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Sammanfattning
Forskning om läromedel i naturvetenskap och fysik pekar på en problematik, som handlar om en
ensidig fokusering på historiskt kända fakta utan kopplingar till sammanhang, utveckling eller
framtidsfrågor, som är kopplade till innehållet. Många elever upplever också att undervisningen har
en sådan karaktär och har därför svårt att se meningen med varför de ska lära sig dessa fakta. Ett antal
olika perspektiv har därför utvecklats för att hantera denna problematik. Dessa handlar exempelvis om
kopplingar mellan naturvetenskap, teknik och samhälle eller om vetenskapshistoriska och
vetenskapsteoretiska upplägg. Det handlar om relationer till platser och praktiker där innehållet har
relevans eller andra sätt, som människor möter innehållet på utanför skolan. Det handlar om
undersökande och utforskande arbetssätt eller om hur bilder och text är utformade så att ett läromedel
fungerar för dem det riktar sig till.
Denna studie ingår i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av fysikundervisningen. Tre vanligt
förekommande fysikläromedel har analyserats i relation till skolans uppdrag. Analysen består av en
innehållsanalys och en bildanalys.
Resultaten visar att många av de perspektiv, som diskuteras i forskningen som väsentliga för elevers
lärande finns framskrivna i skolans uppdrag, men är inte närvarande i läromedlen. I likhet med vad
internationell forskning visar porträtteras fysikämnet i de tre läromedlen, som om det främst handlar
om att lära sig en uppsättning historiskt kända fakta och samband, som kan demonstreras i en
uppsättning experiment. Kopplingar till samhällsutveckling, kunskapens användning med etiska
dilemman, arbetssätt, hållbarhetsperspektiv, miljöfrågor, etnicitetsfrågor, karriärmöjligheter och
framtidsfrågor är svagt representerade och ibland helt obefintliga. Dessutom visar bildanalysen att

kvinnor, som medverkande aktörer i vetenskapligt arbete är underrepresenterade. Bilderna handlar
mest om kroppsarbete, sport och tekniska arbetsuppgifter kopplade till traditionellt manliga ideal.
Resultaten indikerar starkt att fysikämnets karaktär i dessa svenska läromedel inte är i linje med
aktuella styrdokument, men de är väl i linje med den problematik, som beskrivs i den internationella
forskningen. Elevers möjlighet att skapa mening och relatera till vad innehållet betyder för
samhällsbyggande, för personliga erfarenheter eller för deltagande i en gemensam kultur är beskurna
på grund av denna situation. Samtidigt finns det kunskapsområden inom den internationella
forskningen i naturvetenskaplig didaktik som hanterar dessa frågor. Det finns därför möjlighet att
förstärka en vetenskapligt grundad nationell kompetens och hantera utmaningarna.
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Bakgrund och tidigare forskning
Denna studie handlar om läromedel i fysik för grundskolans senare år i relation till
aktuella styrdokument. Det finns en omfattande forskning, som beskriver hur elever
upplever svårigheter i mötet med naturvetenskap och teknik (N&T) i skolan. I
Sverige är forskningen inte lika omfattande. Därför skisseras i denna bakgrund både
internationell och nationell forskning med relevans för läromedelsdiskussioner.
Texten gör inga anspråk på att vara heltäckande utan på att skissera centrala
perspektiv och resultat genom ett antal huvudreferenser. Det är ibland svårt att
diskutera internationell forskning eftersom utbildningssystemen ser olika ut i olika
länder. Ibland hanteras inte de enskilda ämnena utan man talar om läromedel i
”science” eller ”physical science”. Ibland är teknik inkluderat, ibland inte och det är
inte alltid det framgår tydligt. Lite är gjort i Sverige, men några av de studier som är
gjorda ingår i redovisningen och kan jämföras med den internationella utvecklingen.
En av de första studierna som på ett systematiskt sätt följde och studerade elevernas
perspektiv på NO-ämnena i den svenska grundskolan är Lindahls (2003) arbeten.
Hon visar hur elevernas intresse för grundskolans alla ämnen förändras under
skolåren. Särskilt för kemi och fysik går intresset i botten under grundskolans senare
år. Lyons (2006) visade att i stort sett samma förhållanden gäller i både Sverige,
Australien och Storbritannien. Han identifierar tre teman som handlar om att
undervisningen blir knuten till lärarauktoriteten och det finns nästan inget utrymme
för eleverna att komma med synpunkter, reflektioner eller egna perspektiv.
Undervisningen upplevs som transmissiv i sin karaktär, vilket innebär att den är
knuten till exempel till läraren och det finns lite utrymme för elever att komma med
egna frågor och funderingar. Många elever förstår inte heller vad det är de skriver av
från tavlan eller läser i sina böcker. Undervisningen blir avkontextualiserad så att
lagar, modeller och begrepp studeras för sig utan att de kopplas till vad man kan ha
dem till.
På grund av detta har syftet med NO-ämnena och teknik, som delar av en
obligatorisk utbildning, blivit diskuterade (Roberts, 2007; Millar, 2006; Fensham,
2000). Det har gjorts ansträngningar för att Sverige ska vara en del av den
internationella utvecklingen och reformera skolan utifrån vetenskaplig grund med
nationella anpassningar. I Roberts och Östman (1998) finns en tydlig genomgång av
aspekter, som saknades i läro- och kursplaner, men som är väsentliga för elevers
möjlighet att skapa mening. Revideringen av kursplanerna, som genomfördes 2000
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och som gäller då denna studie genomförs, tydliggjorde att NO-ämnena därför ska
undervisas utifrån tre aspekter: ”beträffande natur och människa”, ”beträffande den
naturvetenskapliga verksamheten” och ”beträffande kunskapens användning”. Det
är mot dessa aspekter som denna läromedelsgranskning är genomförd. För den
fullständiga kursplanen för fysikämnet hänvisas till Skolverket.
Naturvetenskap, teknik och samhälle
Det är känt sedan länge att kursplaneförändringar ofta har begränsad inverkan på
det som händer i klassrummet (Galton & Eggleston, 1979). Däremot finns en mängd
evidens, som visar att läromedel har en stor inverkan (McCarthy, 2005; Leite, 2002;
Dimopoulos, Koulaidis & Sklaveniti, 2003). Ett perspektiv, som har använts för att
försöka utveckla en hantering av elevers svårigheter med att skapa mening i
naturvetenskap och teknik kallas ”Science, Technology and Society (STS) ansatser”.
Dessa innebär att koppla naturvetenskap till teknik och samhällsutveckling. I en
analys av studier som undersökt dessa ansatser framkommer att elever får en
förbättrad attityd till ämnena och det sker inga försämringar i deras prestationer
(Bennett, Lubben & Hogarth, 2007; Mee-Kyeong & Erdogan, 2007). På grund av
dessa positiva resultat har läromedel i många länder utvecklats utifrån STS.
Från USA rapporterar Yager och Akcay (2008) om en jämförande studie mellan
elevgrupper som blir undervisade utifrån STS med grupper, som får en undervisning
utifrån en mer traditionell, läromedelsstyrd undervisning. Studien visar att eleverna i
STS-grupperna lär sig och behärskar det naturvetenskapliga innehållet lika bra som
de andra eleverna. Dessutom utvecklade de bättre attityder till naturvetenskap, de
tillämpade innehållet bättre i nya situationer, de blev mer kreativa och de använde
naturvetenskap i större utsträckning utanför skolan.
Gardner (1999) beskriver problematiken som följer av att naturvetenskap under lång
tid presenterats som teoretisk, abstrakt och med få kopplingar till tillämpningar och
den verkliga världen. I sin analys av kanadensiska fysikläromedel för högre åldrar
framkommer flera positiva resultat. Läromedlen innehåller många bra lokala
illustrationer, flera mänskliga sidor av ämnet lyfts fram och det finns tydliga
kopplingar till möjliga karriärvägar. Det Gardner lyfter fram som ett problem i de
läromedel som analyserats är att ett idealistiskt perspektiv mellan naturvetenskap
och teknik dominerar och att det finns få diskussioner om hur relationerna mellan
kunskapsområdena har varierat under historien i olika sammanhang. Gardner lyfter
fram betydelsen av att elever får lära sig om moderna artefakter och vad de betyder
för samhället. I diskussioner ska inte den historiska utvecklingen beskrivas på ett
4

