillnaderna som jag upptäckte i min 

analys var att definitioner av alla begrepp ansågs viktiga i Lärobok i fysiken. I senare 

läroböcker är det inte beskrivningarna av själva begreppen som ligger i fokus, utan det är 

fysiken eller själva fenomenen bakom orden som är centrala. Vad de kallas är inte det mest 

väsentliga. Detta kan tolkas som ett tecken på den positivistiska kunskapssynen på 1800-talet.  

Ett kriterium jag sett mycket på i böckerna är konstruktivismens strävan att utgå från 

elevernas förkunskaper. I ett område som elektricitet blir det då avsevärt lättare att knyta an 

till dessa i en nyare bok, eftersom eleverna idag har betydligt mer vardaglig kontakt med 

elektriska fenomen än på 1800- och början av 1900-talen. Idag är vi beroende av elektricitet 

på ett helt annat sätt än tidigare. Då den äldsta boken gavs ut fanns endast de naturliga 

elektriska fenomenen, som åska eller olika former av statisk elektricitet, att knyta an till i 

vardagen. Senare blev elektriciteten en del av samhället och idag ser vi händelser eller objekt 

med nära anknytning till elektricitet varje dag. När det gäller den grundläggande elektricitets-

läran kan man dock fråga sig om det inte gör ämnet mer komplicerad för dagens elever. 

Många av dagens tillämpningar av elektricitet är komplexa och knappast föremål för studier 

på en grundläggande nivå. Med hänsyn tagen till detta finns egentligen inga större skillnader i 

hur författarna sammankopplar fysiken med eventuella förkunskaper. I de tre senaste 

böckerna föregås alla formler och förberedelser för räkneexempel med ett resonemang om 

varför uttrycken ser ut som det gör, vilket är den enda fundamentala skillnaden mellan 

böckerna. Detta visar en behavioristisk sida av den äldsta boken. Det som är viktigt verkar 

bara vara att kunna räkna. Formler behöver man inte kunna, det räcker med att veta hur man 

använder dem. Det är ett mer konstruktivistiskt tecken att förklara varför en formel ser ut som 

den gör, eftersom den får en konkret koppling till det den beskriver. Det är annars enligt 

konstruktivismen lätt hänt att den bara blir en abstrakt formel, som är svår att se hur den har 

verklighetsförankring. Genom att utgå från det konkreta fall som formeln beskriver går man 

över till en abstrakt matematisk beskrivning, men genom att inte ta allt för stora steg kan 

formeln kopplas samman med den verkliga händelsen i elevens kognitiva struktur.  

I samtliga böcker, förutom Lärobok i naturkunnighet betonas att eleverna själva måste 

experimentera för att förstå. I de tre senaste böckerna finns även material tillgängligt för att 
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hjälpa läraren med detta. Läroboksformatet är emellertid, som bland annat författarna till 

Studium fysik påpekar, inte optimalt för att framhäva de experimentella delarna av fysikämnet. 

Att laborationsanvisningar finns att tillgå i senare böcker är kanske dels ett resultat av en ökad 

vilja till att eleverna ska laborera, men jag tror framför allt att ansvaret tidigare helt lades på 

lärarens axlar. Det har dessutom idag blivit lättare och billigare för skolorna att få tag på bra 

laborationsmateriel, vilket även gör det lättare för läroboksförfattarna att påverka skolornas 

experimenterande verksamhet. Utrustning och hjälpmedel kan distribueras betydligt lättare på 

senare tid, vilket naturligtvis har stor inverkan på utbudet. 

Något som utvecklats en hel del är textmassan i böckerna. Senare böcker är mer 

omfattande och går verkligen till botten med ämnet. Oklarheter som eventuellt kan 

uppkomma har på så sätt täckts upp av författarna och tänkbara frågor svaras på innan eleven 

ens hunnit ställa dem. Ur detta avseende kan de äldre böckerna ha en mer konstruktivistisk 

inverkan i lärandet än de nyare, eftersom eleverna som läser de nyare utgåvorna inte får tänka 

efter och reflektera lika mycket över konsekvenser än tidigare. Konstruktivismens ideal är en 

undersökande elev som nyfiket forskar och tar reda på det den vill veta. Med hjälp av de 

nyare läroböckerna kan eleven visserligen få både bredare och djupare kunskaper än med de 

äldre, men det är inte den inre vetgirigheten som är drivkraften, utan kunskapen blir serverad 

för dem. Även här finns dock en viktig tidsmässig aspekt att ta hänsyn till. Tillgången till 

böcker och annat undervisningsmateriel är idag betydligt större än tidigare, vilket gör att det 

också går att ta reda på så mycket mer än förut. Dagens elever har därför bättre förutsättningar 

att komma längre i sina studier, vilket förhoppningsvis leder till att de utvecklar en både 

bredare och djupare förståelse av fysiken. Eftertanke och funderingar måste inte helt utebli för 

att de grundläggande svaren ges utan någon uttryckt efterfrågan. De uppkommer kanske 

istället på en annan nivå, vilket leder till att kunskapssökandet går vidare. Den 

kunskapssökande människan kommer ur detta perspektiv att leta upp något att ta reda på, just 

för att hon vill veta. Att göra en grundlig utredning som förhindrar uppkomsten av frågor är 

alltså inget som ovillkorligen motsäger en konstruktivistisk inställning, men samtidigt finns 

det naturligtvis inga obestridliga implikationer i motsatsen, det vill säga att en ofullständig 

undersökning är något som tydligt visar att det ligger en konstruktivistisk avsikt bakom.  

