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Hwarie god kunskap, som menniskan förwärfwar sig, upplyser hennes 
förstånd, ökar tillfredsställelsen, att weta sig mer och mer upphöjd öfwer 
okunnigheten och närmare Gud, samt bereder henne dessutom fördel 
och nytta. Detta kan man i synnerhet säga om de naturliga tingens 
kännedom; ty 1) lära wi derigenom bättre känna ting, med hwilka wi äro 
beständigt omgifna, för att antingen bruka dem till wår fördel, eller trygga 
oss för den skada, de kunna tillfoga oss. 2) Njuta wi genom de naturliga 
tingens betraktande, för wårt förstånd och wåra sinnen, mångfalldig och 
oskyldig förnöjelse, derigenom att wi bättre lära känna de särskilda 
delarnes skönhet och prakt, samt det helas ordning och sammanhang. 3) 
Befrias wi derigenom från så mången onödig fruktan för naturtilldragelser 
och från mången dåraktig wantro. 4) Kunna wi derigenom lära 
ödmjukhet och blygsamhet, dels när wi se, att menniskan blott är en 
ganska ringa del bland den stora mängden af warelser, dels när wi se, att, 
all möda oaktadt, mycket ligger för oss inswept i mörker. 5) Lära wi 
städse närmare känna wår Skapare i hans werk, och wi intagas derigenom 
af beundran för hans storhet, wishet, allmagt och godhet samt ledas till en 
känslofullare och renare dyrkan af denna goda och wisa Skapare – ty allt 
förkunnar hans ära, och öfwer allt ljuder denna röst: Se äfwen här är 
Gud!1 

 

Johan Georg Hoffman i en översättning till svenska från 1828 

 

                                                 
1 Johan Georg Hoffmann, Johan Georg Hoffmanns Populära naturkunnighet; det är: en korrt 

och för alla begriplig underwisning i de för hwar man nyttigaste och nödwändigaste 
kunskaper, som höra till naturens kännedom, till läsning för den olärda klaszen af 
medborgare, : samt till lärobok för apologist- och folkscholor, utgifwen, efter den 22:dra, af 
Nicolai förbättrade, tyska upplagan, men, på utgifwarens begäran, ytterligare genomsedd, 
efter nyare åsigter lämpad och med en korrt sundhetslära tillökt, : af C.J. Hartman., första 
upplagan (Stockholm: Zacharias Haeggström, 1828), 2–3. 
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Skolböckernas propaganda 

Då ett någorlunda enhetligt och obligatorisk skolväsen under 1800-talet 
infördes i de s.k. civiliserade staterna, framstod detta som en väldig etapp 
på framstegets väg till insikt och förnuft. […] Alla skulle bli delaktiga, i 
någon mån, av det »rika» kulturella arvet. [– – –] Skolorna måste vara 
medel att likrikta, passionera och intellektuellt behärska de spirande 
folken. Därför blev de, självfallet nästan omedvetet, organ för spridning 
av »härskande» idéerna, medel för upplysning, om man så vill […] men 
också för presenterandet av gängse trosföreställningar, fördomar och 
villfarelser, trivialiserade och förgrovade för att passa barnen, de oskrivna 
bladen som det gällde att fylla med tecken och bilder.2 

 

Herbert Tingsten, 1969 

                                                 
2 Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda. (Stockholm: P. A. 

Norstedt & söners förlag, 1969), 13. 
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PROLOG 

ka´non (lat. ca´non, av grek. kana´n, 'rak stång', 'linjal', 'måttstock', 
'rättesnöre', 'regel', 'mönster', 'tabell' m.m.), regel(samling), text(er) eller 
dokument som anses normerande3 

Med naturens kanon menar jag vitt spridda och centrala texter skrivna för 
folkskolans och grundskolans naturvetenskap. Det är texter såsom läro-
böcker, läroplaner och metodlitteratur. I dessa uttrycks normer för hur 
naturen ska förstås och närmas samt vilken roll den ska ges i barns och 
ungdomars utbildning.4 

Men normsystem finns inte så mycket i enskilda texter som i de text-
sammanhang och den tidsanda som de kan göras till del av. Frågan om 
kanon kan ur detta perspektiv inte reduceras till en lista med centrala 
texter utan måste inriktas på en tolkning av dessa texters innehåll i 
relation till relevanta kontexter. 

