
 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 

 

 
 

 

 

 

 

 

Björn Apelqvist 

 

Den geniale vetenskapsmannen? 
En analys av läroböcker i fysik u ifrån teknisk diskurs  

och teknokratisk ideologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete 15 hp  Handledare: 

  Ragnar Furenhed  

LIU-LÄR-L-EX--10/ 116--SE Institutionen för 

  beteendevetenskap och lärande



 

1 

 
 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  

 

2010-09-10 

 
Språk Rapporttyp ISRN-nummer  

  

Svenska/ Swedish 

 

 

  Examensarbete 

 

 

LIU-LÄR-L-EX—10/ 116--SE 

 
Titel  

Den geniale vetenskapsmannen? -  En analys av läroböcker i fysik uifrån teknisk diskurs och teknokratisk ideologi 

 
Title  

The Ingenious Scientist? – An analysis of textbooks in Physics from the perspective of technical d iscourse and  

technocratic ideology 

 

Författare  

Björn Apelqvist 

 

 
 

Sammanfattning  
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anledning att beakta teknisk diskurs och teknokratisk ideologi vid observationer och analyser av 

svensk naturvetenskapsundervisning. 
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1 Introduktion 

Naturvetenskapsundervisningen är i kris, eller åtminstone anses den vara det av 

ansvariga politiker. Detta är ett tema som återkommer över hela västvärlden. Så 

fort elever erbjuds valmöjlighet tenderar de att i mycket hög utsträckning välja 

bort naturvetenskapliga studier. Undervisningen anses vara tråkig, innehållet 

saknar enligt eleverna relevans för deras liv och många upplever kurserna i fysik, 

kemi och biologi som svåra, vilket gör det betygstrategiskt lämpligt att välja andra 

ämnen. Den internationella forskningen inom naturvetenskapsundervisning och 

naturvetenskapens didaktik har länge observerat systematiska brister i under-

visningen och utvecklat nya metoder och perspektiv för att öka intresset för 

naturvetenskap och elevernas kunskaper i ämnena. (Sjöberg, 2000) Detta arbete 

tycks dock hittills till stora delar ha misslyckats med att förändra de grund-

läggande orsakerna till att elever avstår från fördjupande studier. (Lyons, 2006) 

 

En möjlig förklaring till svårigheterna att förändra undervisningen erbjuds av 

Lemkes(1987) teoretiska konstruktion om teknisk diskurs och teknokratisk 

ideologi. Förutom att erbjuda en modell för varför så få elever väljer att fördjupa 

sina naturvetenskapliga kunskaper (Sjöberg, 2000) så erbjuder den samtidigt en 

förklaring till varför undervisningen tycks så svår att förändra. Denna 

teknokratiska ideologi bör i mina ögon, om den existerar, räknas till den så kallade 

"dolda läroplanen" eftersom varken kursplaner eller lärare ger uttryck för dess 

värderingar. Med detta arbete hoppas jag kunna ställa Lemkes teoretiska 

konstruktion mot innehållet i svenska läroböcker för att undersöka om 

konstruktionen kan tänkas ha ett förklaringsvärde för hur den svenska 

naturvetenskapsundervisningen bedrivs. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jay Lemke(1987) menar att språkanvändningen inom naturvetenskapsunder-

visningen skapar en bild av naturvetenskapen som ett svårt ämne och om 

vetenskapsmännen som genier med insikter bortom vanliga människors förstånd. 

Detta skulle i så fall enligt Lemke vara ett resultat den teknokratiska ideologins 

inflytande på undervisningen. Syftet med det här arbetet är att undersöka om tesen 
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stämmer på de svenska fysikläroböckernas beskrivning av vetenskapsmän. Genom 

det här arbetet hoppas jag kunna ge ett bidrag till förståelsen för hur 

vetenskapsmän presenteras i svenska läroböcker och om detta kan förstås utifrån 

Lemkes teoretiska konstruktion. Mina frågeställningar är: 

 Hur presenteras vetenskapsmän i svenska läroböcker i fysik för 

 gymnasieskolans A-kurs? 

 Präglas läroböckerna av teknokratisk ideologi? 

 

För att inom ramen för detta arbete utmana Lemkes(1987) teoretiska konstruktion 

har jag valt att granska svenska läroböcker i fysik för gymnasieskolans A-kurs och 

inkluderade avsnitt om vetenskapshistoria. Genom att granska läroböcker får 

arbetet ett brett perspektiv som kan indikera om den teknokratiska ideologin är 

närvarande i svensk naturvetenskapsundervisning och om vidare undersökningar 

kan vara av värde. Helst hade jag granskat läroböcker inom ramen för den 

obligatoriska skolan, men dessa saknar i hög grad den typ av vetenskapshistoriska 

avsnitt jag önskar granska. 
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2 Bakgrund  

2.1 Teknisk diskurs och teknokratisk ideologi 

Den teoretiska grunden för det här arbetet utgörs av Jay Lemkes(1987) teoretiska 

konstruktion om teknisk diskurs och teknokratisk ideologi. Teknisk diskurs är det 

språk som används av bland andra experter och politiker för att framställa en 

beskrivning av- eller lösning på ett problem som den objektivt rätta, utan 

ideologiskt innehåll. Enligt Lemke är teknisk diskurs därför inte enbart ett verktyg 

för att utföra tekniska uppgifter, den är också en del av sociala relationer i ett 

samhälle. Teknokratisk ideologi är den ideologi som teknisk diskurs bygger på 

och den strävar efter att placera en teknokrati av experter med ett påstått intresse 

av att formulera objektiva sanningar, utan andra intressen än sanningen, ovan 

politiska beslut.   

 

”technocratic discourse does not wish to be read as just one more opinion 

regarding policy. It wishes to place itself ”above the fray,” as a supplier of ”facts,” 

neutral and objective, free of all interests and values except truth, which all parties 

must take into account in deciding policy.” (Lemke, 1987, sida 451)  

 

Lemke menar vidare att denna typ av språkbruk delar samhället i två grupper, 

experterna och amatörerna. Experterna anses besitta kunskaper som ligger bortom 

resten av befolkningen och de anses kunna fatta beslut helt på teknisk grund och 

utan värderingar avgöra vilka beslut som är lämpligast för samhället som helhet. 

Denna uppdelning används vidare för att försvara en hierarkisk maktfördelning 

där en teknokratisk elit är ansvarig för de viktigaste besluten. 

 

Lemke(1987) har främst studerat teknisk diskurs inom naturvetenskaps-

undervisning. Han menar att en teknisk diskurs underminerar elevernas förtroende 

för sitt eget tänkande och avhåller dem från att utnyttja sina egna erfarenheter 

inom naturvetenskapens områden, eftersom den indirekt avfärdar deras egna 

erfarenheter och framhåller som en självklar sanning det naturvetenskapliga 

perspektivet, som ofta skiljer sig från människors vardagsföreställningar (Sjöberg, 

2000). Vidare skriver Lemke att den positivistiska kunskapssynen som vanligen 
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finns i undervisningen och läroböckerna inte är korrekt. Istället förespråkar han 

vad som verkar vara ett sociokulturellt perspektiv.  

 

”Until students have mastered the teacher's and textbook's technical thematic 

formation, they will not even be able to discern which features of the experiment 

are relevant to the technical argument.” (Lemke, 1987, sida 453)  

 

Jag förstår Lemkes resonemang som att eleven först behöver lära sig den 

naturvetenskapliga kulturen och tankesättet innan hon är redo att tillgodogöra sig 

många experiment och teorier. Utan denna kunskap tycks Lemke mena att elever 

lätt fokuserar sin uppmärksanhet på andra än de avsedda aspekterna av ett 

experiment och konfliker mellan naturvetenskapliga föreställningar och 

vardagserfarenheter resulterar i ett avfärdande av vetenskapen och/eller den egna 

förmågan att förstå världen. Framför allt det senare gör enligt Lemke människor 

benägna att lita okritiskt till experter, eftersom det egna självförtroendet blivit 

undergrävt. Användandet av en positivistisk kunskapssyn med ett teknokratiskt 

språkbruk i naturvetenskapsundervisningen leder till att ge en bild av 

naturvetenskap som skild från ”sunt förnuft.”  

 

”The general principle, common to technical and technocratic discourse, that is 

operating here is that there are unobvious, hidden causes knowable only in 

technical terms which are the true explainations of phenomena. The consequence 

is to establish an opposition between technical discourse and common sense, 

valuing the former and devaluing the latter. Technocratic discourse can then use 

this principle to claim the ”rightness” of the ”necessary actions” it puts forward in 

the form of ”causes” and through which it seeks to dominate policy.” (Lemke, 

1987, sida 454) 

 

2.2 Den naturvetenskapliga undervisningen och elevernas 
bild av vetenskapsmannen 

Tidigare forskning inom naturvetenskapens didaktik har visat att det finns väldigt 

stora likheter i undervisningen om naturvetenskap bland de Västeuropeiska och 

Anglosaxiska länderna. (Sjöberg, 2000; Lyons, 2006) Detta gör att de utländska  
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studier jag främst bygger det här avsnittet på troligtvis också är giltiga för svenska 

förhållanden. 