felaktigt sätt. Olika relationer mellan naturvetenskap och teknik ska beskrivas där de
är relevanta.
Vetenskapshistoria och vetenskapsteori
Det historiska perspektivet, ”the History of Science” (HOS), är en annan ansats som
använts i utveckling av läromedel för att komma åt meningsfulla sammanhang för
elever. Ofta diskuteras HOS tillsammans med ett annat, ibland överlappande
perspektiv, ”the Philosophy of Science” (POS) som ”the History and Philosophy of
Science” (HPOS). Dessa har handlat om att hjälpa elever att lära sig om hur
vetenskapen har utvecklats under historien och försöka använda dessa sammanhang
för meningsfulla diskussioner om dagens och morgondagens utmaningar och frågor.
En av tankarna är att historiska exempel ska kunna bidra med ett skydd mot att
hamna i begreppsorienterad och avkontextualiserad undervisning där människan
inte har en position.
I en granskning av 41 amerikanska fysikläromedel med fokus på avsnitt om
atomfysik visade Rodríguez & Niaz (2004) att HPOS perspektiv är dåligt företrädda.
Detta trots att evidens finns att dessa hjälper elever att uppskatta vetenskapligt
arbete, skapar intresse för innehållet och ökar prestationer. De flesta läromedlen hade
ett induktivt perspektiv och framhöll att experiment är av största vikt inom
vetenskapen och det som för vetenskapen framåt. Trots att atomfysiken erbjuder
många viktiga historiska sammanhang, där innehållet utvecklades, alternativa
tolkningar och modeller fördes fram, som föranledde debatt och grupperingar och
som för fram till våra dagar, var dessa berättelser frånvarande.
Liknande resonemang förs av Stern & Roseman (2004), som analyserar materiens och
energins omvandlingar i nio amerikanska läromedel. De visar hur viktiga
grundkoncept i nya områden av naturvetenskapen ibland är obefintliga och om de
närvarar ligger de ofta inbäddade i resonemang och exempel, som tillhör tidigare
modeller och begrepp. Ett snarlikt resultat visar Ibáñez & Ramos (2004) för
fysikläromedel för universitetsnivå i Spanien. Många bärande begrepp inom
termodynamiken blir inte förklarade utifrån hur de hänger ihop. Stern & Roseman
(2004) lyfter fram betydelsen av en läromedelsutveckling, som avgörande för att lära
ut nytt innehåll och efterfrågar en utveckling i linje med perspektivet ”Science for All
Americans”. Leite (2002) rapporterar i stort sett samma resultat från Portugal. I sin
analys finner hon inget tydligt exempel där människans föreställningar, debatter
mellan forskare eller de kontexter de befinner sig i har betydelse för
teoriutvecklingen. Inte heller hur politik, religion, kultur och ekonomi ingår i
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förutsättningarna för vetenskapligt arbete och hur detta kan påverka. Om historiska
exempel, som visar hur begrepp eller artefakter utvecklats i ett sammanhang finns
med i ett läromedel, markeras de ofta som valbara. Detta innebär i praktiken att
eleverna vanligen väljer bort dem. Leite beskriver att eleverna oftast vet vad
undervisningen går ut på och läser därför in sig på det som bedöms.
Rodríguez & Niaz (2004) analyserade 41 fysikläromedel och elva
laborationsinstruktioner och bekräftar problematiken som beskrivits ovan. Både HOS
och POS samt olika modeller för att förstå ett fenomen saknas. Istället betonas att
experiment leder fram till det rätta sättet att se på ett sakförhållande. En idealistisk
bild av naturvetenskapen porträtteras, där det handlar om att upptäcka och avslöja
en slutgiltigt sann beskrivning av verkligheten. Deras studie visar att elever via
läromedlen inte kan förstå hur naturvetenskap växt fram. Det är också otydligt kring
vilka frågor modeller och begrepp utvecklats. Eleverna kan inte genom att läsa dessa
böcker förstå att innehållet ingår i en mänsklig process.
Plats och lärande
Ett ytterligare område som utvecklar NO-undervisningen handlar om plats och
lärande. Till viss del liknar det en del av resonemangen kring STS, eftersom de
handlar om att koppla till omgivande samhälle. Braund & Reiss (2006) diskuterar hur
människor idag kommer i kontakt med naturvetenskap på olika sätt och hur det
förändrar erfarenheter och därigenom villkor för lärande. Förmågan att förstå och
relatera till denna utveckling blir viktig för att undervisningen i skolan ska kunna
upplevas som uppdaterad och aktuell.
Rosengrant (2003) visar hur läromedel kan kombineras med en fysikundervisning
som kopplar till aktiviteter och sammanhang där innehållet hör hemma. Studenterna
blev genom sådana upplägg mer positiva till att studera innehållet och de upplevde
att de lärde sig mer. En av de stora poängerna med plats och lärande är alltså att
hjälpa elever att koppla det som behandlas i klassrummet till praktiker utanför
skolan, för att bidra med sammanhang där innehållet har sin relevans. Annorlunda
uttryckt utifrån svenska kursplaner kan man säga att det handlar om att
åstadkomma en dynamik mellan natur och människa, den naturvetenskapliga
verksamheten med dess metodologi och kunskapens användning.
Flickor och pojkar
Ett sedan länge dokumenterat förhållande är att det finns skillnader mellan hur
pojkar och flickor upplever naturvetenskap och teknik i skolan (Weinburgh, 1995). I
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många fall visas att flickor systematiskt missgynnas av undervisningen, särskilt i
fysik, kemi och teknik, då dessa ofta handlar om sammanhang som förknippas med
traditionellt manliga ideal. Det blir därför intressant att studera könsbalansen i
läromedel.
Whiteley (1996) visar i en analys av sju fysikböcker att det råder en stor obalans och
att det finns stark evidens minst sedan 1970-talet för en sned könsbalans. Fysikämnet
blir förknippat med en maskulin image, få referenser går till kvinnor och när de finns
med är de inte utövare av vetenskapen. Historiska exempel går nästan uteslutande
till manliga forskare. Teknologi som exemplifieras, handlar om sådant som
intresserar pojkar i större utsträckning. Whiteley visar hur fysikämnet är fixerat vid
gamla framsteg och är opersonligt eftersom få människor är närvarande. Fokus på
lagar, ekvationer, experiment och konstanter, som manliga forskare beskrivit i
historien, skapar en diskussion om varifrån denna skevhet kommer. Whiteley
föreslår åtgärder som handlar om att arbeta med förebilder, att visa elever var det
finns en plats för dem som medborgare, att ge elever möjlighet att delta i aktiviteter
och ge dem förutsättningar för att utveckla en positiv självbild i relation till
naturvetenskap.
Svennbeck (2003) redogör för en liknande problematik i Sverige. Hon analyserade
fysikdiskurser i läromedel och fann att de innesluter manligt och utesluter kvinnligt
och har en likhet i sättet att tilltala. Hon visar att samtliga läromedel utgår ifrån en
vetenskaplig rationalitet, vilket också beskrivs som normen för människans
naturumgänge.
Andra studier har visat att både pojkar och flickor har stora intressen för
naturvetenskap och teknik, som är i linje med samhällsutvecklingen (Jidesjö et al.,
2009). En viktig insikt från dessa studier är att elevers intressen inte följer
traditionella ämnesindelningar utan är innehållsorienterade på andra sätt. Det
innebär bland annat att frågor om meningsfull undervisning ur barns och
ungdomars perspektiv behöver relateras mer specifikt till innehåll, istället för breda
kategorier som ämnen eller ämnesområden. Detta bekräftas av Baram-Tsabari &
Yarden (2005), som beskriver barns spontana intressen utifrån hur de möter
innehållet utanför skolan till exempel genom att titta på TV eller delta i diskussioner
på Internet (Baram-Tsabari, Sethi, Bry & Yarden, 2006).
I en omfattande genomgång av elevers attityder till naturvetenskap betonar Osborne,
Simon och Collins (2003) i likhet med detta betydelsen av att relatera mer till
teknologisk utveckling, aktuella frågor liksom framtidsfrågor. Mindre tyngd bör
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läggas vid att redogöra för historiska kända fakta som de flesta är överens om och
som kanske inte är adekvata kunskaper för dagens frågor.
Etnicitet
Etnicitetsfrågor är ett annat fält med relevans för diskussioner om ett bra läromedel.
Ninnes (2000) redogör för en stor del av forskningen och argumenterar för att
undervisning i naturvetenskap och teknik måste förhålla sig till kulturell mångfald.
En utbildning måste visa respekt för olika sätt att se på världen och uppmärksamma
kulturella olikheter. Poängen handlar om att andra sätt att tänka och förstå världen
kan vara nödvändiga villkor för att vissa grupper av elever ska ha en chans att knyta
an till naturvetenskapliga betraktelsesätt. En naturvetenskaplig undervisning ska
inte bidra till etnocentrism, rasism eller kulturimperialism.