Vidare kan normsystemen tillskrivas olika betydelse för samtiden. 
Motpolerna kan illustreras av de två inledande omdömena. Medan läro-
medelsförfattaren Johan Georg Hoffman poängterar det frigörande och 
humaniserande i skolkunskapen – i kanon – lyfter publicisten och 
forskaren Herbert Tingsten det begränsande, det som snarast förminsk-
ar det mänskliga i eleven. På slak lina mellan dessa extremer – läroboks-
författarens förankring i idéer som upplysning och framtidstro och den 
samhällskritiske forskarens analys i termer av indoktrinering och dystopi 
– ska jag presentera naturens kanon i folkskola och grundskola 1842–
                                                 
3 Nationalencyklopedin, ”Kanon”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=220743 

(hämtat 22 februari, 2008). 
4 Kanon är ett väletablerat begrepp i forskningen om svenskämnets historia. Det brukar 

normalt användas för att undersöka den skönlitteratur elever möter på grundskolan eller 
gymnasiet, i synnerhet i antologier. För texter som berör skolans litterära kanon, se t.ex. 
Rune Romhed, "Tema: skolan" Ord&Bild nr. 3–4 (2006); Bengt-Göran Martinsson, 
Tradition och betydelse: om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets 
litteraturundervisning 1865–1968 (Linköping: Linköpings Universitet, 1989); Stefan 
Lundström, Textens väg: om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning 
(Doktorsavhandling: Umeå universitet, 2007); Annica Danielsson, Tre antologier – tre 
verkligheter: en undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945–1975 (Doktorsavhandling: 
Lunds universitet, 1988); Jan Thavenius, red., Svenskämnets historia (Lund: Studentlitteratur, 
1999). 
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2007. Jag anser en historisk beskrivning av innehållet i skolans texter 
vinner på att båda dessa perspektiv synliggörs. Kunskap är aldrig 
entydigt upplysande och gott eller entydigt förminskande och ont, att 
tro så vore att blunda för kunskapens situerade natur, det vill säga dess 
förmåga att med skilda kontexter förändra sin betydelse. Ett annat 
perspektiv på saken är att lärande – vad det än må vara – är grunden till 
att förändra något i dig själv samtidigt som det innebär en nödvändig 
inskränkning av människans inneboende potential.5 

Första gången jag mötte en idé om kanon kopplad till natur var i en 
artikel i Dagens Nyheter sensommaren 2006 skriven av idéhistorikern 
Gunnar Eriksson.6 Artikeln dröjde sig kvar i minnet, men inte mer än 
så. Det var först när min biträdande handledare senare samma år 
uppmärksammade mig på dess relevans som jag testade att föra in 
kanonbegreppet i avhandlingen. Till att börja med använde jag det i 
inledningen, som en populärt hållen introduktion till mitt forsknings-
objekt, men med tiden gjorde det allt större anspråk och kom även att 
sprida sig till andra delar av texten. Slutligen blev det den röda tråden 
och följaktligen även titel på avhandlingen. Den sista pusselbiten föll på 
plats efter att min huvudhandledare hänvisat mig till Den motsägelsefulla 
bildningen, en bok om kanon och om skolämnens innehåll skriven av 
litteraturvetaren Jan Thavenius.7 På så sätt fann jag länken mellan 
kanonbegreppet och den läroplansteoretiska forskningstradition jag 
anslutit mig till. 

                                                 
5 Jfr dikotomin mellan bildning och utbildning, Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen: form och 

materia från antiken till idag (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2006), 506. 
6 Gunnar Eriksson, "Från asp till örnbräken: vildblommorna kräver sin egen kanon", Dagens 

Nyheter, B: 4–5 (11 september, 2006). Kanon kopplad till natur har efter Erikssons artikel 
använts i liknande betydelse i andra sammanhang. Exempelvis rapporterade Danmarks 
radio i januari 2007 att kulturministern Brian Mikkelsen föreslagit att även naturen skulle få 
en kanon. Detta enligt Århus Stifstidende. Den danske kulturministern hade sedan tidigare 
infört en skönlitterär kanon för dansk skola. Danmarks radio, http://dr.dk/Nyheder/ 
Indland/2007/01/26/223428.htm?wbc_purpose=updatehttp%3A%22 (hämtat 22 augusti, 
2007). I en debattartikel i Östgöta Correspondenten sommaren 2007 uppmanade miljö-
partiets språkrör Peter Eriksson regeringen att införa en ”artkanon” i skolan. Peter 
Eriksson, "Inrätta en kanon för naturen", Östgöta Correspondenten, A: 3 (30 juli, 2007). 