2.2.1 Naturvetenskaplig undervisning 

Forskning visar att elever tidigare har ett intresse för naturvetenskap jämfört med 

andra ämnen, (Ormerod & Duckworth, 1975) och att detta sedan avtar med 

åldern.(Haussler, 1987; George, 2006) Uppseendeväckande är att den tydligaste 

nedgången i intresse tycks ske samtidigt som undervisningen i naturvetenskap 

inleds i skolan. Särskilt flickor tenderar att förlora intresse under den här 

tidsperioden enligt vissa studier, (Craig & Ayres, 1988; Osborne et al., 2003; 

Barmby et al., 2008; Bennett & Hogarth, 2009) men det motsägs av 

andra.(George, 2006) Relaterat till detta tycks vara fenomenet "science anxiety", 

(Udo et al., 2004; Cleaves, 2005) som innebär att många elever och vuxna 

upplever en oförmåga att någonsin förstå och hantera vetenskapliga koncept, trots 

att såväl intelligens som arbetsmoral tyder på motsatsen. Särskilt flickor tycks 

drabbas av "science anxiety".  

 

Forskningen om hur den naturvetenskapliga undervisningen utförs tyder starkt på 

att en lärarcentrerad, transmissiv pedagogik dominerar i klassrummen. (Lyons, 

2006; Trumper, 2006) Naturvetenskap uppfattas som ett ämne dominerat av en 

uppsättning fasta sanningar som ska memoreras och accepteras utan ifråga-

sättande. (Martín-Díaz, 2006) Innehållet i undervisningen är bakåtblickande och 

teoretiskt, (Lyons, 2006; Trumper, 2006) samtidigt som elevernas intresse ligger i 

vetenskapens framkant, exempelvis de senaste resultaten från utforskningen av 

rymden, nanoteknik och fusionskraft. Denna brist på kreativitet och det faktum att 

eleverna främst är passiva mottagare av kunskap verkar även dominera 

pedagogiken som sällan tycks lämna utrymme för elevernas egna idéer och 

intressen. Klassrum med en konstruktivistisk pedagogik verkar dock sammanfalla 

med en positiv inställning till naturvetenskap, (Trumper, 2006) vilket också 

hävdas av forskare. (Rudge & Howe, 2009) Resultatet av detta är enligt 

Lyons(2006) att naturvetenskap uppfattas som väldigt autokratiskt, det vill säga ett 

ämne som kräver underkastelse och saknar utrymme för ifrågasättanden. Ämnena 

uppmanar inte i sin skolkontext eleverna till kritiskt tänkande och ifrågasättande 

av auktoriteter, vilket är oförenligt med ett vetenskapligt förhållningssätt och de 

demokratiska principer som råder i de studerade länderna. 
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Naturvetenskapslärare skulle gärna inkludera vetenskapshistoria i sin 

undervisning (Wang & Cox-Petersen, 2002), men tycks till stor del sakna 

förutsättningar. (Rudge & Howe, 2009; Osborne et al., 2003) De har generellt en 

dålig uppfattning om naturvetenskapens natur(the Nature of Science) och tenderar 

att fokusera på vetenskpens produkter snarare än dess processer. De ser enligt 

Rudge & Howe den vetenskapliga processen som oproblematisk och därför 

behöver den bara minimalt rättfärdigande. Då vetenskapshistoria inkluderas så är 

det ett tillägg för att förmänskliga naturvetenskapen. I de fall då läraren besitter 

tillräckliga kunskaper för att undervisa ur ett historiskt perspektiv så tenderar 

klassrummets förutsättningar och nödvändigheten att undervisa om förutbestämda 

avsnitt att begränsa mängden vetenskapshistoria. Denna begränsning är troligtvis 

ännu större i Sverige eftersom det amerikanska skolsystemet, som Rudge & 

Howes studie genomförts i, tycks undervisa i vetenskapshistoria i betydligt högre 

grad än det svenska, enligt statistik inhämtad vid TIMSS-undersökningen. (Wang 

& Schmidt, 2001) En diskrepans tycks också råda mellan lärares idéer och 

praktiska verksamhet. (Martín-Díaz, 2006) Framför allt är lärares uppfattning om 

en överfylld kursplan (Wang & Marsh, 2002) en begränsande faktor och de 

tenderar att endast inkludera avsnitt som på ett enkelt sätt passar in i kursplanen. 

Det tycks också vara så att de metoder och principer i undervisningen som 

utvecklades under vad som i USA kallas "The golden age of science education" 

(Wang & Marsh, 2002) förblivit populära bland naturvetenskapslärare. De 

fokuserar på att utbilda en vetenskaplig elit som ansågs saknas i efterdyningarna 

av Sputnikchocken. Lärares arbetsbelastning tycks vara det mest akuta hindret för 

en förändring i nuläget, eftersom det tvingar lärare att fokusera helt på nuet 

snarare än framtiden. (Drew, 1998; Holton, 2003; Lee & Witz, 2009) 

 

Kulturella föreställningar tycks ha en tydlig inverkan på människors 

förhållningssätt till naturvetenskap. (Drew, 1998) Drew jämför USA med länder 

som Kina och Japan och visar att föreställningen om en särskild begåvning i 

matematik och naturvetenskap inte existerar i dessa delar av världen. I Kina 

förväntas alla elever kunna lära sig matematik som tycks motsvara Matematik D i 

svenska gymnasiet (författarens tolkning). Man ser det inte som en fråga om 

begåvning, utan om att anstränga sig tillräckligt mycket för att lyckas. (Drew, 

1998) Eftersom matematik är en stor del av skolans naturvetenskap så finns en 
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stor korrrelation mellan framgång och självförtroende i de båda ämnena. Drew 

menar vidare att i princip alla kan lära sig avancerade matematiska koncept, även 

om de börjar lära sig vid en hög ålder. Negativa förväntningar om begåvning 

tenderar att erodera elevers självförtroende och aspirationsnivå. "The major issue 

in the reform of matemathics and science education are neither funding nor 

curriculum. Rather, they are psychological and sociological."(Drew, 1998, sida 

288) Drew menar att naturvetenskap inte ses som en kunskap som är nödvändig 

för alla och jämför det med bilkörning. Nästan ingen misslyckas med att ta 

körkort, även om mer än ett försök kan behövas. Om vi hade samma inställning 

till naturvetenskap så skulle vi få ett liknande utfall enligt Drew. 

 

För att underlätta en bedömning av hur relevanta de ovanstående resultaten är för 

den svenska skolan så har jag bifogat två tabeller, Bilaga 1 och 2. Dessa visar i hur 

hög grad de svenska lärarna undervisar i vetenskapshistoria och andra, bredare 

perspektiv på naturvetenskap och hur kursplanerna förhåller sig i jämförelse med 

andra länder i frågan om fokus på vetenskapshistoria. En intressant observation 

från dessa är att amerikanska lärare troligtvis undervisar mest av alla i vetenskaps-

historia, men samtidigt saknar stöd för detta i sina kursplaner. 

 

2.2.2 Bilden av vetenskapsmannen 

Bilden av vetenskapsmannen bland elever i Västvärlden tycks inte främst ha 

formats av skolan, utan snarare av mediavärlden. (Reis, 2004; Sjöberg, 2000; 

Koren & Bar, 2009; Fralick et al., 2009) Arketypen är den "galne vetenskaps-

mannen", främst gällande fysik och kemi, biologer framstår som mer mänskliga. 

Samtidigt finns en medvetenhet om att detta är en nidbild och riktiga 

vetenskapsmän ses inte som galna. Dock finns en stark bild av fysikern och 

kemisten som intelligent, flitig, viljestark, sluten, tråkig, egocentrisk, auktoritär 

och hänsynslös. De uppfattas vidare som mindre attraktiva, populära, socialt 

kompetenta, kreativa och emotionella än andra människor. (Taconis & Kessels, 

2010) I en studie av Masnick et al.(2009) fann man en syn på naturvetenskap som 

rakt motsatt kreativitet. Ju mer vetenskapligt arbetet är, desto mindre kreativt. De 

studerade eleverna såg också ointresse för människor som en förutsättning för att 

lyckas inom naturvetenskap, eftersom vetenskapligt arbete till stor del saknar 

mänsklig interaktion i deras ögon. 
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2.3 Bilden av vetenskapsmän i läroböcker 
Forskning om hur vetenskapsmän porträtteras i svenska läroböcker tycks saknas i 

vetenskapliga tidsskrifter. Tidigare forskning inom naturvetenskapens didaktik har 

dock visat att det finns väldigt stora likheter i undervisningen om naturvetenskap 

bland de Västeuropeiska och Anglosaxiska länderna (Lyons, 2006), vilket gör att 

utländska studier troligen också är giltiga för svenska förhållanden. Forskningen 

visar att läroböcker generellt begränsar det historiska innehållets roll till att mjuka 

upp läroplanens hårda kärna av fakta och formler. (Heilborn, 2002; Kindi, 2005) 

Detta skulle kunna förklaras med att forskningen inom historia för naturvetenskap 

inte lyckats ge lärare och läromedelsförfattare rätt verktyg för att implementera ett 

övergripande historiskt perspektiv i undervisningen. En studie av Leite(2002) 

antyder att läromedelsförfattarens inställning till ämnet avgör hur och i vilken 

omfattning vetenskapshistoria inkluderas i läromedlet, snarare än kursplanens 

rekommendationer. Detta stärker Heilborns(2002) tes att vetenskapshistoria inte 

ses som ett viktigt inslag i naturvetenskapsundervisningen. 