Ninnes redogör för en mängd forskning som visar att etniska perspektiv ofta är helt
frånvarande i naturvetenskapliga läromedel. De skulle kunna handla om myter,
sagor, legender, teknologier, natursyn eller sociala frågor, som knyter an till olika
kulturer. Känslor av deltagande är viktiga frågor för demokratiska samhällen och
undervisning i naturvetenskap ska inte bidra till att trycka ner andra kulturer eller
att någon kultur framställs som överlägsen.
Undersökande arbetssätt
McCarthy (2005) redogör för en större studie i USA, där 18 skolor med tydliga sociala
problem undersöktes. Studien visade att eleverna gynnades av det som de kallade
”tematiska angreppssätt” och ”hands-on science” istället för en läroboksorienterad
undervisning. McCarthy redogör för tidigare forskning som visar att dessa nya
metoder är nödvändiga då det är känt att den läromedelsstyrda undervisningen inte
möter elevernas behov utan bidrar till att många hamnar utanför. En
aktivitetsorienterad undervisning för in element som är viktiga för eleverna och
handlar om verkliga frågor och utmaningar. Dessa frågor genererar diskussioner
som bidrar till reflektion och skapar känslor av deltagande. En sådan undervisning
ökade elevernas prestationer och förbättrade deras attityder till naturvetenskap.
Om ett land ska kunna lyfta sig inom naturvetenskap och teknik behöver det få med
alla elever, särskilt de som vi vet missgynnas av en viss undervisning och halkar
efter och därmed drar ner prestationerna. I USA, liksom i andra delar av världen,
finns en vetskap om att eleverna gynnas av ett undersökande och utforskande
arbetssätt.
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Bilder och text
Stylianidou, Ormerod och Ogborn (2002) visar att bilder i läromedel ofta inte hjälper
till att ge belysning av en text och de visar inte heller de fenomen de avser att
illustrera på ett tydligt sätt. Pilar kan vara störande inslag liksom linjer. Det rent
visuella kan vara svårt att tolka, vissa bilder är textbaserade och ibland visas cykliska
förlopp med symboler där det är otydligt hur de ska förstås.
Dimopoulos, Koulaidis och Sklaveniti (2003) jämförde bilders framställning i
läromedel i naturvetenskap med dagstidningar. De fann att läromedel använde tio
gånger fler bilder än tidningar per samma mängd text samt att visuella
representationer minskar i läromedel med ökande ålder hos eleverna. Resultatet
diskuterar de som något överraskande då många kanske tror att det är media, som är
mest visuell. I båda läromedel och dagstidningar var bildmaterialet oftast realistiskt.
I samma studie blev det också tydligt att texterna inte var förenklade versioner av
vetenskapliga texter. De rekontextualiserades utifrån kunskap hos författarna,
ideologier och annat som styr de praktiker som de ingår i. För elevernas del kan man
därför säga att det ibland handlar mer om att förstå hur författarna till läromedel
tänker och förstår naturvetenskap än om att lära sig innehållet. Läromedlen tog oftast
på sig rollen att försöka introducera läsaren till själva ämnet medan tidningarna på
ett tydligare sätt försökte ligga nära människors vardag och skildra vad innehållet
hade för betydelse för människors liv.
Chambliss (2001) redogör för hur naturvetenskapliga läromedel ofta följer en särskild
stil. Ofta förs ett argument fram, som åtföljs av en förklaring. Därefter kommer
avsnitt som handlar om att eleven ska undersöka själv och underbygga med
argument för en studie. Därefter ska eleven förklara i relation till hur vetenskapen
fungerar. Det finns olika mönster i hur dessa aspekter framhålls. Många läromedel
verkar dock undvika att ta hänsyn till hur människor tänker och resonerar. De går
ofta rakt in i diskussioner om orsakssamband, som ofta framstår som främmande och
kontraintuitiva för människor.
Wilkinson (1999) redogör för en omfattande analys av fysikläromedel utifrån vad de
innehåller och hur det tas upp. I hans analys ingår 20 fysikläromedel publicerade
mellan åren 1967-1997 i USA. Han använder fyra aspekter för att diskutera
resultaten. ”Naturvetenskap som en uppsättning fakta” är den som dominerar.
”Naturvetenskap som ett sätt att undersöka” finns ofta med. ”Naturvetenskap som
ett sätt att tänka” är lite fokuserat.”STS ansatser” blir vanligare efter 1990, men mest
fokuserat på nyttor av naturvetenskap och teknik, inte på negativa effekter, sociala
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aspekter och nästan inget finns med om yrken, arbetsmarknad och
karriärmöjligheter.
Knein (2001) visar tydligt att naturvetenskap i läromedel ofta blir beskrivet som
enskilt arbete och att verksamheten mest handlar om experiment som ger sanna
beskrivningar av verkligheten. Naturvetenskap framställs som om det främst
handlar om viktiga laborationer och inte hur diskussioner, debatt och argument
mellan människor bidrar till kunskapsproduktion. Läromedelsförfattarna skiljer inte
heller mellan naturvetenskap i sig, som sker för kunskapsproduktion och hur
innehållet skulle kunna hanteras för utbildningssyften och behandlas ändamålsenligt
för elevers lärande. Ofta ger detta eleverna en bild av naturvetenskap som om den
handlar om att lära sig färdiga fakta, begrepp och modeller, men inte om hur dessa
är delar i ett gemensamt samhällsprojekt. Naturvetenskapen i sig bygger på ett
sådant socialt kontrakt (Gibbons, 1999) och är beroende av att människor är positiva
till den så de stöttar och uppskattar en utveckling. Det är därför i grunden en viktig
fråga att engagera sig i.
Kvalitéer som kännetecknar ett bra läromedel
Avslutningsvis kan sägas att ett läromedel som riktar sig till barn för att stötta dem i
deras lärande behöver innehålla en mängd olika kvaliteter. Ogan-Bekiroglu (2007)
går igenom forskning, som handlar om sådana och redogör för kriterier, som kan
användas i analyser. Kvaliteterna handlar om att läromedlet ska fungera för barn i
olika åldrar och det ska vara i linje med styrdokument. Grafer, bilder och diagram
ska vara tydliga, det ska vara tilltalande, involvera eleverna, ta hänsyn till
förförståelse och intresse, innehålla meningsfulla projekt, vara utmanande, innehålla
olika nivåer och använda ett språk som fungerar för barn och ungdomar.
I sin egen studie av fysikläromedel konstaterar Ogan-Bekiroglu att layouten ofta är
trist och otydlig och går ut på att läsa ett kapitel för att sedan bli förhörd på det.
Frågorna testar i princip bara två saker: En drillning i att genomföra numeriska
beräkningar samt att återge lagar och experiment. Tyvärr kan dessa upplägg
motverka sitt syfte och få elever att ta avstånd från fysik, eftersom de inte kommer
kunna knyta an till innehållet utifrån sina erfarenheter och tidigare förståelse för
diskuterade fenomen.
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Sammanfattande kommentarer
Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om ett fungerande läromedel eller dess
tillkortakommanden, med målsättningen att förbättra elevers lärande, inte handlar
om någon enskild fråga. Det är flera olika faktorer som påverkar. Nedan återges i
punktform de olika perspektiv vi identifierat inom forskningen. Punktlistan
innehåller aspekter om hur läromedel hanterar innehåll, men också om hur de borde
hantera det för att fungera bättre för elevers lärande. De centrala perspektiv som
forskningen lyfter fram handlar om:
 Betydelsen av kopplingar mellan naturvetenskap, teknik och samhälle (STSapproaches).
 Betydelsen av historiska och vetenskapsteoretiska perspektiv (HPOS-approaches).
 Ny kunskap blir dåligt beskriven, ofta utifrån exempel som tillhör gammalt innehåll.
 Mest fokus på historiska fakta och experiment, för lite om vad dessa betyder för
människor.
 Fokusera mer på specifikt innehåll och mindre på ämnen eller ämnesområden.
 Plats och lärande väsentligt för möjligheten att förstå var innehållet har relevans.
 Mest fokus på manliga domäner, för lite kvinnliga förebilder.
 För lite fokus på aktuella samhällsfrågor, teknologisk utveckling och framtidsfrågor.
 Etnicitetsfrågor behandlade i liten, nästan obefintlig utsträckning.
 Undersökande och utforskande arbetssätt hjälper elever att skapa mening.
 Bilder och hur de samverkar med text ofta otydligt.
 Texten disponeras ofta i en speciell genre, som kan vara främmande för många
människor.
 Läromedel ska vara anpassade utifrån barns och ungdomars intresse och förmågor och
i linje med styrdokument.
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Syfte och metod
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning efterfrågades vilket eller vilka läromedel,
som användes på den aktuella skolan. Utifrån en sammanställning av dessa (se
Bilaga C) framgår att tre är vanligast förekommande. Dessa har utgjort grund för den
läromedelsanalys, som genomförts. De tre läromedlens referenser är:


Sjöberg, S. & Ekstig, B. (2007). Fysik: för grundskolans senare del. 3:e upplagan. Natur
och kultur: Stockholm. Ingår i serien ”Puls”.



Paulsson, B., Nilsson, B., Karpsten, B. & Axelsson, J. (2009). Fysik Lpo: för grundskolans
senare del. Bok 1, Materia, krafter, tid och rörelse, ellärans grunder, tryck, solen och
planeterna. Tefy: Båstad.

Paulsson, B., Nilsson, B., Karpsten, B. & Axelsson, J. (2009). Fysik Lpo: för
grundskolans senare del. Bok 2, Arbete-energi-effekt, värmelära, meteorologi, elläramagnetism, optik, akustik. Tefy: Båstad.
Paulsson, B., Nilsson, B., Karpsten, B. & Axelsson, J. (2009). Fysik Lpo: för grundskolans
senare del. Bok 3, Mekanik, elektronik, atom- o kärnfysik, astronomi, energikällor. Tefy:
Båstad.


Undvall, L. & Karlsson, A. (2006). Fysik. 3:e upplagan. Liber: Stockholm. Ingår i Liber
utbildnings serie ”Spektrum”.

I den fortsatta texten refereras till dessa tre läromedel som ”Puls”, ”Tefy” och
”Spektrum”.
Studien består av två delar. I den första har alla tre läromedlen granskats i relation
till aktuella kursplaner för fysikämnet med hjälp av innehållsanalys. Analysen syftar
till att ge en bred bild av hur skolans uppdrag återspeglas i respektive läromedel.
Därför är analysen genomförd så att de gemensamma målen för NO-ämnena,
uppnåendemålen för fysikämnet för år nio samt strävansmålen för fysikämnet
analyserats utifrån hur de hanteras i respektive läromedel. Ibland har också några
formuleringar från ”Syfte och roll i utbildningen” använts i granskningen då de
ibland innehåller formuleringar, som återkommer i målen och utgör själva kärnan
med ämnets syfte. Innehållsanalysen visar framför allt i vilken utsträckning de olika
delarna i uppdraget återfinns i läromedlen. För att ge störst möjlighet till överblick
över resultaten av innehållsanalysen finns de presenterade i en tabell i Bilaga A i
slutet av denna text och inte i ett särskilt resultatkapitel.
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I den andra delen har en bildanalys genomförts. Syftet med denna är att komplettera
innehållsanalysen och skapa en överblick över vilka aspekter det visuella materialet
lyfter fram. Bildanalysen visar vilka aspekter som framhävs hos fysikämnet samt
könsbalansen i dessa aspekter. Bildanalysen presenteras också i slutet av denna text,
efter innehållsanalysen i en tabell i Bilaga B. Resultaten är presenterade i tabellerna
med kommentarer för att ge en överskådlig redogörelse för vad de visar.
De kategorier som används i resultatredovisningen är empiriska och har
konstruerats utifrån analysen och har alltså inte utgått ifrån några förväntade
kategorier.
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Diskussion av resultaten
Det mest grundläggande resultatet vi vill lyfta fram är att inget av de granskade
läromedlen hanterar hela uppdraget. Fokus ligger mest på de delar som i kursplanen
hanteras under ”beträffande natur och människa”. Bristerna handlar därför främst
om de delar som ska hanteras under ”beträffande den naturvetenskapliga
verksamheten” och ”beträffande kunskapens användning”. I innehållsanalysen är
detta tydligt. Redan i de gemensamma målen, i det övergripande syftet med
ämnenas roll i utbildningen, syns huvudresultatet. Fokus ligger i samtliga läromedel
nästan helt på att beskriva naturvetenskapliga resultat. Arbetssätt hamnar ofta i
skymundan. Ibland tas de upp flyktigt i samband med historiska tillbakablickar, som
presenteras långt bak eller i markerade separata tonade rutor. Målet med att
åstadkomma en mer hållbar samhällsutveckling och att utveckla omsorg om natur
och människor är i stort sett helt frånvarande i samtliga läromedel.
Dessa huvudresultat går över i de andra delarna, mål att sträva mot, ämnets karaktär
och uppbyggnad och uppnåendemål för år nio. Fokus ligger huvudsakligen på
grundläggande begrepp inom olika områden som mekanik, optik, akustik, atom- och
kärnfysik samt värmelära.
I stort är dessa resultat i linje med resultat från den internationella forskning, som
presenterats i bakgrunden till denna text. Fysikämnet verkar behäftat med en stark
tradition att fokusera på en uppsättning centrala begrepp, utan att tala om från vilka
sammanhang dessa kommer, hör hemma eller kan användas till. Detta är också
huvudkritiken från elever i grundskolans senare år, när de får diskutera vad de
tycker är problematiskt med NO-undervisningen i skolan (Lyons, 2006). Om inte
vare sig undervisning eller läromedel hjälper elever med dessa kopplingar är det
kanske inte konstigt att de undrar varför de ska lära sig innehållet.
Indirekt förmedlas i läromedlen att det inte finns någon plats för människor eller
karriärer kopplade till innehållet, utan undervisningen går ut på att lära sig en
uppsättning färdiga fakta. Dessutom verkar det ofta framställas som om det är med
dessa fakta man kan avslöja naturens innersta hemligheter. Stora delar av dessa
resultat är i strid med skolans uppdrag och har därför en allvarlig karaktär.
Flera av de kvaliteter som forskningen handlar om för att förbättra elevers lärande i
naturvetenskap och teknik finns med i styrdokumenten, men verkar ha svårare att
finna en position i läromedel. En sådan kvalitet är betydelsen av kopplingar mellan
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naturvetenskap, teknik och samhälle. Vikten av sådana kopplingar understryks i
kursplanen för fysik och för de naturvetenskapliga ämnena. Särskilt tydligt är det i
målen att anknyta till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling, att öka
förståelsen av människans relation till naturen särskilt när det gäller
energiförsörjning. Vidare att miljöfrågor ska belysas kontinuerligt och relateras till
det naturvetenskapliga kunnandet, att göra de naturvetenskapliga beskrivningarna
begripliga och berika synen på olika företeelser i vardagen och i tekniska
anordningar samt att utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande.
Det är svårt att ta miste på att kopplingarna mellan naturvetenskap, teknik och
samhälle ges en central ställning i skolans uppdrag.
Innehållets framställning i dessa perspektiv i läromedlen är i detta avseende en stor
besvikelse. Till att börja med kan vi konstatera att de kopplingar som ändå görs är
tämligen snävt begränsade till just de avsnitt som handlar om energiförsörjning.
Målsättningen om en kontinuerlig anknytning till miljöfrågor faller platt, liksom
ambitionen att inte bara behandla energiaspekterna utan snarare ett totalt spektra av
miljö- och naturresursaspekter. Användningen av miljöbegreppet, begreppet hållbar
utveckling eller andra nära besläktade eller anknytande begrepp, är minimal eller till
och med obefintlig. Däremot görs en hel del kopplingar till vardagsföreteelser,
genom att diverse tekniska applikationer förklaras eller undersöks.
Dessa resultat indikerar en ganska omfattande problematik. Forskning i
naturvetenskaplig didaktik har varit eftersatt i Sverige så det finns begränsad
kompetens att hantera dessa utmaningar. Problematiken rör sig i skolan med
möjligheten för lärare till kompetensutveckling, men har förstås också att göra med
lärarutbildningens förmåga att behandla dessa frågor så blivande lärare är medvetna
om vilka förutsättningar som gäller för läromedel. En nations intresse för vad som
undervisas och hur det blir presenterat är en stor fråga. I sin avhandling diskuterar
Johnsson Harrie (2009) hur kontrollen sett ut i Sverige och placerar läromedlen och
skolans innehåll i ett sammanhang. I Sverige fanns statlig kontroll av samtliga
läromedel i form av en nämnd mellan åren 1938 och 1974. För samhällsorienterande
ämnen levde denna granskning kvar fram till 1991, men för NO-ämnena avskaffades
den alltså redan 1974. I de reformer som genomfördes 1980, 1994 och i revideringen
av kursplaner 2000 finns således inga särskilda läromedel, som ges ut tillsammans
med nya läro- och kursplaner. Ansvaret ligger hos branschen och lärarens förmåga
att bedöma i vilken utsträckning ett läromedel är i linje med aktuella styrdokument.
Detta är viktiga förutsättningar att känna till och ställer krav på särskilda förmågor
hos dem som ska använda ett läromedel. Betydelsen av dessa frågor underbyggs
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ytterligare av att det i föreliggande kvalitetsgranskning framkommer att lärare i fysik
ofta utgår ifrån att ett läromedel är i linje med styrdokumenten och om det följs så
lever undervisningen upp till syfte och mål (se till exempel avsnitt 2.2). Det kanske är
en rimlig tanke att så borde vara fallet (Ogan-Bekiroglu, 2007), men denna
läromedelsgranskning indikerar att det finns stora delar av uppdraget som genom ett
sådant förfarande inte kommer att bli behandlade.
En annan kvalitet, som forskning pekar på som väsentlig i naturvetenskapliga
läromedel är betydelsen av historiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. I samtliga
läromedel som undersökts förekommer historiska tillbakablickar. I framställningarna
hanteras dock dessa på tämligen olikartade sätt. I ”Puls” flätas historien delvis in i
den löpande texten, exempelvis i form av lediga inledningar, eller mer som löpande
kommentarer. I samma text förekommer också historiska avsnitt som typografiskt
markeras annorlunda än huvudtexten genom att förses med en ljusblå bakgrund.
Här presenteras mer anekdotiskt kända personer som Galilei, Celsius och Faraday.
Detta ger lösryckta glimtar av historien, som torde vara mer av
allmänbildningskaraktär än av betydelse för förståelsen av samspelet mellan
vetenskapen, tekniken och samhällsutvecklingen.
I ”Spektrum Fysik” markeras historieanknytning också typografiskt, som utanför
den löpande huvudtexten, genom att omgärdas av en blå linje och med rubriken
historia (på samma sätt hanteras andra ämnen under rubrikerna Fördjupning samt
Forskning). Här handlar det mest om att berätta om när och av vem olika upptäckter
gjorts eller att beskriva gammaldags teknik. I ”Tefy” har de historiska avsnitten
sonika placerats i slutet av respektive volym och får därmed något av
överkurskaraktär.
Några egentliga och systematiska kopplingar till samhällets utveckling görs inte i
något av läromedlen. Detta är ett allvarligt resultat eftersom grundläggande
utbildning handlar om att upplysa människor om det som är viktigt i kulturen. I den
senaste internationella genomgången av forskning, som handlar om elevers attityder
och intresse för naturvetenskap och teknik (Osborne, Simon & Collins, 2003)
framkommer detta tydligt. Elever är mer intresserade av att lära sig om det som är
aktuellt och betydelsefullt idag samt framtidsfrågor, medan undervisningen ofta är
mer orienterad mot historiskt kända fakta. Här finns en stor utmaning att hantera.
Om NO-undervisningen i skolan ska kunna upplevas som verklig och i linje med
samhällsutvecklingen behöver den knytas an starkare till de praktiker där innehållet
har relevans. Frågan om skolämnenas struktur och innehåll ställs därmed på sin
spets.
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Angående de vetenskapsteoretiska perspektiven kan vi konstatera att tystnaden ekar.
Det finns överhuvudtaget inget som stör bilden av att fysikens historia är liktydig
med historien om hur forskarna successivt lyckats blottlägga alltmer av det
ursprungligen mystiska och kanske till och med esoteriska innehållet i naturens bok,
samt att läget numera är att vetandet står nära fulländningen. Det framställs en linjär,
kumulativ, oberoende och väsentligen harmonisk kunskapsutveckling, där diverse
ålderdomliga villfarelser successivt rensats ut till förmån för mer eller mindre sentida
insikter om sakernas egentliga tillstånd.
En fråga är varifrån dessa traditioner kommer och en annan varför de är så
genomgripande i framställningen. Elevernas möjlighet att lära sig innehållet i
relation till samhällsutveckling för medborgarskap i en demokrati, eller för
innovation, kreativitet, entreprenörskap med globaliseringens effekter är i frånvaro
av dessa ovan nämnda kvaliteter starkt begränsade. Frågor om innehållets legitimitet
och autenticitet bör därför tas på största allvar och utredas grundligt. Se Abrandt
Dahlgren och Carlsson (2009) för en svensk diskussion om bland annat dessa frågor.
Ett sätt att skapa en tolkningsram för att förstå en läroplansutveckling, hur syfte, mål
och innehåll ständigt förändras på grund av samhällsutvecklingen är att ge en
historisk belysning. Kärrqvist och Frändberg (2008) diskuterar i en kunskapsöversikt
NO-ämnenas position i den svenska läroplansutvecklingen. De beskriver en första
förskjutning, som skedde i början av 1900-talet, som en övergång från naturstudier
till vetenskaplig rationalism. Långsamt övergick direkta studier av naturen eller
insamlade objekt i bokliga studier. Från och med 1950-talet och framåt växer kring
folkhemstraditionen en stark optimism om att det är med hjälp av naturvetenskap
och teknik som samhället ska moderniseras.
När den obligatoriska skolan formerades kom viktiga läroplaner 1962 och 1969 med
starkare fokus på naturvetenskap och teknik som problemlösare, utifrån ett
vetenskapligt rationellt perspektiv med stark koppling till akademiska discipliner. I
sin fulla kraft med implementering i klassrum kan denna beskrivas som den
vetenskapligt rationella diskursen för naturvetenskap och teknik i skolan.
Miljöproblemens tilltagande allvar var ett av incitamenten för en förskjutning från
denna diskurs mot en mer demokratisk, som kan spåras i nästa läroplan, som kom
1980. Den handlar mer om att upplysa människor om samhällets grundläggande
värderingar och förbereda för medborgarskap i form av beslutsfattande, värderingar
och argument för åsikter och ställningstaganden. Naturvetenskap och teknik får ett
tydligare allmänbildande syfte istället för att ensidigt förbereda för vidare studier.
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Utbildningens syften förändras på grund av samhällsutvecklingen med visionen att
skolan ska kunna vara en plats där viktiga former av samhällslivet blir reflekterade
och diskuterade. Ämnena fick dock lite olika roller. Biologiämnet blev mer inriktat
mot miljövård medan fysik och kemi hade större fokus på artefakter och
teknikutveckling, som problemens lösningar. Även ämnesövergripande perspektiv
skrevs fram för att kunna hålla skolan i linje med samhällsutvecklingen.
Denna demokratiska diskurs utvecklas ännu tydligare med 1994 års reformer, som
för grundskolan innebar införandet av läroplanen ”Lpo94”. Den etiska dimensionen
tillkom med starkare fokus på hållbar utveckling och omsorg för människa och
natur. Kärrqvist och Frändberg (2008) beskriver detta som en deliberativ
demokratidiskurs, som innebär att problem och konflikter inte ska förskjutas, olika
synsätt och perspektiv ska lyftas fram och respekteras med visionen om deltagande
och engagemang i ett beslutsfattande samhälle.
I historisk belysning klarläggs ett antal motiv till varför NO-ämnenas funktion, som
del i en obligatorisk utbildning förändras. Dessa förändringar verkar ha lättare att
finna en plats i skolans styrdokument än i läromedel. I bakgrunden till denna text
redogörs för en mängd forskning som indikerar allvarliga brister i läromedel under
denna samhällsutveckling. Dessa brister handlar om att ny kunskap ofta blir dåligt
beskriven, en ensidig fokusering på historiska fakta och experiment, att teknologisk
utveckling och framtidsfrågor ofta är frånvarande samt att etnicitetsfrågor i princip
är obefintliga. Stark frånvaro av samhällskopplingar och vetenskapshistoriska och
vetenskapsteoretiska perspektiv är också kännetecknande.
Dessa forskningsresultat är helt i linje med innehållsanalysen i denna studie vilket är
en besvärande omständighet. Allmänbildningsperspektivet är viktigt i en demokrati
och det är väsentligt att läromedel utvecklas i linje med skolans uppdrag, som en
konsekvens av samhällsutveckling. Hur ska annars betydelser som innehållet har för
människor kunna framträda? En nations önskan om att lyfta sig inom
naturvetenskap och teknik för alla människors rätt till upplysning om det som är
viktigt i kulturen, kanske borde starta i att se över de kunskapsområden som finns
inom naturvetenskaplig didaktik och som har stor betydelse i den internationella
utvecklingen. Detta kan sedan relateras till en önskvärd nationell utveckling. Saknas
det kanske en nationell strategi för kunskapsområdena, som olika aktörer kan
förhålla sig till? Frågan om hur resultaten borde tolkas och vad det som presenterats
här ska få för implikationer ska inte talas om här, men vi vill med detta resonemang
betona resultatens graverande karaktär.