7 Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, första upplagan (Stockholm/Stehag: Symposion, 
1995). 
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Texterna som analyserats i detta arbete spänner över nästan 180 år, från en av 
de tidiga och mer spridda läroböckerna i ämnet för folkutbildningen 1828 
fram till läromedel skrivna för grundskolans naturorientering i början av 2000-
talet. Huvudskälen till att presentera en så omfattande period inom ramen för 
en avhandling är tre. För det första ligger det ett egenvärde i att täcka hela den 
period allmänutbildningen haft ett naturvetenskapligt ämne. Även om det 
finns uppenbara svårigheter öppnar det för spännande perspektiv på ämnet 
och ger en naturlig helhet till avhandlingens inramning. För det andra har det 
långa tidsperspektivet möjliggjort en problematisering av den karaktär ämnet 
ofta ges, inte minst i tidigare forskning. När innehållet i de texter jag studerat 
relaterats till skeenden i samtiden och till andra tiders och skolformers 
realisering har jag kunnat ifrågasätta den dominerande bilden av ämnet som 
präglat av ett sedan länge stelnat och förminskat akademiskt pensum. För det 
tredje erbjuder skolämnen som forskningsobjekt goda möjligheter för studier 
som vill fånga långa tidsperioder, dels genom att metodologiska och teoretiska 
verktyg finns utvecklade och dels genom att läroboken alltid funnits där och 
spelat en viktig roll i undervisningen. 

 

 

 

 



 

 

K A P I T E L  1  

INLEDNING 

”Vildblommorna kräver sin egen kanon”, skrev idéhistorikern Gunnar 
Eriksson på kultursidorna i Dagens Nyheter i september 2006. Tidigare 
samma sommar hade skolans skönlitterära kanon diskuterats i samma 
tidning. Erikssons artikel kunde ses som ett inlägg för att bredda 
debatten: ”kattfot och blå viol” borde ingå i skolan av liknande skäl 
som August Strindbergs och Selma Lagerlöfs litteratur. Den åsikt som 
fördes fram var att även naturvetenskapliga skolämnen hade en kanon 
värd att debattera. Ämnet kunde liksom skolämnet svenska förmedla ett 
för allmänheten viktigt innehåll. Erikssons huvudargument var att 
kunskap om naturen skapade ett intresse för densamma och därmed en 
vilja för att bevara den. Artikeln avslutades med ett förslag till kanon 
bestående av 100 arter: 

Al, asp, backnejlika, baldersbrå, björk, bladvass, blodrot, blåbär, 
blåklocka, blåsippa, brunört, darrgräs, ek, ekorrbär, en, fackelblomster, 
flenört, flockfibbla, fräken (sjö-, skogs-, åker-), fårsvingel, förgätmigej, 
gran, gråbo, gullris, gulmåra, gulsporre, gullviva, gökärt, hallon, hampdån, 
haverrot (ängs-), hjortron, hundloka, hönsarv, höstfibbla, jungfru marie 
nycklar, kabbeleka, kardborre, kattfot, kaveldun, kirskål, klöver (röd-, 
skogs-, vit-), kruståtel, kråkklöver, kråkris, kråkvicker, kvickrot, 
käringtand, kärrtistel, liljekonvalj, lingon, linnea, ljung, lummer (rev-), 
maskros, midsommarblomster, nattviol, näckros (vit-, gul-), odon, 
ormbär, prästkrage, pors, pyrola (vit-, björk-), röllika, rönn, skelört, 
skogsfibbla, skogskovall, skogsstjärna, skvattram, smultron, 
smörblomma, stensöta, stjärnblomma (gräs-), styvmorsviol, stormåra, 
svalting, sälg, tall, teveronika, timotej, tjärblomster, tranbär, träjon, 
tussilago, vitmåra, vitsippa, åkertistel, ängsbräsma, ängskavle, ängskovall, 
ärenpris, ögontröst, örnbräken.8 