 

Att vetenskapshistoria inte ses som centralt för naturvetenskapsundervisningen 

kan illustreras av att Rodriguez & Niaz(2004) i en studie av 42 amerikanska 

läroböcker i kemi och fysik publicerade 1970-2001 visar att det historiska 

innehållet gällande atommodeller är långt från tillfredsställande. För det första 

tenderar avsnitten att vara väldigt korta och för det andra tenderar de att ge en 

falsk bild av vetenskapligt arbete och den historiska utvecklingen. Fokus ligger på 

ett induktivt perspektiv där detaljer i genomförda experiment ligger i fokus. Med 

andra ord börjar oftast exemplen i böckerna med ett experiment som sedan leder 

vidare till en vetenskaplig hypotes. Läroböckerna presenterar dock inte den 

kontext som experimentet genomfördes i eller de alternativa tolkningar som fanns. 

Stinner(1989) menar  att vetenskapliga fakta är en konsekvens av ett teoretiskt 

ramverk, vilket innebär att läromedlen utesluter en viktig detalj i vetenskaps-

historien genom att inte behandla diskussionen mellan rivaliserande teorier. 

(Rodriguez & Niaz, 2004) Det filosofiska innehållet i fysikläroböcker, oavsett om 

det är läromedelsförfattarens avsikt eller inte, ger intryck av att det finns ett sätt, 

och ett allena, att se världen och enligt Rodriguez & Niaz minskar detta perspektiv 

elevernas möjligheter att tillgodogöra sig innehållet. Anledningen tycks vara att 

texten inte framgångsrikt utmanar naiva epistemologiska föreställningar eller 
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hjälper läsaren att utvecka sin inlärningsförmåga. Stöd för detta resultat finns i 

annan forskning. (Dagher & Ford, 2005; Leite, 2002) Solbes & Traver(2003) fann 

dock att mekanikavsnitten generellt täcktes bättre ur ett historiskt perspektiv än 

andra delar av fysikkurserna, men utan att vara tillfredsställande. För att illustrera 

detta inkluderar jag en statistisk jämförelse av mängden historia och andra, 

bredare perspektiv på naturvetenskap, i Bilaga 3. Denna jämförelse visar också att 

svenska lärare har förhållandevis lite vetenskapshistoria i sin undervisning jämfört 

med andra länder, vilket borde göra att de ovanstående resultaten möjligtvis gäller 

i ännu högre grad för Sverige. 

. 

Leite(2002) fann att de historiska avsnitten aldrig ingick i det obligatoriska 

materialet och gav bilden av att vetenskapliga upptäckter sker avskilt från 

samhället av isolerade människor. Detta sker till stor del enligt Leite eftersom 

vetenskapens samspel med den samhälliga-, kulturella- och tekniska utvecklingen 

är frånvarande. De fåtaliga inslag av texter som förklarade hur vetenskapliga 

koncept och teknologiska hjälpmedel utvecklats var implicit eller explicit frivillig 

läsning, vilket enligt Leite innebär att eleverna sällan läser dem. 

 

En norsk studie vars frågeställning ligger i linje med mitt arbetes är Knains(2001) 

studie av den ideologi som framträder i norska läroböcker i naturvetenskap. 

Arbetet visar att vetenskapligt arbete framställs ur ett individualistiskt perspektiv. 

Med detta menas att den enskilde vetenskapsmannens experiment, tankar och 

upptäckter står i centrum, vilket innebär att heroiska myter om vetenskapsmän 

framförs (Milne, 1998). Detta är inte nödvändigtvis ett felaktigt perspektiv enligt 

Knain(2001), eftersom vissa enskilda individer och experiment i 

vetenskapshistorien varit viktigare än andra. Dock medför perspektivet en 

förenkling av vetenskapens utveckling. Läsaren får ingen förståelse för hur 

vetenskapligt arbete genomförs i praktiken. Kontextella och ideologiska aspekter 

på kontroverser utesluts, och istället förenklas de till en fråga om metod. 

Författarna tenderar att ge ett budskap till läsarna om att de bör lita på 

vetenskapsmän och att naturvetenskap är ett opartiskt sätt att finna objektiva 

sanningar. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

För att på ett tillfredsställande sätt kunna uppnå mitt syfte med det här arbetet och 

besvara mina frågeställningar så har jag valt att genomföra en läroboksanalys av 

fyra läroböcker i gymnasieskolans kurs Fysik A. Urvalet gjorde jag med 

utgångspunkt från de böcker som Nationellt resurscentrum för fysik(2010) 

redovisar som giltiga läromedel. Boken jag valde bort, Orbit, valdes bort för att 

begränsa materialet och för den inte finns tillgänglig på Linköpings universitets-

bibliotek. Vidare, för att få en hanterlig mängd data, begränsar jag mig till att 

analysera texterna om vetenskapsmän i introduktionskapitlet och kapitlet om 

mekanik i de olika läroböckerna, 184 sidor, exklusive sidorna i HEUREKA! 

Denna bok saknar helt den typ av innehåll jag studerar, vilket skulle göra dess 

inkluderande missvisande gällande arbetets omfattning. Jag har valt kapitlen med 

hänsyn till att mekaniken i samtliga läroböcker är ett av de första områdena som 

behandlas och därmed, tillsammans med introduktionen, skapar det första 

intrycket hos bokens läsare. 

 

Vid analysen av dessa läroböcker använder jag mig av ett hermeneutiskt arbetssätt 

grundat på en textmodell och textanalys skapad av Hellspong & Ledin.(1997) De 

förespråkar en bred analys som inte bara tar sin utgångspunkt i textens stil samt 

den textuella, ideationella och interpersonella strukturen, den inkluderar även den 

kontext som texten används i.  

 

Som det hermeneutiska arbetssättet antyder så kommer jag att ha en cirkulär 

arbetsgång där jag gör om min analys ur de olika perspektiv Hellspong & 

Ledin(1997) presenterar ett flertal gånger för att kunna dra nytta av de insikter jag 

får under arbetets gång. För att uppnå dessa insikter kommer jag att använda de 

slutsatser Hellspong & Ledin drar av fenomenen i texten så långt det är möjligt. 

Exempelvis menar författarna att en stor andel långa ord har en byråkratisk och 

förtungande effekt på texten. Vad gäller största delen av analysen av stilen samt de 

ideationell och interpersonella strukturerna så saknas självklara instruktioner och 

tolkningsmallar. Där försöker jag tolka deras övergripande resonemang efter eget 

huvud. 
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I enlighet med Hellspong & Ledins(1997) rekommendation kommer jag inte att 

använda deras modell på ett mekaniskt sätt, utan bara ha den som utgångspunkt 

vid min analys av lärobokstexterna ur olika perspektiv. Vid analysen av den 

textuella strukturen så kommer jag att se närmare på texten själv. Den här delen av 

analysen handlar om de budskap som texten ger genom sin utformning och jag 

kommer här att analysera tyngdpunkten i meningsbyggnaden, ordlängd och 

meningslängden i texterna. Jag börjar med att välja ut de stycken i texten som 

behandlar vetenskapsmän. För att analysera tyngdpunkten i meningarna så började 

jag med att göra stickprov bland meningarna i texten och analysera dessa noggrant 

i enlighet med Hellspong & Ledins(1997) metod. Om ett överväldigande tydligt 

mönster uppenbarar sig, exempelvis att nitton av tjugo meningar har tyngdpunkten 

till höger, så skummar jag igenom texten efter avvikande avsnitt och om jag inte 

finner några så nöjer jag mig med detta. Om inget övertydligt mönster uppenbarar 

sig så fortsätter jag min noggranna analys tills jag konstaterar att mer än hälften av 

meningarna faller inom den ena eller andra kategorin. Om den största kategorin nu 

innehåller minst fyra gånger fler meningar än övriga kategorier så avstår jag från 

vidare analys. I annat fall fortsätter jag med de övriga meningarna i texten. 

Ordlängden mäter jag genom att räkna antalet långa- och korta ord enligt 

Hellspong & Ledins definition, där ord bestående av sju eller fler bokstäver räknas 

som långa. Sedan beräknar jag hur stor del av orden som utgörs av långa ord. Den 

genomsnittliga meningslängden  beräknar jag genom att räkna de individuella 

meningarnas längd och därefter räkna fram ett genomsnittsvärde. För att minska 

risken för att jag överskattar meningslängden och för att eliminera risken att 

individuella ordval ger en skev bild så väljer jag att betrakta alla namn, årtal och 

titlar som ett enda ord. (1540-1602) eller Isaac Newton betraktar jag sålunda 

likadant som 1602 eller Newton. Jag kommer även att söka efter metatext som 

hjälper läsaren att förstå författarnas perspektiv. 