18

Den andra analysen, som är gjord på det visuella materialet i läromedlen, bekräftar,
kompletterar och förstärker innehållsanalysen. Bildernas hantering fångar in andra
delar. Bilderna handlar mest om kroppsarbete, sport, tekniska arbetsuppgifter och
aktiviteter som kan associeras till vetenskap och det är mestadels pojkar och män
som är utövare. Om kvinnliga förebilder finns med är de sällan utövare av
vetenskapen. Anknytningar till vardagsliv, hur människor erfar innehållet i sina liv,
etiska dilemman, viktiga samhällsfrågor eller vetenskapsteoretiska förhållanden är i
stort sett helt frånvarande. Detta medför konsekvenser för etnicitetsfrågor,
undersökande och utforskande arbetssätt och plats och lärande, som forskning pekar
på som väsentliga för elevers lärande.
Att få bildmaterialet att samverka med texten och hjälpa elever med olika bakgrund
att förstå vad naturvetenskap handlar om kräver antingen utvecklingsarbete av
läromedlen eller ordentlig kompetensförsörjning hos lärare så de kan kompensera
för dessa brister. Det handlar om att hjälpa elever att förstå hur vetenskapen
diskuteras i till exempel media och hur resultaten påverkar våra liv i form av
kunskapens användning. Detta är centrala mål, som utgår ifrån utbildningens syften
och ska därför inte vara otydligt. Innehållet ska hanteras för att hjälpa barn och
ungdomar i deras lärande av innehållet för dessa syften och det är för dessa ändamål
ovan nämnda kvaliteter behöver närvara. Den skeva könsfördelningen i
bildmaterialet är också något vi är tvingade att påminna om, trots alla
ansträngningar som gjorts för att förbättra dessa förhållanden. Även om ”Spektrum
fysik” och ”Puls” har bättre fördelning än ”Tefy”, som för oss har en förvånande
skevhet, råder det i samtliga tre läromedel en obalans. När det är så enkelt att
åtgärda till exempel en jämnare könsfördelning i bildmaterialet kan man undra hur
det kan komma sig att dessa ideologier är så förhärskande (Knein, 2001).
Avslutande reflektion
Frågor om vad som bör undervisas i skolan och hur det bör tas upp har diskuterats
under hela utbildningens historia. Det finns många olika bud och åsikter, men för
Sveriges del överraskande lite forskning. Risken med ett sådant förhållande är att
frågorna inte blir diskuterade utifrån vetenskaplig grund. Samtidigt finns en
omfattande internationell litteratur i naturvetenskaplig didaktik, som bland annat
hanterar dessa frågor. Denna läromedelsstudie har genom en mindre och enkel
innehålls- och bildanalys redogjort för en omfattande problematik i relation till
denna litteratur. Resultaten indikerar därför ett behov av förstärkning av kompetens
för att kunna hantera dessa utmaningar.

19

Ett läromedel ska fungera för barns lärande. Då behöver särskilda kvaliteter närvara.
Om det ska vara i linje med styrdokument eller inte kan diskuteras. I den omfattande
genomgång som Ogan-Bekiroglu (2007) gör av kvaliteter för ett läromedel i
naturvetenskap, ses det dock som en självklarhet. Det ska engagera eleverna i
meningsfulla projekt, tilltala och visa att de tas på allvar samt visa hänsyn till
erfarenheter och intresse. En undervisning som gör sig upptagen i historiska lagar
och samband utan att diskutera kunskapens användning och relatera till viktiga
samhällsfrågor, kan knappast bidra till utbildningens grundläggande syften.
I skolinspektionens kvalitetsgranskning av fysikämnet framkommer att många
elever uppfattar undervisningen som knuten till auktoriteter och det finns begränsad
plats för dem att föra fram funderingar, erfarenheter eller åsikter. Detta påverkar
villkoren för lärande och elevernas möjlighet att skapa mening. Skuld för en
utbildnings tillkortakommanden ska därför inte belasta elever. Uppmärksamhet
borde istället riktas till de kunskapsområden som hanterar dessa frågor. För
medborgarskap, deltagande och känslor av att bli tagen på allvar.
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Bilaga A
Resultat av innehållsanalysen
Text markerad med denna färg relaterar till kursplanernas ” syfte och roll i utbildningen”
Text markerad med denna färg relaterar till kursplanernas ”mål att sträva mot”
Text markerad med denna färg relaterar till kursplanernas avsnitt om de naturvetenskapliga ämnenas eller fysikämnets ”karaktär och uppbyggnad”
Text markerad med denna färg relaterar till kursplanernas ”mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret”

MÅL:

SAMMANFATTANDE
KOMMENTAR

Spektrum Fysik

Puls

Fysik TEFY

Detta dominerar
framställningarna. Men det
handlar till övervägande del om
förklaring av grundläggande
begrepp och enkla samband.
Detta görs aldrig systematiskt eller
översiktligt, utan endast i
anslutning till enskilda
vetenskapliga upptäckter. Ofta är
det också historiska exempel.

Detta är det huvudsakliga
innehållet.

Detta är det huvudsakliga
innehållet.

Detta är det huvudsakliga
innehållet.

Ej systematiskt beskrivet,
däremot flyktigt angivet i
samband med historiska
tillbakablickar och
fördjupningar. Exempelvis:
”Genom sina observationer
med kikare blev Galilei helt
övertygad om att jorden och
de andra planeterna
kretsade kring solen” (s. 306)

Ej systematiskt förklarat.
Dock finns i vissa historiska
tillbakablickar uppgifter om
hur olika erfarenheter
sprungit ur både teorier och
hypoteser.

Ej systematiskt förklarat.
Dock finns i de historiska
översikterna (placerade sist
och separat i delvolymerna)
exempel på hur upptäckter
kommit genom experiment

Från kursplanen för de
naturorienterande ämnena:
Att göra naturvetenskapens
resultat tillgängliga.

Att göra naturvetenskapens
arbetssätt tillgängligt.

Här finns dock en mycket
kort redogörelse för vad en
hypotes är, samt en högst
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tveksam förklaring av vad
som menas med ett
experiment (framställs som
synonym till undersökning)
Att utbildningen bidrar till
samhällets strävan att skapa
hållbar utveckling och att
utveckla omsorg om natur
och människor.

Uttalade kopplingar till hållbar
utveckling förekommer ej. I
mycket begränsad omfattning
nämns resurshushållningsfrågor,
miljörisker och miljöproblem

Att eleven ska utveckla sin
förmåga att se mönster och
strukturer som gör världen
begriplig.