Naturvetenskap som helhet – inte enbart de biologirelaterade delar 
Erikssons artikel inriktade sig på – har länge förts fram som viktig för 
allmänna syften. Under 1800-talet kretsade mycket av reformverksam-
heten vid läroverken kring begreppet ”allmän medborgerlig bildning”, 
ett idel som inbegrep naturvetenskap vilket tillsammans med moderna 
språk och historia gjordes till representanter för det nya, för bildnings-
                                                 
8 Eriksson, "Från asp till örnbräken". 
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ideal som såg guldåldern i framtiden och inte i ett ”romantiskt 
svärmeri”.9 Allmänna värden har även knutits till ämnet i 1900-talets 
utbildningsreformer.10 I det nya gymnasium som beslutades om 1964 
och som kom att innehålla fem linjer: naturvetenskaplig, teknisk, 
humanistisk, samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje, blev ämnet 
naturkunskap obligatorisk för de tre senare. På så sätt kom även de som 
inte läste naturvetenskapligt präglade linjer att ges en ”orientering” i det 
teknik- och naturvetenskapsfyllda moderna samhället, något som ansågs 
viktigt för dess utveckling.11 

Även folkutbildningen innehöll tidigt ett naturvetenskapligt ämne. 1828 
översattes en tysk lärobok i ämnet. Det var Populär naturkunnighet av 
Johan Georg Hoffman. Den kan sägas vara den första mer spridda 
läroboken i ämnet i folkutbildningen.12 Botanisten och läkaren Carl 
Johan Hartman var den som hade fackgranskat Hoffmans lärobok vid 
översättningen till svenska.13 Förutom smärre omarbetningar av de 
botaniska delarna hade Hartman lagt till en sundhetslära på sju sidor. 
Till andra upplagan gjorde han en kraftigare genomgång av hela arbetet. 
Det utökades då från 210 till 340 sidor, så pass kraftigt att Hartman 
själv kom att stå som författare till läroboken.14 Förläggaren Zacharias 
Haeggströms motiv till utgivningen av den första och från tyska 
översatta upplagan ger en intressant bakgrund till ämnets etablering i 
allmänutbildningen: 

                                                 
9 Christina Florin & Ulla Johansson, "Där de härliga lagrarna gro...": kultur, klass och kön i det 

svenska läroverket 1850–1914, första upplagan (Stockholm: Tiden, 1993), 106f, 115ff. 
10 För läroverksreformer, se Daniel Lövheim, Att inteckna framtiden: läroplansdebatter gällande 

naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900–1965 (Doktorsavhandling: 
Uppsala universitet, 2006), 109. För grundskolereformen, se Gunnar Richardson, Drömmen 
om en ny skola: idéer och realiteter i svensk skolpolitik 1945–1950 (Stockholm: Liber, 1983), 132f. 
För 1990-talets reformer av högre utbildning, se Emma Eldelin, »De två kulturerna« flyttar 
hemifrån: C. P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005 (Stockholm: Carlssons, 2006), 93f. 

11 Eldelin, »De två kulturerna« flyttar hemifrån, 116ff.  
12 Det förekom läroböcker i folkutbildningen som behandlade naturen tidigare än så. 

Hoffmans Populära naturkunnighet kan dock ha varit den första uttalade läroboken i 
naturkunnighet för folkutbildningen och därtill den första mer spridda. Ulla Ekvall, 
Formativt, figurativt, operativt i läroböcker för barn : Hur syn på kunskap och kunskapstillägnande 
påverkat innehåll, språk och struktur i naturkunskapsböcker : Del 1 : Utvecklingen under 1800-talet : 
Rapport nr 12 från Svensk sakprosa (Lund: Institutionen för nordiska språk, 1997), 35ff. 