 

Den ideationella strukturen behandlar de budskap, teman och idéer som förs fram 

i texten.(Hellspong & Ledin, 1997) Jag försöker här finna och redovisa de 

budskap som texten ger genom vad den innehåller och vad den saknar för 

information och perspektiv. Då jag i urvalet endast ser på texter inom 

mekanikavsnitten som behandlar vetenskapsmän och deras upptäckter så är dessa 

teman per definition med i de analyserade texterna. Det jag snarare söker är de 
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bilder som ges av vetenskapligt arbete, den sociala kontexten som arbetet skedde i 

och den historiska miljö som vetenskapsmannen levde i. 

 

Analysen av den interpersonella strukturen kommer närmare undersöka vilken 

relation texterna försöker etablera med läsaren. (Hellspong & Ledin, 1997) Jag 

kommer att analysera vilken social relation sändaren försöker upprätta med 

textens mottagare. Vilka är sändar- och mottagarrollerna? Präglas relationen av 

närhet eller distans? Vidare kommer jag att granska de attityder som författarna 

ger uttryck för. Förekommer värdeord, understrykningar eller garderingar, och i så 

fall, vilket budskap ger de?   

 

Vid bedömningen av texternas stil undersöker jag mer övergripande drag i 

texten.(Hellspong & Ledin, 1997) Vilka är de textuella, ideationella, 

interpersonella och kontextuella stildragen? Hur funktionell är den? 

 

Kontexten, som finns beskriven i bakgrundkapitlet, analyserar jag genom att 

undersöka det sammanhang som texten förekommer i. (Hellspong & Ledin, 1997) 

Hellspong & Ledin förespråkar i sin textmodell en bred analys som infattar såväl 

läromedlet som helhet  som den sociala kontexten för dess användning. För att i så 

hög grad som möjligt försöka uppnå detta kommer jag att ge en övergripande bild 

av läromedlens användning genom att redovisa artiklar om den naturvetenskapliga 

undervisningens verksamhet och diskurs. För att finna artiklar har jag i Google 

Scholar sökt på: "scientists" och "textbooks". Utifrån dessa resultat har jag valt tre 

tidsskrifter International Journal of Science Education,  Journal of Science 

Education and Technology och Science & Education. Ur dessa tisskrifter har jag 

sedan valt relevanta artiklar publicerade efter 1995. Övriga artiklar har jag hämtat 

ur referenser från dessa. Ett hinder  jag stötte på var den närmast fullständiga 

avsaknaden av forskning genomförd på svenska elever och i svenska skolor, vilket 

leder till att jag studerar och presenterar en internationell kontext med resultat från 

hela västvärlden. Till försvar för det här tillvägagångssättet åberopar jag det 

faktum att Sjöberg(2000), som skrivit det svenskspråkiga standardverket inom 

naturvetenskapens didaktik, menar att naturvetenskapsundervisningen har en egen 

kultur som gör att undervisningen är nära identisk i klassrum över större delen av 

världen. Detta stöds också av Lyons(2006) sammanställning av tre studier om hur 
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elever upplever naturvetenskapsundervisning, där en svensk studie ingår i 

sammanställningen. Slutligen hänvisar jag till Anders Jidesjö vid Linköpings 

universitet som i sin roll som undervisande lärare och föreläsare i ämnet har en 

beskrivning av svensk naturvetenskapsundervisning som ligger i linje med 

Sjöbergs(2000) och Lyons(2006) resultat.  

 

För att undvika att kontexten påverkar mig i undersökningen av de övriga 

perspektiven på texten så kommer jag att genomföra och presentera mina resultat i 

två steg. I det första genomför jag min analys av stilen samt den textuella, den 

ideationella och den interpersonella strukturen på texten. Jag avslutar med att göra 

en sammanställning av endast dessa fyra perspektiv för att få ett kontextlöst 

resultat som förhoppningsvis är mindre påverkat av ett subjektivt synsätt. Därefter 

genomför jag min sammanställning av forskningen kring den kontext som 

böckerna används i. Slutligen låter jag dessa båda resultatat interagera till en 

gemensam bild av den roll läroböckerna kan tänkas spela i förhållandet mellan 

naturvetenskapsundervisningen och den teknokratiska ideologin. Mitt 

heurmeneutiska arbetssätt kommer in efter den första resultatsammanställningen 

och analysen. Då kommer jag att utnyttja de artiklar jag läst för att 

uppmärksamma mig på fler aspekter i texten och för att se andra möjliga 

tolkningar än de som först uppenbarade sig. De fördjupade resultaten leder sedan 

till en djupare och förhoppningsvis mer upplysande analys. 

 

3.2 Metoddiskussion 

I grund är den metod jag valt att använda för detta arbete med största sannolikhet 

korrekt, eftersom den används inom akademiska kurser i textanalys. Det finns 

dock vissa begränsningar som gör att detta arbete även under de bästa 

omständigheter bara kan komma med vaga antydningar. Jag har bara ytterst 

begränsad tidigare erfarenhet av textanalys och ingen som ligger på akademisk 

nivå. Den metod som används var tidigare okänd för mig och jag saknar även de 

kunskaper inom lingvistik som krävs för att till fullo utnyttja den metod jag valt. 

Detta leder till att mitt urval av variabler som undersöks inte främst begränsas till 

de som vore mest lämpliga, utan istället begränsas av vilka variabler jag har 

förutsättningar för att undersöka med någon som helst förståelse eller 

trovärdighet. 
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Den textuella strukturen är den del av mitt resultat som i störst omfattning 

begränsats, och förvagats, av min oerfarenhet inom lingvistik. Ordklasser, satser 

och disposition är några exempel på variabler som jag valt att utesluta. Bristande 

vana att hantera och identifiera dessa begrepp gör att ett resultat av godtagbar 

kvalitet inte är sannolikt. Jag saknar dessutom förutsättningar för att analysera 

deras inverkan, även med stöd av Hellspong & Ledin(1997). För att motverka 

felaktiga slutsatser har jag därför enbart fokuserat på variabler där Hellspong & 

Ledin ger tydliga instruktioner och tolkningsmallar som tillförlitligt kan användas 

av en lekman, exempelvis uträkning av den genomsnittliga meningslängden. 

 

Övriga delar av resultatet från läroboksanalysen saknar den begränsning som 

drabbat den textuella analysen. Här begränsas resultatens tillförlitlighet istället av 

det faktum att dessa delar av analysen saknar ett enkelt samband mellan 

observation och slutsats. Hellspong & Ledin(1997) ger på dessa områden bara 

vaga riktlinjer för hur olika resultat kan produceras och tolkas, vilket leder till att 

min oerfarenhet på området kan leda till missvisande slutsatser. Trots dessa klara 

svagheter menar jag att resultatet hämtar trovärdighet ur det faktum att det 

stämmer väl med tidigare forskning på området. (Knain, 2001; Leite, 2002;  

Rodriguez & Niaz, 2004; Dagher & Ford, 2005) 

 

Vad gäller sammanställningen av forskningen kring den kontext som de 

undersökta läromedlen används i så är mina förutsättningar för att åstadkomma 

tillförlitliga resultat bättre. Denna forskning ligger helt i linje med mitt 

huvudämne, vilket ger mig goda förutsättningar för att finna, förstå och tolka 

resultaten i de studerade arbetena. Mitt val att skilja mina textolkande resultat och 

resultaten från litteraturstudien leder till att läsaren av detta arbete med enkelhet 

kan separera den osäkra texttolkningen från de betydligt tillförlitligare resultaten 

från litteraturstudien. 
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4 Resultat 

Läroboken HEUREKA! saknar avsnitt om vetenskapshistoria, vilket innebär att 

inga resultat kan redovisas nedan. Det faktum att dessa avsnitt saknas är dock ett 

resultat i sig. 

 

4.1 Textuella strukturen 

4.1.1 Meningslängd 

Alla de böcker som inkluderar text om vetenskapsmän har stora likheter i sin 

genomsnittliga meningslängd. Min undersökning har visat att meningslängden 

ligger på femton till sexton ord per mening. Enligt Hellspong & Ledin(2001) har 

den genomsnittliga nyhetsartikeln 13 ord, men detta behöver inte betyda att 

läroböckerna blir tunga eller akademiska. Först efter att ha analyserat dessa 

resultat tillsammans med de övriga variablerna kan man uttala sig om vilken 

inverkan meningslängden har. 

Lärobok Nexus Quanta Ergo Fysik 

Genomsnittlig 

meningslängd (ord) 
15,7 16 15,1 

 

4.1.2 Tyngdpunkt i meningen 

Tyngdpunkten i meningen avgörs genom att jämföra hur många ord som kommer 

före respektive efter det finita, tidsböjda, verbet. (Hellspong & Ledin, 1997) Om 

de flesta orden ligger till höger om det finita verbet räknas meningen som 

högertung. Texten blir enligt Hellspong & Ledin mindre formell och byråkratisk  

om tyngdpunkten huvudsakligen ligger till höger. Exempel på en högertung 

mening och hur tyngdpunkten kan flyttas till vänster, det tidsböjda verbet är 

understruket:  

 

Gallilei studerade fall genom att observera klot som rullade i rännor. 