Här är det väl tillgodosett, men
mer om mönster och lite mindre
sammanhang än strukturer och
större sammanhang
Tveksamt om detta berörs
överhuvudtaget. I den mån
kopplingar finns mellan
naturpåverkan och kultur så
handlar det om teknik snarare än
naturvetenskaplig verksamhet

Att eleven ska utveckla sin
förmåga att se hur den
mänskliga kulturen (i form
av den naturvetenskapliga
verksamheten) påverkar och
omformar naturen.

Finns en del om hälsorisker,
däremot ytterst tunt om
miljörisker. Svårt att se att
det finns några moment som
överhuvudtaget appellerar
till omsorg om naturen.
Signifikativt att i ett litet
avsnitt som har rubriken
”Jorden är ett litet klot” (s.
50) och som är illustrerat
med ett foto på jorden från
rymden görs ingen koppling
till betydelsen av denna bild i
miljöpolitiken. Metaforerna
”spaceship earth” och ”limits
to growth”, vilka är bland de
mest centrala i
miljödebattens historia, har
en mycket stark koppling till
denna bild av jorden
Mest fragment

Hållbar utveckling är inget
begrepp av betydelse i
denna bok.
Energiresurshushållningsproblematiken nämns, men i
samma veva konstateras
frankt att utvecklingen hela
tiden går framåt. Därefter
presentar en mager, och
explicit ofullständig lista över
fördelar och nackdelar med
olika energikällor, varpå
eleverna föreslås göra listan
komplett

Underlag för detta mål
saknas helt

Mest fragment

Mest fragment

Svårt att se att några sådana
kopplingar beskrivs mer än
möjligen indirekt

Svårt att se att några sådana
kopplingar beskrivs mer än
möjligen indirekt

Svårt att se att några sådana
kopplingar beskrivs mer än
möjligen indirekt
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Att eleven ska (beträffande
den naturvetenskapliga
verksamheten) utveckla sin
förmåga att se samband
mellan iakttagelser och
teoretiska modeller.

Att eleven ska utveckla
kunskap om hur experiment
utformas utifrån teorier och
hur detta i sin tur leder till
att teorierna förändras.
Att eleven ska beträffande
kunskapens användning
utveckla omsorg om naturen
och ansvar vid dess
nyttjande.
Att eleven ska utveckla sin
förmåga att använda
naturvetenskapliga
kunskaper och erfarenheter
för att stödja sina
ställningstaganden.

Att eleven ska utveckla ett
kritiskt och konstruktivt
förhållningssätt till egna och
andras resonemang.

De naturorienterande
ämnena ska göra de
naturvetenskapliga
beskrivningarna begripliga
och berika synen på olika

Frågan är vad man menar med
teoretiska modeller? En teoretisk
modell kan ju vara allt från något
visuellt som strukturellt/grafiskt
eller isomorft (formmässigt
”realistiskt”) gestaltar något, men
vanligare är nog matematisk
modellering. Dock är det kanske
rimligare att det är ”teorier” som
avses. Sådana behandlas, om än i
liten mån. I övrigt inget
För att detta mål ska uppnås krävs
rimligtvis ett explicit resonemang
om just detta sammanhang, men
detta saknas.
Resonemang om omsorg och
ansvar är sällsynta.

Exempel ges på sådana
samband

Några få exempel finns

Enstaka exempel finns

Beskrivs ej

Beskrivs ej

Beskrivs ej

I stort sett endast om
hälsorisker, se ovan.

Frågor om ansvar och
omsorg tangeras endast vid
något enstaka tillfälle

Underlag för att nå detta mål
saknas helt

För detta mål är det viktigt att visa
hur naturvetenskaplig kunskap
stödjer olika ståndpunkter i
konflikter, exempelvis om
kärnkraften eller etanolproduktion
för drivmedel. Sådana kopplingar
görs ej
Även för detta mål är det viktigt
att visa hur naturvetenskaplig
kunskap stödjer olika
ståndpunkter i konflikter, något
som alltså saknas.
Svårutvärderat mål. Graden av
begriplighet kan ju inte avgöras
med mindre än att elevernas
förståelse inhämtas. Vi kan bara

De många konflikter som
kantat introduktionen av ny
teknik beskrivs knappast mer
än någon gång i förbifarten

De många konflikter som
kantat introduktionen av ny
teknik beskrivs knappast mer
än någon gång i förbifarten

De många konflikter som
kantat introduktionen av ny
teknik beskrivs inte
överhuvudtaget

Texten appellerar ej till ett
kritiskt förhållningssätt

Texten appellerar ej till ett
kritiskt förhållningssätt

Texten appellerar ej till ett
kritiskt förhållningssätt

Huvuddelen av texten
handlar just om förklaringar
av naturvetenskapliga
fenomen, och

Huvuddelen av texten
handlar just om förklaringar
av naturvetenskapliga
fenomen, och

Huvuddelen av texten
handlar just om förklaringar
av naturvetenskapliga
fenomen, och
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företeelser i vardagen och i
tekniska anordningar.

Naturvetenskapliga modeller
är stadda i ständig
omprövning och förändring.
Detta synsätt på
naturvetenskap tydliggörs i
de naturorienterande
ämnena dels genom
användning av ett historiskt
perspektiv, dels genom
jämförelser med andra
kulturers världsbilder. De
grundläggande antaganden
om världen som dessa olika
förklaringsmodeller bygger
på lyfts fram i ämnena.

konstatera att en stor del av
texten syftar till att klargöra
naturvetenskapliga begrepp och
samband, och att kopplingar till
vardagssituationer är mycket
vanliga.
Denna förändring är förvisso
belyst i läromedlen. Dock är
framställningarna generellt
inriktade på att visa hur man
tidigare misstog sig men numera
vet säkert. I den bild av
vetenskapen som framträder råder
total dominans av oreflekterad
positivism.

vardagslivsanknytningar är
legio.

vardagslivsanknytningar är
legio.

vardagslivsanknytningar
förekommer, men i mer
begränsad omfattning.

Det intryck texten ger i detta
avseende är snarast att
världen blivit alltmer
vetenskapligt genomlyst och
bemästrad.

Här är det inget annat än en
slags oreflekterad positivism
som gäller. I bokens
inledning, under rubriken
”Trolleri?”, klargörs hur det
ligger till: ”Också fysik
handlar om att avslöja. Men
det är inte trollkonster det
gäller i fysiken. Det räcker
gott med de mysterier som
natur och teknik förser oss
med. Det vi ser på det här
uppslaget kan tyckas svårt
att förklara, men allt följer
naturens lagar. Fysiken
försöker finna och förklara
sådana lagar och är på det
sättet motsatsen till trolleri.
En god trollkonstnär avslöjar
aldrig sina hemligheter, men
det gör naturen.”

Särskilda historiska
översikter finns, i vilka
specifika teoriers förändring
beskrivs. Andan är dock
gammaldags positivism,
genom vilken världen
uppfattas som ständigt
alltmer genomlyst och
behärskad. Inga jämförelser
med andra kulturers
världsbilder görs.

Målet angående världsbilder
missförstås. Det kommer endast
till uttryck som en historisk
tillbakablick på olika kosmologier:
den geocentriska världsbilden
kontra den heliocentriska.
Men en världsbild gäller snarare
hur världen i grunden förstås.
Jämför den så kallade
mekanistiska världsbilden enligt
vilket allt tolkas som ett spel
mellan kroppar och krafter och
enligt maskinmetaforer. Andra
världsbilder utgår istället från
exempelvis organiska relationer
eller processer. Och till varje
världsbild hör särskilda etiska
principer, värderingar och
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Hypoteser prövas med hjälp
av observationer och
experiment. Detta sätt att
arbeta genomsyrar även de
naturorienterande ämnena.

Miljö- och hälsofrågor ska
kontinuerligt belysas och
relateras till det
naturvetenskapliga
kunnandet.

Centralt är synsättet att
naturvetenskaplig kunskap
är en mänsklig konstruktion
och att den kan utgöra
argument för värderande
ställningstaganden, beslut
och åtgärder.
Centralt är också att utbildningen lyfter fram ett brett
spektrum av argument, t.ex.
etiska, estetiska, kulturella
och ekonomiska, som har
relevans i diskussioner
exempelvis om människans
sätt att leva tillsammans och
använda naturen.

tolkningsramar. Den historiska
anknytning skiljs som regel tydligt
ut från framställningen i övrigt,
genom att läggas sist eller i
separata rutor.
Det finns gott om laborationer i
läromedlen som utgör just
experiment. Kopplingar till
hypoteser? Tveksamt.

Kanske är det rimligt att det för
fysikens del är mer relevant med
miljöfrågor än hälsofrågor, även
om även de senare har många
viktiga aspekter här. Både
hälsofrågor och miljöfrågor berörs,
men endast sporadiskt, och det är
lätt att se många tillfällen som
förspills särskilt när det gäller
miljöfrågor.
Finns inget som ens antyder detta.

Här torde det vara relevant att
uppmärksamma genusaspekter,
miljöetik, teknologietik samt
kopplingar mellan teknik och olika
samhällsideal, men det görs ej.

Gott om laborationer och så
kallade
demonstrationsförsök finns i
lärarmaterialet.
Hypotesbegreppet används
dock ej för att strukturera
dessa.
Hälsofrågors berörs tämligen
frekvent, medan miljöfrågor
aktualiseras endast ytterst
marginellt.

Gott om laborationer i boken

Gott om laborationer i boken

Några enstaka medicinska
kopplingar görs, medan
miljö- och
naturresursaspekterna i allt
väsentligt lyser med sin
frånvaro

Några enstaka medicinska
kopplingar görs, medan
miljö- och
naturresursaspekterna i allt
väsentligt lyser med sin
frånvaro

Berörs ej och återspeglas ej i
förhållningssättet.

Berörs ej och återspeglas i
förhållningssättet

Berörs ej och återspeglas ej i
förhållningssättet

I mycket begränsad
omfattning.