13 Hoffmann, Populära naturkunnighet, II. 
14 Carl Johan Hartman, Utkast till populär naturkunnighet : Ett försök till lärobok för de lägre 

undervisningsverken, första upplagan (Stockholm: Zacharias Haeggström, 1836), IVf. 
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Utgifwaren skulle tro, att, när folket en gång trädt ur det, hwad han wille 
kalla, oskuldens tillstånd, hwari det befann sig under den lefwande 
traditionens tid, det i och med detsamma beträdt den culturens bana, wi 
alla hafwa att wandra, under samma willkor, att nämligen icke, utan 
genom kunskapernas och bildningens omwäg, åter komma till harmoni 
med sig sjelf och werlden. Och på denna grund har ock utgifwaren 
föreställt sig, att, om kunskapen om Gud är det wäsendtligaste för folket, 
kunskapen om Skaparen och hans Werk är det icke mindre, att, om en 
Naturkunnighet för Folkscholor är något nytt i Swerige, Folkscholorna 
sjelfwa också äro det, men att detta nya, såsom mycket annat nytt, ska en 
gång blifwa gammalt och hwarken wäcka förundran eller förargelse.15 

Haeggström argumenterade här för ämnets plats i folkutbildningen. Att 
ämnet inte sågs som en självklar del av denna kan anas bakom att 
Haeggström skriver att ämnet hade väckt ”förargelse”. I det stycke som 
föregick ovanstående framhöll han att många med makt över 
folkutbildningen inte ansåg ämnets texter som ”till folkläsning passande 
skrifter”.16 

Planerna på en ny offentlig folkutbildning väckte debatt. Före 1842 års 
folkskolestadga låg tre decennier av strid med start i 1812 års 
uppfostringskommitté.17 Naturkunnighet fanns på listan över ämnen 
som inte sågs som självklara i den planerade folkskolan. Esias Tegnér 
hörde till dem som varnade för att dylika kunskaper kunde skapa en 
halvbildad bondeklass.18 Likväl fanns ämnet inskrivet när stadgan 
fastställdes 1842. Men däremot tog det tid innan det, jämte historia och 
geografi, blev en utbredd och självklar del av undervisningen. Anders 
Oldberg, som bland annat var direktör för folkskoleseminariet i 
Uppsala och en person med stort inflytande på folkskolans utveckling, 
skrev i sin pedagogiska handbok att ”[d]et wore en olycklig förwillelse, 
om någon skolmästare skulle anse kännedomen af dessa ämnen såsom 
folkskolans högsta uppgift”.19 

Allmänutbildningens naturvetenskapligt präglade undervisning har alltså 
en mycket lång historia. Ämnet gavs i folkskolestadgan namnet 
                                                 
15 Hoffmann, Populära naturkunnighet, II. 
16 Ibid., I. 
17 Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola. Del 1: Samhällsstruktur och skolorganisation, 

andra upplagan (Stockholm: Sober förlags AB, 1980/1984), 68. 
18Ibid., 79. 
19 Anders Oldberg, Praktisk handbok i pedagogik och methodik för swenska folkunderwisningen 

(Stockholm: Tryckt hos L. J. Hierta, 1843), 64. 
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naturlära men kom även att kallas naturkunnighet. Dess bildningsvärde 
för folket framfördes i folkskolesammanhang ofta i polaritet med vad 
som i ett ”vetenskapligt hänseende” ansågs viktigt.20 

Men vilket innehåll har erbjudits barn och ungdomar i ämnet? Och 
varför? Dessa frågor kommer att behandlas i avhandlingen. Låt mig 
fortsätta med idén om en kanon. En kanon utgörs av texter eller 
föremål med status att fungera som normerande för ett område. 
Eriksson menade att hans växtlista kunde fylla en sådan funktion för 
allmänutbildningens naturvetenskap. Listan gjordes till bärare av 
kunskap som ansågs viktig för kommande generationer. Det kan vara 
intressant att ta sig drygt 100 år tillbaka i tiden. Normalplanerna 1878, 
1889 respektive 1900 innehöll nämligen både djur- och växtkanon av 
liknande karaktär som den Eriksson föreslog. Så här löd växtkanon i 
1889 års normalplan: 