Genom att observera klot som rullade i rännor studerade Gallilei fall. 
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Samtliga av de undersökta böckerna har tyngdpunkten på meningarna till höger. I 

såväl Ergo Fysik som Quanta är dessa meningar i en överväldigande majoritet. I 

Nexus är fördelningen jämnare, men fortfarande en tydlig övervikt för högertunga 

meningar. 

 

4.1.3 Ordlängd 

Ingen av de undersökta böckerna innehöll en större koncentration av långa ord än 

vad som är vanligt i en brukstext. Långa ord är enligt Hellspong & Ledin(2001) de 

som består av minst sju bokstäver. Enligt dem innehåller en genomsnittlig 

brukstext kring 30% långa ord. Detta resultat innebär att ingen text upplevs som 

tung eller svårläst på grund av mängden långa ord. 

Lärobok Nexus Quanta Ergo Fysik 

Andel långa ord 28% 27% 28% 

 

4.1.4 Metatext 

Metatext är text som handlar om själva texten och förklarar hur författaren ser på det 

skrivna. Den kan förtydliga vilket perspektiv författaren har, vad som är viktigt i texten 

eller jämföra texten med andra, liknande texter. Ett exempel på metatext är min egen 

metoddiskussion som visar hur jag anser att läsaren bör förhålla sig till den här uppsatsen. 

Samtliga undersökta läroböcker saknar metatext som hjälper läsaren att förstå författarnas 

perspektiv och resonemang. 

 

4.2 Ideationella strukturen 

4.2.1 Nexus 

I Nexus beskrivs vetenskapligt arbete som det sätt att se världen på som ensamt 

kan upptäcka och beskriva fenomen som framstår som uppenbara. Ett tydligt 

exempel på detta är följande citat: "Aristoteles hade hävdat att en dubbelt så tung 

sten faller dubbelt så fort, men Galilei visade att Aristoteles hade fel eftersom 

stenarna samtidigt slog i marken." (Gottfridsson, Jonasson & Lindfors, 2003, sid. 

24) Detta exempel visar också på en tydligt positivistisk kunskapssyn. Galilei 

framstår vidare som en man, vem som helst, som helt på egen hand upptäckte hur 
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den grundläggande mekaniken i världen fungerar. Något samband mellan hans 

arbete, tiden han levde i och platsen han bodde på skymtar ingenstans i texten.  

 

När läroboken fortsätter med sin beskrivning av Newton så gör den klart att han 

byggde sitt arbete på föregångares verk. "De upptäckter som Galilei, Kepler och 

andra fysiker och astronomer tidigare hade gjort knöt Newton samman till en 

sammanhängande teori." (Gottfridsson, Jonasson & Lindfors, 2003, sid. 54) 

Lagarna som Newton formulerade framstår i Nexus beskrivning som fulländade. 

Boken fortsätter med att berätta om Kepler och hur han byggde vidare på Brahes 

material. Slutligen nämns Cavendish som lyckades bestämma G i Newtons 

ekvationer. I texten om Newton nämns inte denna lucka och Cavendishs bidrag 

kommer mycket oväntat. "I Principia introducerade Newton begreppet kraft och 

visade hur man med deta begrepp kunde förklara och beräkna alla typer av 

rörelser." (Gottfridsson, Jonasson & Lindfors, 2003, sid. 54) Som läsare kan man 

ana ett vetenskapligt kollektiv som bidragit i arbetet som lett fram till ovanstående 

upptäckter, men det nämns aldrig explicit. 

 

Texten nämner inget om vilken samhällsklass som de olika vetenskapsmännen 

tillhörde och deras arbete tycks ske utan någon form av kontext. 

Vetenskapsmännen verkar genomföra sina arbeten på ren impuls och ingen 

förklaring ges till varför Galilei, Kepler och Newton alla genomförde sina 

banbrytande arbeten inom en förhållandevis kort historisk tidsrymd. Så här 

introduceras exempelvis Galilei: "Enligt sägnen lät Galilei två olika stora stenar 

falla från toppen av det lutande tornet i Pisa." (Gottfridsson, Jonasson & Lindfors, 

2003, sid. 24) Ingen särskild motivation följer senare i texten. 

 

4.2.2 Ergo Fysik 

Ergo Fysik inleder beskrivningen av vetenskapens utveckling med de grekiska 

filosoferna. Galilei beskrivs som den förste som bröt med Aristoteles tankar från 

Antiken. Hans arbete beskrivs som ett ensamarbete utan sammanhang eller 

medhjälpare. ”Han lät kulorna rulla vidare från det lutande planet ut på en vågrät 

yta. Han såg att ju slätare ytan var, desto längre rullade kulan.” (Pålsgård, Kvist & 

Nilsson, 2000, sida 60) Den positivistiska kunskapssynen framgår av exemplet. 
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Newton presenteras på två olika sätt i boken. I grundtexten ges en översiktsbild 

som konstaterar hans bedrifter utan närmare förklaring. I ett senare, fördjupande 

avsnitt, ges en mer komplex bild och Newton placeras i sitt historiska 

sammanhang. Newton beskrivs som en bondeson som fått möjlighet att studera. 

"När Isaac var 15 år, slutade han skolan för att hjälpa modern på gården." 

(Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2000, sida 88) "Efter denna episod var det lätt att 

övertyga modern till att skicka tillbaka Isaac till skolan för att förbereda sig för 

universitetsstudier." (Pålsgård, Kvist & Nilsson, 2000, sida 88) Han framstår 

personligen som asocial, tankspridd, oansvarig, självupptagen och asexuell. Det 

finns en värld runt omkring honom och han presenteras på ett mänskligt sätt som 

visar hur den sociala kontexten påverkade hans arbete. Detaljerna är många, men 

visar inte samhällskontexten.  

 

4.2.3 Quanta 

I Quanta inleds vetenskapshistorien med de grekiska filosoferna. Texten beskriver 

en levande diskussion där olika idéer prövas mot varandra. Perspektivet är inte 

övervägande positivistiskt, utan öppnar för en bredare kunskapssyn, dock utan att 

tydligt annonsera detta. "I själva verket ifrågasattes atomens existens ännu i slutet 

av 1800-talet av kända vetenskapsmän. De menade att man ju inte kan se atomen 

och att dess existens därför bara är ett antagande, en spekulation." (Ekstig, 

Boström & Bleckert, 2000, sida 62) Galileis mekanikstudier tycks sedan ske i ett 

vaccum. Det nämns att Galileis storhet inom astronomi berodde på hans 

användning av kikaren, ett föremål han själv inte uppfunnit, men fann ett nytt sätt 

att använda på. 

 

Quanta sätter Newtons arbete i ett sammanhang genom att knyta samman honom 

med Kepler och Halley. ”Newton kände väl till Galilei's tankar om tröghet. När 

han tillämpade denna kunskap insåg han att det inte finns någon kraft i månens 

rörelseriktning som Kepler tänkt sig.” (Ekstig, Boström & Bleckert, 2000, sida 83) 

Det skrivs inte rakt ut, men det går att ana en tidsanda som intresserade sig för de 

frågor Newton försökte besvara och det framgår att han inte var ensam om sina 

tankar. Texten visar hur Newton använde andra vetenskapsmäns upptäckter, 

kombinerade deras insikter på ett nytt sätt och samtidigt inte lyckades lösa allt han 

arbetade med. Quanta förklarar tydligt att Newton själv aldrig fann konstanten G i 
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Newtons gravitationslag och beskriver sedan hur Cavendish bidrog med ett 

experiment som löste frågan.  

 

”G är en konstant som kallas gravitationskonstanten. Newton kunde dock inte 

bestämma dess värde ur observationerna av månens rörelse.” (Ekstig, Boström & 

Bleckert, 2000, sida 89)  

 

”Det dröjde länge innan någon kunde utföra en direkt mätning av 

gravitationskraften. Den förste som lyckades mäta kraften mellan två massor i sitt 

laboratorium var den engelske fysikern Henry Cavendish (1731-1810).” (Ekstig, 

Boström & Bleckert, 2000, sida 90) 

 

4.3 Interpersonella strukturen 

Den interpersonella strukturen i en text handlar om hur textens budskap framförs. 

(Hellspong & Ledin, 1997) Språkhandlingar, som är det jag söker i det här 

avsnittet, består av frågor, förklaringar, funderingar, beskrivningar, och andra sätt 

att tilltala en annan person på. De språkhandlingar som används avslöjar vilket 

förhållande författaren anser sig ha i förhållande till sina läsare.  

 

4.3.1 Nexus 

De språkhandlingar som texten i Nexus präglas av är främst upplysningar, som 

kompletteras med förklaringar. Detta gäller såväl i introduktionskapitlet som i 

mekanikkapitlet. Det finns ett tydligt maktförhållande i texten mellan författarna 

som vet och den tilltänkte läsaren som ovetande. Det visar sig genom att argument 

inte används för att förklara textens påståenden. Det är en markerad distans mellan 

författare och läsare. Det här utdraget illustrerar tydligt textens genomgående 

drag: "Det sätt på vilket Newton presenterade tidigare forskning och sina egna 

vetenskapliga resultat blev stilbildande. Han utvecklade även nya matematiska 

metoder för att räkna på komplicerade rörelseförlopp." (Gottfridsson, Jonasson & 

Lindfors, 2003, sida 54) Detta citat ger även uttryck för den attityd som texten har 

till forskare, som arbetande för framsteg. Eftersom framsteg är ett starkt positivt 
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ord i vår kultur leder det indirekt  till att texten ställer sig väldigt positiv till 

vetenskapsmän. 