När det gäller övningsuppgifter har böckerna blivit mer konstruktivistiska, eftersom de 

tidigare dominerades av kvantitativa upprepande räkneövningar, som i stort sett gick ut på att 

få fram ett svar. I framför allt Fysik PSSC och Fysik för gymnasieskolan, men också till stor 

del i Studium fysik, är de mer inriktade på att eleven ska göras uppmärksam på hur han/hon 

tänker, och är därför mer kvalitativt utformade.  
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Textmassan har som tidigare påpekats blivit betydligt mer omfattande. Samma sak gäller 

antalet bilder. I samtliga böcker finns bilder med för att illustrera ämnet, men i Lärobok i 

fysiken och Lärobok i naturkunnighet, som liknar varandra i fråga om antalet bilder, före-

kommer de inte så ofta.  I de tre senare böckerna är antalet betydligt större. Hur mycket större 

är svårt att säga exakt, eftersom man ofta har bildserier som exempelvis beskriver ett förlopp, 

vilket gör att jag inte vill sätta en siffra på det. Antalet bilder per sida är ungefär lika för dessa 

tre böcker, och omfattningen kan uppskattas till omkring det dubbla jämfört med de två 

tidigaste böckerna. Syftet med bilderna skiljer sig också åt. I Lärobok i fysiken visar bilderna 

och figurerna i regel ett statiskt föremål, och om ett förlopp ska beskrivas använder man sig 

inte av bilder, förutom då man visar hur det ser ut från början. I de övriga böckerna utnyttjar 

man bilderna genom att visa en separat bild för att åskådliggöra förloppet. Detta används ofta 

i de tre nyaste böckerna, men också till viss del i Lärobok i naturkunnighet. Användandet av 

bilder har eventuellt också att göra med de olika tekniska förutsättningarna för böckernas 

tryckning.  

De största likheterna i de olika läromedlens uttryckssätt finns i de tre senaste böckerna, 

som har betydligt mer textmassa än de två övriga, och dessutom går på djupet betydligt mer 

än de andra. Framför allt Fysik PSSC och Fysik för gymnasieskolan liknar varandra till stora 

delar. Till och med hela textavsnitt är identiska, vilket är intressant, eftersom det tydligt visar 

de stora likheterna. En skillnad som kan göras mellan dessa två böcker är att Fysik för 

gymnasieskolan går ett steg längre än Fysik PSSC och förklarar ännu mer ingående och 

utredande än sin föregångare. Det är uppenbart vilken bok som varit förebild, vilket även 

visar att en lärobok som användes för ungefär femtio år sedan inte är helt inaktuell idag. En 

annan skillnad mellan dessa böcker, som visar att en utveckling ändå har skett är att man 

sammanfattar vad man i texten kommer fram till, för att ge eleven bättre möjligheter att få en 

överblick över de viktigaste slutsatserna. Denna poängterande typ av sammanfattningar fanns 

emellertid även i Lärobok i naturkunnighet, men inte i lika stor utsträckning.  

En likhet som alla böcker uppvisar är att man ger vardagsnära exempel. Motivet till detta 

kan, som tidigare påpekats, tolkas olika, men en skillnad som kan göras är att Lärobok i 

fysiken till större del motiverar det som beskrivits med ett exempel, medan man i de övriga 

böckerna i större utsträckning utgår från ett exempel för att därigenom föra ett resonemang, 

som till slut leder till en slutsats.  

De slutsatser som dras med grund i ovanstående diskussion är att det både finns likheter 

och olikheter mellan alla böckerna i mitt startfält. Det är däremot svårt att tolka dessa utifrån 

de inlärningsteoretiska perspektiven för att avgöra vad som är konstruktivistiskt och vad som 
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är behavioristiskt. De olika böckerna är kanske barn av sin tid, kanske inte. Däremot går det 

att uttolka vad som KAN vara ett tecken på behavioristiska eller konstruktivistiska tanke-

gångar. Det har trots allt varit en intressant uppgift att undersöka, och det är ett tänkvärt 

resultat att likheterna mellan böckerna i den senare halvan av mitt urval är betydligt fler än 

olikheterna.  

Något som sammanfattningsvis kan sägas om lärandeteoriernas förekomst i böckerna är 

att behaviorismens tankegångar kan vara användbara då det gäller att motivera elever till att 

läsa, vilket gör att de också kan höra hemma i en i övrigt konstruktivistisk bok. Positiv 

förstärkning gör att det blir behagligt att lära sig, och även en konstruktivist måste på något 

sätt få sina elever engagerade. Konstruktivismens inlärningsteoretiska perspektiv kan däremot 

vara ett sätt att skapa en djupare förståelse som är förankrad i den lärandes tidigare 

uppfattningar.  
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