Maskros, tistel, krageblomma (korgblommiga); kaffebusken; plister, 
mejram, timjan (läppblommiga); potatis; tobak; klöfversnärja; ljung, 
lingonris, blåbärsris (ljungväxter); ärter, krypböna, störböna, vicker, 
klöfver (ärtblommiga); nyponbuske, hallonbuske, smultronväxt 
(rosblommiga); äpple- och päronträd, rönn, hagtorn (kärnfruktträd); 
körsbärs- och plommonträd, hägg, mandelträd (stenfruktträd); 
krusbärsbuske och vinbärsbuske; kumminört, anisört, persilja, dill, morot, 
palsternacka (flockblommiga); vinranka; kastanj; lönn; lind; lin; 
bomullsväxt; tebuske; rödbeta och sockerbeta, spenat; nässla, humle, 
hampa (nässelartade), mullbärsträd, fikonträd, alm; björk, al, hassel, ek, 
bok, asp, poppel, pil (hängeträd); liljekonvalje, lilja, tulpan, rödlök, 
gräslök, hvitlök (liljeväxter); palmer; hvete, råg, korn, hafre, majs, ris, 
sockerrör, timotej (gräs); tall, gran, en (barrträd); stensöta; björnmossa; 
blåstång; vägglaf; renlaf; flugsvamp, schampinjon, kantarell, fårticka, 
taggsvamp; mögel.21 

                                                 
20 Hjalmar Berg, Anders Lindén, Aug Hübinette, Gust. Nilsson & O. Winslow, Granskning af 

läroböcker i naturkunnighet för folkskolan verkstäld af komiterade utsedde af Stockholms 
folkskollärareförening (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1886), 8. Se även Jenny Beckman, 
Naturens palats: nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866–1925 
(Stockholm: Atlantis, 1999), 232f. Jfr Albert Lilius, Skolpedagogikens huvudfrågor (Stockholm: 
Albert Bonniers förlag, 1926), 157. Lilius som talar om allmänbildande kontra 
yrkesbildande syften och framhäver det första för folkundervisningen. Liknande 
förhållningssätt fanns i den tidiga amerikanska allmänutbildningsdebatten, se Sally Gregory 
Kohlstedt, "Scientists and the Origins of the Nature-Study Movement in the 1890s" Isis nr. 
3 (2005), 346. 

21 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (Stockholm, 1889), 36–37. 
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Det var dessa växter som folkskolans elever företrädesvis skulle lära sig 
att namnge och känna igen. Likheterna med Erikssons lista är 
förbluffande. Över 100 år skiljer dem åt, ändå är de till sin form nästan 
identiska. 

Samtidigt med likheterna finns skillnader. Låt oss granska dem närmare. 
Erikssons lista doftar sommaräng, skog, hage och strövtåg i 
kulturlandskapet. Det är en lista som syftar till att väcka intresse för 
naturens bevarande. 1800-talets lista å sin sida bär en tydligt nytto-
inriktad ton: vinbärsbusken, äppleträdet, korn, råg och ärter – det 
lantliga hushållets växter. Dessa, och märk hur de ordnats i Linnéska 
familjer, var troligtvis mer bekanta för dåtidens landsbygdselever än vad 
Erikssons lista är för det tidiga 2000-talets urbaniserade ungdom. I 
stället för nytta odlar Erikssons lista ett specialintresse utanför jogging-
rundor, stugknutar och stadskärnor. Samtidigt håller den sig till svenska 
växter, till ett svenskt kulturlandskap som ska bevaras, och saknar 1800-
talslistans utländska inslag som tulpaner, palmer och sockerrör. 

Det som ur ett perspektiv var tecken på tröghet kan alltså ur ett annat 
signalera förändring. Trots likheten mellan listorna speglar de två skilda 
kanon. Djur och växter har fyllt ämnets innehåll under alla år det 
funnits i allmänutbildningen, men de har samtidigt kunnat göras till del 
av skilda verkligheter och syften. Detta gäller inte enbart biologidelarna 
utan även de delar av ämnet som faller under fysik och kemi. Att 
studera kanon är att studera de normer som präglat framställningen av 
naturen i vidare mening, exempelvis hur ämnet speglar breda samhälle-
liga och kulturella förändringar. I inledningskapitlet kommer jag att 
redogöra för hur jag har urskiljt och närmat mig mitt studieobjekt. 

Frågor och syfte 

Vilka kanon har upprättats och upprätthållits i folkskolans och grund-
skolans, det vill säga allmänutbildningens, naturvetenskap? Vad har format 
och förändrat dessa? 