 

4.3.2 Ergo Fysik 

Ergo Fysik använder sig främst av språkhandlingarna upplysningar och 

förklaringar i sin text. Maktförhållandet är inte utpräglat i texten, vilket bjuder in 

läsaren att bidra med egna tankar. Detta visar sig genom att Ergo Fysik inte nöjer 

sig med att konstatera vad vetenskapsmännen bidrog med till fysiken, utan boken 

försöker också förklara hur de kom fram till dessa resultat. Förklaringarna är inte 

historisk korrekta, men illustrerar tankeprocessen.   

 

"Galileis lag säger att alla föremål som faller fritt på samma plats, faller med 

samma acceleration. Det är en hypotes som kan testas. En konsekvens av Galileis 

hypotes är att ju mindre luftmotståndet är, desto mer lika kommer föremålen att 

falla. 

 

Vi släpper pappersbitar som är lika tunga, men mer och mer sammanpressade. Då 

finner vi att ju mer sammanpressad pappersbiten är, desto fortare faller den. En 

hårt sammanpressad pappersbit kommer att falla nästan lika fort som en stålkula 

en kort sträcka. Se figur 3.4. Det verkar som om hastighetsskillnaden beror på 

luftmotståndet. Hypotesen är bekräftad, det vill säga att hypotesen kan vara sann." 

(Pålsgård, Kvist & Nilson, 2000, sida 61) 

 

Texten är berättande till sin karaktär och inte särskilt hierarkisk. Snarare framstår 

författarna som jämlikar till läsaren när texten entusiastiskt delar med sig av sina 

kunskaper och berättelser. Detta är särskilt tydligt i introduktionskapitlet. Ergo 

Fysik stöder inte sina påståenden på direkta argument, utan hämtar istället 

trovärdighet från sina breda utläggningar som ger plats för människorna bakom 

upptäckterna och visar gränserna för deras förmåga.  

 

"Newton blev ibland kritiserad av sin samtid. Han hade visserligen gett en elegant 

beskrivning av hur föremål faller, både äpplen mot jorden och planeter runt solen. 

Men han hade inte talat om varför de faller. Tyngdkraften är ju bara ett namn på 

något vi inte kan se. Men vad är det som faktiskt drar äpplet mot marken? Vi kan 
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ju bara se verkan av tyngdkraften, inte tyngdkraften själv. Är det inte märkligt att 

jorden kan dra till sig ett äpple på avstånd, och att solen kan dra till sig jorden på 

ett ännu större avstånd?" (Pålsgård, Kvist & Nilson, 2000, sida 10) 

4.3.3 Quanta 

Upplysningar och förklaringar är de klart vanligaste språkhandlingarna i Quantas 

texter om vetenskapsmän. Tyngdpunkten ligger på förklaringarna. Författarna 

strävar efter att visa läsaren hur olika resonemang fördes och hur vetenskaps-

männen utvecklade sina tankar från det gamla till det nya. Detta leder till en 

hierarkisk ordning i texten, men med en närhet till läsaren och utrymme för att 

interagera med texten.  

 

”Galilei insåg med ett annat tankeexperiment att kroppar faller med en 

acceleration som är oberoende av deras massor. I detta utgick han från Aristoteles 

felaktiga föreställning att kroppar faller fortare ju tyngre de är. Galilei tänkte sig 

att vi har två kroppar A och B, där A har större massa än B. Dessa kroppar binds 

ihop med ett lätt rep. Hur kommer den sammansatta kroppen att falla?” (Ekstig, 

Boström & Bleckert, sida 79)  

 

Här ges även plats för vetenskapsmännens begränsningar. Genom sina utlägg om 

olika tankar och hypoteser visar texten förtroende för läsarens förmåga att förstå 

Galileis och Newtons slutsatser. Direkta argument används inte för att styrka 

textens påståenden om vetenskapsmännen, vilket enligt Hellspong & Ledin (1997) 

kan ses som ett uttryck för att texten inte anses behöva bevisa dessa påståenden, 

utan läsaren ska lita på att det stämmer.  

 

4.4 Stil 

4.4.1 Nexus 

Nexus använder en stil som är en aning tung och det sammanfaller troligtvis med 

att texten är ganska koncentrerad, vilket gör det ansträngande att läsa längre 

stycken. Den använder exakta formuleringar och skriver i en formell, monologisk 

form som inte lämnar så mycket utrymme för egna funderingar från läsarens sida.  
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Författarna skriver på ett sätt som framställer texten som objektiv. Det görs på ett 

sätt som är opersonligt och distanserat från såväl ämnet som läsaren.  

 

”Enligt den traditionella världsbilden var vila det naturliga tillståndet för alla 

föremål. Med Galilei blev i stället den likformiga rörelsen föremålens naturliga 

opåverkade tillstånd. Likformig rörelse innebär att föremålet fortsätter rakt fram 

med konstant hastighet eller ligger stilla.” (Gottfridsson, Jonasson & Lindfors, 

2003, sida 26) 

 

Nexus hjälper inte läsaren att tillgodogöra sig innehållet genom minnesvärda 

utvikningar eller beskrivningar. Den verkar sakna förtroende för läsarens förmåga 

att förstå hur eller varför den beskrivna vetenskapsmannen gjorde sina upptäckter. 

De vetenskapshistoriska delarna är generellt förlagda till introduktionsavsnitt 

skilda från resten av texten. Detta gör att de riskerar att bli irrelevanta i 

undervisningen. (Leite, 2002) 

 

4.4.2 Ergo Fysik 

Texten som möter läsaren i Ergo Fysik är luftig, utsmyckad och tidvis en aning 

pratig.  

 

”På samma sätt är det med många ting. Verkligheten hänger samman, och en liten 

detalj kan förändra stora delar av vår fysiska världsbild. Det har hänt många 

gånger, ofta till förtret för äldre fysiker som är nöjda med det system de själva har 

arbetat med, men lika ofta till glädje för de yngre. Det kommer säkert att hända 

igen.” (Pålsgård, Kvist & Nilson, 2000, sida 12) 

 

Detta drag till trots så håller texten främst fokus på konkreta och exakta 

beskrivningar. Den ger intrycket av en objektiv beskrivning av sitt innehåll. 

Författarna har skrivit med en dialogisk stil som inbjuder till interaktion. Detta 

drag förstärks av den informella, personliga och engagerade stil som genomsyrar 

bokens berättelser och beskrivningar.  

 

"Som du förstår är det många saker vi inte kan prata om när vi har en sådan 

modell. Men det vi kan prata om, det blir desto tydligare. Många verkliga rörelser 
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faller utanför modellen: hjul som rullar, fötter som går, vatten som rinner och så 

vidare. Trots det kan du hitta många spännande saker inom denna enkla modell. 

Vägen från det enklaste är dessutom den enda farbara vägen till det som är mera 

spännande och komplicerat." (Pålsgård, Kvist & Nilson, 2000, sida 19) 

 

Ergo Fysik hjälper genom sin stil läsaren att tillgodogöra sig materialet och väcker 

såväl nyfikenhet som funderingar. Texten bjuder in sina läsare och visar 

förtroende för deras förmåga att hantera och förstå de tankar som tidigare 

vetenskapsmän utvecklade. Dessa delar är dock till stor del förlagda till 

introduktionen och textrutor, vilket gör att de riskerar att ignoreras. (Leite, 2002) 

 

4.4.3 Quanta 

Författarna till Quanta har valt att skriva en aning tungt och koncentrerat. De 

försöker beskriva innehållet exakt och bjuder in läsaren till en omfattande dialog 

där författarna visar förtroende för läsaren genom sina många förklaringar och 

beskrivningar av vetenskapsmännens arbete och tankeprocess. Detta motverkas 

till viss del genom den aningen formella, opersonliga och lite distanserade stilen. 

Texten annonserar en objektiv beskrivning av sitt innehåll. Stora delar av de 

vetenskapshistoriska avsnitten är en del av brödtexten och bara mindre, 

biografiska delar är avskilda i textrutor. Intrycket blir att texten behandlar läsaren 

med respekt och ger goda förutsättningar för förståelse av innehållet. 