Berörs ej

Berörs ej
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Att eleven ska ha kunskap
om universums, jordens,
livets och människans
utveckling.
Att eleven ska ha insikt i hur
materien och livet studeras
på olika organisationsnivåer.
Att eleven ska ha kunskap
om naturliga kretslopp och
om energins flöde genom
olika naturliga och tekniska
system på jorden.
Att eleven ska ha kunskap
om det naturvetenskapliga
arbetssättet samt kunna
redovisa sina iakttagelser,
slutsatser och kunskaper i
skriftlig och muntlig form.

Att eleven ska ha insikt om
växelspelet mellan
utveckling av begrepp,
modeller och teorier å ena
sidan och erfarenheter från
undersökningar och
experiment å den andra.
Att eleven ska ha inblick i
hur kunskapen om naturen
utvecklats och hur den både
formats av och format
människors världsbilder.
Att eleven ska ha insikt i
olika sätt att göra naturen
begriplig, som å ena sidan

Fokus ligger på universums
utveckling, men i viss mån
behandlas även jordens
utveckling.
Eleven ges vissa inblickar i hur
materien studeras, men ges dock
inte så goda möjligheter att förstå
den vetenskapliga processen.
I samtliga läromedel finns avsnitt
som behandlar energins flöden,
men det är också i stort sett allt.

Universums och jordens
utveckling behandlas

Universums och jordens
utveckling behandlas

Universums och jordens
utveckling behandlas

Behandlas när det gäller
materien, ej livet

Behandlas när det gäller
materien men ej livet

Behandlas när det gäller
materien men ej livet

Behandlas i någon mån

Behandlas i någon mån

Behandlas i någon mån

Tillräckligt underlag för att förstå
det naturvetenskapliga
arbetssättet ges ej. Här skulle
exempelvis laboratorieexperiment
kunna kontrasteras mot fältstudier
och observationer. Den tekniska
utrustningens (mätapparatur mm)
väsentliga betydelse skulle också
kunna belysas
Behandlas ej

Behandlas ej ingående, utan
endast genom en del mycket
översiktligt beskrivna
exempel

Behandlas ej ingående, utan
endast genom en del mycket
översiktligt beskrivna
exempel

Behandlas ej ingående, utan
endast genom en del mycket
översiktligt beskrivna
exempel

Behandlas ej

Behandlas ej

Behandlas ej

Läromedlen är här förvånansvärt
lika i sin begränsning till
astronomi.

Behandlas i allt väsentligt
enbart i anslutning till
astronomi

Behandlas i allt väsentligt
enbart i anslutning till
astronomi

Behandlas i allt väsentligt
enbart i anslutning till
astronomi

Detta slags perspektivgivande
resonemang känns väldigt avlägset

Underlag för detta ges ej

Underlag för detta ges ej

Underlag för detta ges ej
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det naturvetenskapliga med
dess systematiska
observationer, experiment
och teorier liksom å andra
sidan det sätt som används i
konst, skönlitteratur, myter
och sagor.
Att eleven ska ha insikt om
skillnaden mellan naturvetenskapliga påståenden och
värderande ståndpunkter.
Att eleven ska kunna
använda sina kunskaper om
naturen, människan och
hennes verksamhet som
argument för ståndpunkter i
frågor om miljö, hälsa och
samlevnad.
Att eleven ska kunna
exemplifiera hur
naturvetenskapen kan
användas för att skapa
bättre livsvillkor men också
hur den kan missbrukas.
Att eleven ska ha inblick i
konsekvenserna av olika
etiska ställningstaganden i
miljöfrågor.

i samtliga läromedel.

Frågan adresseras ej

Denna fråga adresseras ej

Denna fråga adresseras ej

Denna fråga adresseras ej

Inget av läromedlen inbjuder till
en kritisk diskussion, och till frågor
om miljö och samlevnad är det
långt.

Underlag för detta ges i en
viss, men liten, utsträckning
när det gäller miljö och
hälsa, dock ej samlevnad

Underlag för detta ges i en
viss, men liten, utsträckning
när det gäller miljö och
hälsa, dock ej samlevnad

Underlag för detta ges ej

En hel del exempel på praktiska
tillämpningar, men inget om
riskerna med att underskatta hot
om oförutsedda konsekvenser.

Finns många exempel på
nyttiga tillämpningar, men
ytterst lite om problemsidan

Finns relativt gott om
exempel på nyttiga
tillämpningar, men minimalt
om problemsidan

Finns en del exempel på
nyttiga tillämpningar, men
inget om problemsidan

Vare sig etiska perspektiv eller
miljöfrågor har fått någon plats i
denna litteratur.

Behandlas ej

Behandlas ej

Behandlas ej
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Från kursplanen för
fysik:
Utbildningen ska befästa
upptäckandets fascination
och glädje och människans
förundran och nyfikenhet
såväl inför vardagslivets
fenomen som inför mikrooch makrokosmos.

Svårbedömt mål. Finns dock en hel
som just beskriver upptäckandets
glädje i dessa sammanhang.
Kopplingar till vardagslivets
fenomen är legio. Makrokosmos
beskrivs i särskilda kapitel. Mycket
text om mikrokosmos.

Ämnet syftar till förståelse av
människans relation till
naturen, särskilt sådant som
handlar om energiförsörjning
och strålning.

Människans relation till naturen
behandlas ej explicit. Däremot ger
samtliga läromedel ett intryck av
att mänskligheten via vetenskap
och teknik behärskar naturen.
Avsnitten om strålning och
energiförsörjning lämnar mycket i
övrigt att önska. Begrepp som risk,
osäkerhet, sannolikhet,
kunskapsbrist, vilka är centrala för
förståelsen av energiförsörjning
och strålning, m fl förekommer
knappast överhuvudtaget.
Här är det väl försörjt.

Kunskap om grundläggande
begrepp inom områdena
mekanik, elektricitetslära och
magnetism, optik, akustik,
värme samt atom- och
kärnfysik.

Många kopplingar mellan
fysiken och avslöjandet av
sällsamheter, med bruk av
begrepp som märkliga
fenomen, spännande, avslöja
det innersta, lösa mysterier.
Framställningen är
innehållsligt och
layoutmässigt väl
uppdaterad
Tämligen utförliga avsnitt
om strålning och
energiförsörjning finns, men
inga principiella diskussioner
om människans relation till
naturen

Upptäckandet och
förklaringar av både
vardagsfenomen och mer
övergripande och
grundläggande fysikaliska
fenomen är genomgående
teman. Framställningen är
innehållsligt och
layoutmässigt väl
uppdaterad
Tämligen utförliga avsnitt
om strålning och
energiförsörjning finns, men
inga principiella diskussioner
om människans relation till
naturen

I stort sett endast i
anslutning till de historiska
översikterna som placerats i
slutet av volymerna.
Illustrationer och exempel är
många gånger obsoleta

Samtliga områden behandlas
utförligt

Samtliga områden behandlas
utförligt

Samtliga områden behandlas
utförligt
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Avsnitt om strålning och
energiförsörjning finns men
är alldeles för kortfattade
och ytliga för att kunna bidra
till någon slags förståelse av
människans relation till
naturen.

Kunskap om energi och
energiformer,
energiomvandlingar och
energikvalitet samt
samhällets energiförsörjning.
Kunskap om olika slag av
strålning och dess
växelverkan med materia och
levande organismer.

Mot bakgrund av hur oerhört
kontroversiella energiförsörjningsfrågorna har varit (och ännu
är) så ekar tomheten på detta
område obegripligt tungt.
behandlas någorlunda utförligt i
Puls och Spektrum. Behandlas
även i Tefy men utan att risk och
skadlighet ges utrymme. Istället
utförligt om strålningens
användningsområden inom
medicin och teknik

Samtliga områden
behandlas, men tunt om
problematiken kring
samhällets energiförsörjning

Samtliga områden
behandlas, men tunt om
problematiken kring
samhällets energiförsörjning

Samtliga områden
behandlas, men tunt om
problematiken kring
samhällets energiförsörjning

Behandlas tämligen utförligt

Behandlas men utan att risk
och skadlighet ges utrymme.
Istället utförligt om
strålningens
användningsområden inom
medicin och teknik

behandlas tämligen utförligt

Kunskap om fysikens
världsbild utgående från
astronomi och kosmologi.
Kunskap om fysikvetenskapens metoder, särskilt
vad gäller formulering av
hypoteser samt mätningar,
observationer och
experiment.
Kunskap om växelspelet
mellan undersökningar och
experiment å ena sidan och
utveckling av begrepp,
modeller och teorier å den
andra.
Utveckla förmågan att göra
kvantitativa, kvalitativa och
etiska bedömningar av
konsekvenser av mänskliga
verksamheter och olika

Endast makrokosmos

Behandlas, men enbart i
anslutning till astronomi

Behandlas, men enbart i
anslutning till astronomi

Behandlas, men enbart i
anslutning till astronomi

Saknas nästan helt

Ytterst lite, något i
anslutning till rutorna
historia och forskning, men
då endast flyktigt

Ytterst lite, och då i de
historiska tillbakablickarna

Ytterst lite, och då i de
historiska tillbakablickarna

Berörs i allt väsentligt endast i de
historiska tillbakablickarna

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Här finns förvisso en del översikter
över för- och nackdelar med olika
tekniker (särskilt
energiproduktion) men när det
gäller underlag för etiska

Underlag för sådana
bedömningar saknas i stort
sett helt

Underlag för detta saknas
helt

Underlag för detta saknas
helt
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tekniska konstruktioner från
miljö-, energi- och
resurssynpunkt.
Utveckla förmågan att
använda fysikkunskaper samt
etiska och estetiska
argument i diskussioner om
konsekvenser av fysikens
tillämpningar i samhället.

bedömningar är det ytterst tunt

Att eleven ska

Mycket magert om detta, trots att
det många gånger ä upplagt för att
göra kopplingar till miljö-, resursoch säkerhetsaspekter

ha kunskap
om olika energiformer och
energiomvandlingar samt vid
tekniska tillämpningar miljö-,
resurs- och säkerhetsaspekter.
Att eleven ska ha kunskap
om tryck, värme och
temperatur i sammanhang
med materiens olika former.
Att eleven ska ha insikt i hur
ljud skapas, utbreder sig och
kan registreras.
Att eleven ska ha kunskap
om principerna för den
elektriska kretsen och känna
till begrepp som ström,
spänning, elektrisk energi
och effekt samt om olika sätt
att generera elektrisk ström.
Att eleven ska ha insikt i hur
ljus utbreder sig, reflekteras
och bryts samt hur ögat kan
uppfatta ljus.