 

"Newton föreslog följande tankeexperiment. Antag att någon har en kanon på ett 

högt berg och skjuter kanonkulor med allt högre hastigheter. Till en början rör sig 

dessa kulor som den vanliga kaströrelsen som Galilei studerat. Men när 

hastigheten blir större når kulan längre och eftersom jorden är rund kommer den, 

vid en hastighet av cirka 8 km/s, att röra sig på en konstant höjd över marken. Vi 

har fått en satellit, låt vara en lågflygande sådan." (Ekstig, Boström & Bleckert, 

sida 83) 
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4.5 Analys av texttolkningen 

4.5.1 Nexus 

Min slutsats om Nexus måste bli att läromedlet främjar en syn på vetenskapsmän 

som världsfrånvända människor med tankar som ligger bortom läsarens förmåga 

att förstå. Texten är utpräglat auktoritär och förklarar inte vetenskapsmännens 

motiv eller process, utan nöjer sig med att konstatera att de var mer framstående 

tänkare än andra. Den är samtidigt tungt skriven, vilket gör det svårt att 

tillgodogöra sig innehållet. Som läromedel är texterna om vetenskapsmän i mina 

ögon inte särskilt framgångsrika i att gynna inlärning av materialet, utan verkar 

mest utsmyckande. Detta förstärker bilden av naturvetenskap som ett ämne skilt 

från mänsklig kreativitet. Istället får arbetet med fysik ett maskinliknande drag 

över sig som i förlängningen ger en bild av personerna som arbetar inom ämnet 

som omänskliga maskindelar. Resultatet från min analys av Nexus antyder därmed 

att texten ligger i linje med Lemkes teoretiska konstruktion. 

 

4.5.2 Ergo Fysik 

Ergo Fysik ger en splittrad bild som antyder att fysik är ett ämne som läsaren kan 

förstå, men höjer samtidigt tidigare vetenskapsmän till skyarna. Den egalitärt 

skrivna texten med sina förklaringar och öppningar för egna tankar, ser läsaren 

som en person som kan förstå ämnet och dess olika arbetssätt vilket med stor 

sannolikhet motverkar en syn på fysik som ett svårt ämne. Det lätta, informella 

språket bidrar troligtvis till detta intryck. Texterna om vetenskapsmän framstår 

som framgångsrika i att gynna inlärning av materialet, eftersom de innehåller flera 

olika anekdoter och resonemang som läsaren kan använda för att konstruera en 

minnesbild. Arbete med fysik framstår som en spännande, dynamisk aktivitet som 

drivs av passionerade människor. Dock finns större delen av de här avsnitten i 

introduktionskapitlet och textrutor. De tongivande vetenskapsmännen beskrivs 

indirekt som genier och deras arbete sker delvis i ett vakuum, vilket skulle kunna 

motverka textens övriga utformning och ge en bild av vetenskapsmän som 

asociala och världsfrånvända. Den positivistiska kunskapssynen ligger i linje med 

Lemkes(1987) resultat och försvagar de egalitära tendenserna i texten. Resultatet 

är därför inte entydigt. Till stor del stöder det Lemkes teoretiska konstruktion, 

men det finns även inslag som motsäger Lemkes argumentation. 



 

27 

4.5.3 Quanta 

Resultatet av analysen av Quanta antyder att texten ger ett budskap om 

vetenskapsmän som människor vilkas arbete är begripligt för läsaren. De främsta 

vetenskapsmännen framställs som kreativa personer som hittade lösningar genom 

att se på världen ur ett annat perspektiv än det vedertagna. Texten är en aning 

tung, vilket kan bidra till ett auktoritärt intryck. Den dialog som författarna har 

med läsaren gör dock att detta inte nödvändigtvis behöver leda till en syn på 

vetenskapsmän som mer upphöjda än andra. Istället är det möjligt att texten 

upprättar en för situationen lämplig relation mellan den som vet och den som inte 

vet. Förklaringarna visar författarnas förtroende för sina läsare, något som borde 

bidra till att inte framställa vetenskapsmännen som extraordinärt intelligenta och 

fysik som ett svårt ämne. De vetenskaphistoriska delarna är till stor del inbakade i 

den övriga texten, vilket minskar risken för att dessa undviks av läsaren. Ur ett 

inlärningsperspektiv är texterna om vetenskapsmän och deras upptäckter troligtvis 

framgångsrika eftersom de är skrivna ur ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket 

anses gynna inlärningen (Rudge & Howe, 2009), och saknar uppenbart 

positivistiska resonemang. Mycket tyder därmed på att Lemkes(1987) teoretiska 

konstruktion om hur naturvetenskapsundervisningen genom sitt språk och sitt 

perspektiv sänker elevernas självförtroende inte stöds av Quanta. Den tunga stilen 

skulle delvis kunna motverka det här intrycket. Dessutom saknas metatext som 

förklarar författarnas perspektiv och hur interaktionen mellan de historiska och 

vetenskapliga resonemangen är tänkta att användas. 

 

4.6 Slutanalys 

Textanalysen av de fyra läroböckerna kombinerat med den internationella 

naturvetenskapliga undervisningskontexten leder mig till slutsatsen att de 

granskade avsnitten i läromedlen präglas av den teknokratiska ideologin. Genom 

att inte behandla vetenskapshistoria och den kontext där vetenskapliga genombrott 

utfördes så låter HEUREKA! undervisningskontexten, som till stor del tycks 

präglas av teknisk diskurs, stå oemotsagd. Nexus bidrar till och stärker de delar av 

naturvetenskapsundervisningen som Lemke(1987) ser som bidragande till den 

teknokratiska ideologin genom att fokusera på naturvetenskapens produkter 

snarare än dess process och genom att använda ett tungt, tekniskt språk. Ergo 
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Fysik ger troligtvis också stöd för den teknokratiska ideologin, trots stora 

skillnader i språk och teman jämfört med Nexus. Jag drar den slutsatsen eftersom 

undervisningskontexten i mina ögon lutar starkt mot ett stöd för den teknokratiska 

ideologin. Ergo Fysiks tvetydiga förhållande till denna ideologi riskerar att vinklas 

till förmån för ett teknokratiskt perspektiv, eftersom denna inte utmanas på ett 

tydligt sätt. Många av de inslag i Ergo Fysik som motsäger den teknokratiska 

ideologin finns dessutom i introduktionskapitel och textrutor, vilket enligt 

Leite(2002) innebär att de ofta ignoreras av lärare och elever. Quanta tycks 

uppvisa det klaraste brottet med den teknokratiska ideologin. Frånvaron av 

metatext gör dock att detta kan vara svårt för läsaren att uppfatta, särskilt om 

undervisningskontexten ligger i linje med vad forskningen antyder. Om den bild 

av naturvetenskaplig undervisning som jag presenterat stämmer för svenska 

förhållanden så ger svenska läromedel i fysik för gymnasieskolans A-kurs stöd för 

teknokratisk ideologi (Lemke, 1987) i undervisningen.  

 

Vad gäller de direkta porträtten av vetenskapsmän är bilden betydligt mer 

splittrad. Ergo Fysik ger här den starkaste bilden av det ”vetenskapliga geniet”, en 

bild som förstärks av det ledigt entusiastiska språket. De porträtt som återfinns i 

fördjupningsavsnitten placerar personerna i en historisk kontext och visar deras 

utveckling, dock utan att på ett tydligt sätt bryta med den heroiska historie-

skrivningen, som framhäver enskilda personers bidrag till den historiska 

utvecklingen.  

 

Nexus ligger i linje med detta, dock genom vad texten inte berättar snarare än 

genom vad den berättar. Eftersom texten saknar tydliga beskrivningar av hur de 

vetenskapliga upptäckterna genomfördes så kommer den bild av vetenskapligt 

arbete som läsaren har med sig att troligtvis fylla i detaljerna. Resultatet blir att 

vetenskapsmännen ses som intelligenta, flitiga, viljestarka, slutna, tråkiga, 

egocentriska, auktoritära och hänsynslösa.  

 

Quanta bryter med det här mönstret och ger en bild av vetenskapsmän som 

begripliga personer. Deras storhet framhävs inte och det är deras kreativitet i 

samspel med andra människor, inte deras intelligens, som framhålls.  
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Svenska läroböcker i fysik för gymnasieskolans A-kurs visar enligt mitt resultat en 

bredd av perspektiv, från det heroiska till ett som mer visar på samspel och 

kollektivt arbete. 
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5 Diskussion 

Detta arbete antyder med sina resultat starkt att Lemkes(1987) teoretiska 

konstruktion om teknisk diskurs och teknokratisk ideologi har ett förklaringsvärde 

för den svenska naturvetenskapsundervisningens situation och dess  

förutsättningar för förändring. Som antyddes redan i metoddiskussionen finns 

goda anledningar till att ställa sig kritisk till mina resultat och inte övervärdera 

dess värde för förståelsen av svenska läroböcker i fysik. Det faktum att arbetets 

resultat ligger i linje med den internationella forskningen på området innebär dock 

att dess tillförlitlighet stärks. (Knain, 2001; Leite, 2002;  Rodriguez & Niaz, 2004; 

Dagher & Ford, 2005) Särskilt överrenstämmelsen med Knains(2001) norska 

studie stärker resultaten eftersom den svenska och norska skolan i mycket hög 

grad följer samma värderingar. (Sjöberg, 2000) Min slutsats av detta är att arbetet, 

trots sina bristande förutsättningar, har bidragit till förståelsen av svenska 

läroböcker i fysik för gymnasiets A-kurs.  