Svårbedömt, men etiska och
estetiska perspektiv är svagt
representerade

Finns inget som ger stöd för
argumentation på basis av
etiska eller estetiska
ståndpunkter, mer än
indirekt, exempelvis genom
att vissa risker med tekniska
stillämpningar nämns.
Energiformer och –
omvandlingar beskrivs, men
ytterst lite stöd för att förstå
miljö-, resurs- och
säkerhetsaspekter

Finns inget som ger stöd för
argumentation på basis av
etiska eller estetiska
ståndpunkter, mer än
indirekt, exempelvis genom
att vissa risker med tekniska
stillämpningar nämns.
Energiformer och –
omvandlingar beskrivs, men
ytterst lite stöd för att förstå
miljö-, resurs- och
säkerhetsaspekter

Finns inget som ger stöd för
argumentation på basis av
etiska eller estetiska
ståndpunkter

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

behandlas

Behandlas

Behandlas
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Energiformer och –
omvandlingar beskrivs, men
inget stöd för att förstå
miljö-, resurs- och
säkerhetsaspekter

Att eleven ska

ha inblick i
några tillämpningar av fysik
inom exempelvis medicin,
kommunikation och
informationsteknik.
Att eleven ska ha insikt i
materiens uppbyggnad av
elementarpartiklar och
atomer.
Att eleven ska ha insikt i
universums uppbyggnad och
om hur denna kunskap
utvecklats genom tiderna.
Att eleven ska ha kunskap
om vårt solsystem samt om
stjärnor och deras utveckling.
Att eleven ska kunna
genomföra mätningar,
observationer och
experiment samt ha insikt i
hur de kan utformas.
Att eleven ska kunna med
hjälp av exempel belysa hur
fysikens upptäckter har
påverkat vår kultur och
världsbild.
Att eleven ska

kunna

använda såväl
naturvetenskapliga som
estetiska och etiska
argument i frågor om
fysikens tillämpningar i

Behandlas

behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

behandlas

Behandlas

Behandlas

Behandlas

behandlas

behandlas

Behandlas

Underlag för detta ges

Underlag för detta ges
genom lärarmaterialet

Underlag för detta ges i form
av ”uppgifter”

Underlag för detta ges
genom ”laborationer”

Kopplingar mellan vetenskapens
utveckling och kulturen
uppmärksammas överhuvudtaget
inte, och ifråga om världsbild
beskrivs endast konflikterna runt
den heliocentriska världsbilden
Inget stöd för att använda
estetiska argument, men något lite
för etiska sådana. En hel del dock
om naturvetenskapliga argument

Behandlas men i stort sett
endast i anslutning till
konflikterna kring den
heliocentriska världsbilden.
Inget om påverkan på
kulturen dock.
Stöd för estetiska argument
ges ej, och när det gäller
etiska argument finns inga
explicita underlag, dock kan
naturligtvis påpekanden om
risker och nyttiga

Behandlas men endast i
anslutning till konflikterna
kring den heliocentriska
världsbilden. Inget om
påverkan på kulturen dock.

Behandlas men endast i
anslutning till konflikterna
kring den heliocentriska
världsbilden. Inget om
påverkan på kulturen dock.

Ansvar nämns, men endast
på ett så pass generellt plan
att det är ointressant i en
diskussion om fysik och
teknik. Estetik nämns ej

Underlag för detta saknas
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samhället och i tekniska
anordningar som
förekommer i elevens
vardag.
Att eleven ska kunna med
historiska exempel beskriva
hur kunskaper i fysik har
bidragit till förbättring av
våra levnadsvillkor, samt ge
exempel på hur den har
missbrukats.

Att eleven ska

ha inblick i
hur experiment utformas och
analyseras utifrån teorier och
modeller.
Att eleven ska kunna föra
diskussioner om
resursanvändning i
privatlivet och i samhället.

tillämpningar på olika sätt
överföras till etiska
resonemang
Exempel ges men i mycket
begränsad omfattning

Belyses ej

Otillräckligt underlag för
meningsfulla diskussioner, och
enbart från det starkt ifrågasatta
technological fix-perspektivet, dvs
att lösningarna helt och håller
består i att utveckla ny teknik

De historiska exemplen visar
som regel ej några samband
mellan fysikkunskaper å ena
sidan och förbättring av
levnadsvillkor eller missbruk
å den andra. Det handlar
mest om hur olika tekniska
apparater eller insikter
uppkommit.
Belyses ej

En del exempel på samband
mellan kunskaper i fysik och
förbättrade levnadsvillkor
finns. Mest dock om tekniska
tillämpningar

Exempel finns men i allt
väsentligt handlar det om
hur teknik vuxit fram ur
vetenskapliga framsteg.
Inget om missbruk.

Belyses ej

Belyses ej

Underlaget som ges för detta Otillräckligt underlag för
är helt och hållet från det
meningsfulla diskussioner
inom forskningen starkt
ifrågasatta ”technological
fix”-perspektivet.
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Otillräckligt underlag för
meningsfulla diskussioner

Bilaga B
Resultat av bildanalysen
I nedanstående tre tabeller presenteras bildanalysen för de granskade läromedlen. Några
iakttagelser för samtliga tre läromedel är:






Andel kopplingar till sport (inkl jakt och bad): 17%
Andel kopplingar till kulturutövande: 7%
Andel kopplingar till vetenskapligt utövande (inkl enkla illustrativa experiment): 5%
Andel kopplingar till tekniska arbetsuppgifter: 13%
Stark dominans av bilder på män, särskilt när det handlar om att utföra vetenskapliga
eller tekniska uppgifter, samt att associeras till vetenskap.

TEFY Bok 1-3
Aktivitet

Bilder med kvinnor som …

Bilder med män som …

… utför kroppsarbete
… utövar sport
… utövar vetenskap
… utövar kultur
… utför teknisk arbetsuppgift
… leker
… associeras till vetenskap
Övrigt:
… reflekterar över fysikproblem
… kammar håret, speglar sig,
sminkar sig
… vägs
… ler på mobiltelefondisplay
… pumpar däck på moped
… kör bil, kör solcellsdrivet fordon
… tillagar kebab
… ler
… viskar i ett öra
… tulltjänsteman som kontrollerar
… kontrolleras av tulltjänsteman
Summa

2
3

13
9
5
5
14
3
14

4
3
2

1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
20 (22%)

72 (78%)
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Spektrum fysik
Aktivitet

Bilder med kvinnor som …

Bilder med män som …

… utför kroppsarbete
… utövar sport, jagar
… utövar vetenskap
… utövar kultur
… utför teknisk arbetsuppgift
… leker, spelar spel
… associeras till vetenskap
Övrigt:
… torkar håret, speglar sig
… väntar i skolkorridor
… konverserar runt bord
… betraktar solförmörkelse
… matar spädbarn
… promenerar med barnvagn
… cyklar
… kör buss
… missar buss
… tvättar, stryker, lagar mat
… räddas ur vak
… solar, promenerar
… fikar ute i vintersportkläder
… behandlas för cancersjukdom
… äter
… klipps hos frisör
… pratar i mobil
… utövar krig
… demonstrerar
… handlar med aktier
… lyssnar på radio
Summa

1
4
1
3
4
7
2

7
9
2
5
19
7
16

3
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
4

3
1
2
1

4
2
1

1
1
1
1

2
1
1
2
49 (37%)
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1
1
82 (63%)

Puls
Aktivitet

Bilder med kvinnor som …

Bilder med män som …

… utför kroppsarbete
… utövar sport (inkl badar)
… utövar vetenskap
… utövar kultur
… utför teknisk arbetsuppgift
… leker, spelar spel
… associeras till vetenskap
Övrigt:
… reflekterar över fysikproblem
… kammar sig
… solar
… gör inbrott
… promenerar
… läser
… opererar och operas
… syns i spegel
… cyklar
… åker buss eller tåg
… rider kamel
… röntgas
… dricker
… är läkare
… blåser upp ballong
Summa

3
16
3
5
2
3
3

5
19
7
3
4
2
12

7
2
2

5

1
1
1
1
1
1
3

3
1
1
1

1
52 (43%)
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1
68 (57%)

Bilaga C
Fördelning av använt läromedel i fysik.
Skolorna är anonymiserade och anges endast med ett nummer.
Skola

Fysik Lpo, Bok 1- 3, TEFY
B Paulsson, B Nilsson,
B. Karpsten & J. Axelsson

1.

x

2.

x

3.

x

Spektrum
Fysik L.
Undvall &
A. Karlsson

Puls fysik.
S. Sjöberg
&
B. Ekstig
x

Bonniers Fysik Försök med Fysik direkt
F. Nettelblad
fysik
P. Andersson
H. Persson &
P. Andersson
x

x

4.
5.

x

6.

x

7.

x

x

x

x
x

x

8.

x

9.
x

10.
11.

x

12.

x

x

13.

x

x

14.

x

x

15.

x

x

x

17.

x

x

18.

x

x

19.

x

x

20.

x
x

21.

x

x

x

x

x

x
x

23.
24.

x

x

25.

x

26.

x

x

x

27.
28.
29.

x

30.

x

x
x

31.
32.

x
x
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22.

x

x
x

33.
34.

x

x

35.

x

x

x
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