 

En lämplig uppföljning på detta arbete, förutom att göra en ny undersökning med 

ett större lingvistiskt djup, ett bredare perspektiv på texterna och inkluderandet av 

ett genusperspektiv, vore att genomföra en liknande studie på läroböckerna för 

den obligatoriska skolan. Det faktum att min studie genomfördes på gymnasie-

skolans läroböcker innebär att resultatet bara kan användas för att förklara den 

vidare studiegången för de elever som redan valt att fördjupa sina kunskaper i 

naturvetenskap. Detta är visserligen användbar kunskap, eftersom Sjöberg(2000) 

visar att en stor andel av dem som studerar på naturvetenskapsprogrammet senare 

väljer bort en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Men som studierna av 

elevers intresse för naturvetenskap visar (Haussler, 1987; Craig & Ayres, 1988; 

Osborne et al., 2003; George, 2006; Barmby et al., 2008; Bennett & Hogarth, 

2009) så sker den främsta nedgången i intresset för vidare naturvetenskapliga 

studier inom ramen för den obligatoriska skolan. Eftersom jag är av åsikten att det 

inte finns någon försvarbar anledning till att de naturvetenskapliga ämnenas 

undervisning ska skrämma bort snarare än locka till sig eleverna så ser jag det 

som en uppgift av yttersta vikt för den svenska lärarkåren att med stöd av 

didaktikforskningen bryta denna internationella tradition. 
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Något som vore intressant att se i spåren av detta arbetes resultat vore vidare 

forskning som testar Lemkes(1987) teoretiska konstruktion mot andra delar av 

naturvetenskapsundervisningen. Vid ställandet av den här frågan uppenbarar sig 

dock ett faktum som inverkat på det här arbetet och måste ses som en brist. Det 

finns nämligen ett väldigt svagt utbud av akademiska studier som beskriver den 

svenska naturvetenskapsundervisningen, eller så är de ytterst svåra att finna. Detta 

arbete innehåller referenser till exakt en studie som beskriver den 

naturvetenskapliga undervisningen i Sverige, trots att jag sökt artiklar i samtliga 

för Linköpings universitet tillgängliga databaser. Till den ämnesdidaktiska 

forskningens försvar på det här området kan sägas att naturvetenskapens didaktik 

är en förhållandevis ny disciplin i Sverige och att kampen för att stärka svensk 

undervisning och skolforskning från politiskt håll snarare tycks ske från talarstolar 

än i budgetförhandlingar. Den internationella forskningen ger en bred och tydlig 

bild av en gemensam undervisningstradition som sträcker sig över hela 

Västvärlden och dessa fynd stämmer väl med anekdotiska intryck från såväl 

studenter som lärarutbildare. Att de är giltiga för svenska förhållanden är därmed 

ingen orimlig gissning. En kvalificerad gissning är dock inte samma sak som en 

vetenskapligt grundad slutsats, vilket gör att akademiska studier av svensk 

naturvetenskapsundervisning vore önskvärda Om dessa undersökningar och 

arbeten samtidigt ger förutsättningar för att utvärdera rimligheten i Lemkes(1987) 

teoretiska konstruktion om teknisk diskurs och teknokratisk ideologi så vore det 

utifrån mina resultat föredömligt och ett tydligt bidrag till förståelsen för 

undervisningskontexten. Hur ser lärare på sin situation och förutsättningarna och 

önskvärdheten av förändringar? Hur ser den faktiska undervisningen ut i Sverige? 

Vilka byråkratiska och institutionella ramar formar undervisningen?  

Har lärarkåren förutsättningar för att förändra verksamheten om de får chansen? 

 

Drews(1998) tes om att kulturella och psykologiska faktorer är de främsta hindren 

för en förändring av naturvetenskapsundervisningen ligger i mina ögon helt i linje 

med Lemkes(1987) teoretiska konstruktion. Föreställningen om begåvning så som 

Drew beskriver den framstår som en logisk konsekvens av teknokratisk ideologi, 

vilket leder till att Drews resonemang tycks stärka Lemkes ståndpunkt. Drews 

tankar om begåvning ska självklart inte övertolkas, precis som vi vet att det finns 

skillnader i människor fysiska förutsättningar så verkar det rimligt att det finns 
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skillnader i de intellektuella. Däremot tycks den styrka med vilken vår tanke om 

begåvning styr aspirationerna i naturvetenskap rimligtvis ha sin källa i kulturella 

föreställningar. Mina egna erfarenheter av kinesiska elevers vardag bekräftar 

Drews uppfattning om att en annan inställning skulle ge förutsättningar för en 

reformation av undervisningen. Om vi lyckades plantera tanken på att 

naturvetenskap är ett viktigt ämne att tillgodogöra sig och rasera de murar som 

tanken på begåvning reser så verkar det rimligt att det innebär en förbättring av 

elevernas kunskaper och intresse. Här finns dock problemet med att 

undervisningen till stor del misslyckas med att framstå som relevant. (Lyons, 

2006; Trumper, 2006) Det kan vara så att det här resonemanget riskerar att blanda 

ihop orsak och verkan. Kanske är det snarare så att om undervisningen framstår 

som relevant och elevernas förståelse förbättras så kommer förutsättningarna på 

plats för att bryta tanken på begåvning som en begränsning. 

 

Jag skulle vidare vilja diskutera den vidare betydelsen av att Lemkes(1987) 

teoretiska konstruktion om teknisk diskurs och teknokratisk ideologi granskas 

utifrån ett svenskt perspektiv. Den teknokratiska ideologin är enligt Lemke i 

grunden totalitär och går emot demokratiska principer. Eftersom den svenska 

skolan enligt de officiella dokumenten (Sjöberg, 2000) bygger på demokratiska 

principer innebär det att naturvetenskapsundervisningen går emot skolans uppdrag 

och därmed blir en förändring av undervisningen en fråga som handlar om politik 

och värderingar lika mycket som om didaktik. En skola som står för demokratiska 

principer kan inte samtidigt främja en rakt motsatt världsbild. Det faktum att det 

med mycket stor sannolikhet är en omedveten ståndpunkt som leder lärare att 

följa denna ideologi gör att arbetet för att förändra naturvetenskapsundervisningen 

från förespråkare för den senaste ämnesdidaktiska forskningen får ytterligare en 

dimension att ta hänsyn till. Detta förutsatt att vidare studier bekräftar de 

antydningar mina resultat ger.  

 

Om en omedveten ideologisk ståndpunkt är grunden för beslut om undervisning 

så behöver den lyftas fram och diskuteras för att öppna upp för förändringar 

eftersom grundsynen är rakt motsatt de egalitära ambitionerna hos den 

naturvetenskapliga ämnesdidaktiken. Den nya didaktiken borde inte vara en 

uppsättning tips för att förbättra den undervisning som den internationella 
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forskningen antyder sker i klassrummen. Snarare borde det vara ett annat sätt att 

se på undervisning och läraruppdraget.  

 

En ideologiskt grundad organisation av undervisningen innebär också att 

förändringsarbete kan behövas på organisationsnivå såväl som på lärarnivå. Vad 

jag har sett av forskningen inom naturvetenskapens didaktik så har den fokuserat 

på att förändra kursplaner och individuella lärares och lärarstudenters perspektiv. 

Kanske finns det institutionella hinder för förändring? Att lärare upplever en hård 

arbetsbelastning (Drew, 1998; Holton, 2003; Lee & Witz, 2009) är i mina ögon 

främst ett tecken på bristande organisation och resurser. Forskningen antyder 

också att detta är ett hinder för förändring och bidrar sålunda till att lärarna faller 

tillbaka på traditioner, vilket kanske förklarar den teknokratiska ideologins 

närvaro om den visar sig existera i undervisningen. Det främst dokumenterade 

exemplet på framgång med att upprätthålla elevernas intresse för naturvetenskap 

tycks vara Skottland (Osborne et. al., 2003) och de skillander som observerats 

jämfört med resten av Storbritannien tycks i grunden vara en fråga om 

organisatoriska förutsättningar. Jag kan dock inte avgöra huruvida detta exempel 

på något sätt anknyter till teknokratisk ideologi eller inte. 
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Bilaga 1 

Andel lärare som undervisar i- och andel av undervisningstiden som används 

till HPSS-avsnitt. HPSS är en samlingsbeteckning för humanistiska perspektiv på 

naturvetenskap där bland annat vetenskapshistoria ingår. 

(Wang & Schmidt, 2001, sida 67) (Tyvärr har jag ej funnit en tydligare version av 

tabellen.) 
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Bilaga 2 

Vetenskapshistoria i kursplanen för naturvetenskap 

 

(Wang & Schmidt, 2001, sida 58) Min markering av svenska resultat. 

(Tyvärr har jag ej funnit en tydligare version av tabellen.) 
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Bilaga 3 
HPSS-avsnitt i läroböcker i naturvetenskap ur ett internationellt perspektiv. HPSS 

är en samlingsbeteckning för humanistiska perspektiv på naturvetenskap där bland 

annat vetenskapshistoria ingår. Genom att jämföra de svenska resultaten med de 

från andra länder kan vi se att de internationella studierna troligen inte 

underskattar de svenska läroböckernas innehåll. 

 

 

(Wang & Schmidt, 2001, sida 66) Min markering av svenska resultat. 

(Tyvärr har jag ej funnit en tydligare version av diagrammet.) 