Huvudmaterialet utgörs av texter skrivna för ämnet, texter som 
läromedel, läroplaner och metodlitteratur, det vill säga texter som haft 
en central ställning i skolans verksamhet när det gäller att definiera 
ämnets innehåll. Även inspektörsberättelser från folkskolan och läro-
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medelsannonser har studerats. Samtliga dessa texter har upprättat och 
upprätthållit naturens kanon, en normerande framställning av naturen i 
vid mening: växter, djur, fysikaliska och kemiska fenomen, teknik, 
industri, människan, hem, arbete, samhällsinstitutioner med mera. De 
frågor jag ställt till texterna har varit: Vad har de innehållit? Vilka motiv 
har angivits till varför innehållet varit viktigt? Hur framställs vägen till 
kunskap i ämnet? Kanon belyses alltså genom didaktikens tre huvud-
frågor vad, hur och varför. Jag kommer att precisera de tre frågetemana i 
nästa avsnitt. 

Att studera skolan texter, särskilt läroboken, är en viktig uppgift 
eftersom det rör sig om texter som läses av elever och därmed utgör 
vad publicisten Herbert Tingsten kallar ”den centrala källan för opin-
ionerna”.22 Jag vill att avhandlingen ska vara ett bidrag till en didaktiskt 
och idéhistoriskt grundad diskussion om allmänutbildningens natur-
vetenskap. 

Studiens inriktning 

Skolformer, tidsperiod 

Jag studerar folkskola och grundskola åren 1842–2007. Folkskola och 
grundskola kalls här med ett gemensamt namn för allmänutbildning. För 
en översikt av de skolformer och namn på dessa som jag använder i 
avhandlingen, se bilaga 1. 

Den skolform som instiftas med 1842 års folkskolestadga brukar kallas 
folkskola. Jag har valt att starta min undersökning med införandet av 
folkskolan. Ett av de ämnen som lärarna var ”ådagalagd färdighet att 
undervisa i” var ”naturläran”.23 De första naturvetenskapliga läro-
böckerna som riktade sig mot folkutbildningen kom dock tidigare än så: 
ett tidigt och spritt pionjärarbete var Hoffmans Populär naturkunnighet 
från 1828. 

Med allmänutbildning avser jag de skolformer som varit gemensamma 
och obligatoriska för det stora flertalet. Det innebär att det rör sig om 
skolformer där alla elever erbjudits samma innehåll. Läroverk, 

                                                 
22 Tingsten, Gud och fosterlandet, 15. 
23 SFS 1842:19, Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Folk-underwisningen i Riket, § 6. 
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gymnasier, universitet och högskolor, det vill säga differentierade och 
frivilliga skolformer, inkluderas inte i studien. Inte heller realskola och 
flickskola då dessa under större delen av sin historia riktade sig mot 
särskilda grupper. Fokus hamnar därmed på folkskola och grundskola. 

Folkutbildningens rötter sträcker sig långt tillbaka i tiden. 1686 års 
kyrkolag är en tidig hållpunkt. Med denna kyrkolag infördes husförhör 
jämte krav på läskunnighet bland folket.24 Det var en skolform ämnad 
för ”böndernas och de fattigare samhällsklassernas barn såväl på lands-
bygden som i städerna”.25  

1842 års folkskolestadga beskrivs som en viktig brytpunkt i 
folkutbildningens historia. Historikern Lars Pettersson menar att 
stadgan markerade övergången till en ”offentlig skola” från att skolan 
”tidigare betraktats som en kyrklig angelägenhet”.26 

Även om det vi kallar folkskola tog sin start med 1842 års 
folkskolestadga var folkundervisningen alltså ganska väl utbyggd vid det 
laget och stadgan hade inte heller någon markant inverkan på 
utvecklingen av omfattningen av folkundervisningen.27 Däremot kan 
den ha varit en faktor bakom 1800-talets radikala ökning av 
skrivkunnigheten i landet. När folkskolan infördes var läskunnigheten 
redan nära 100 procent bland befolkningen, något som kan tillskrivas 
den då befintliga och väl utbyggda folkutbildningen. Däremot var 
skrivkunnigheten så sent som i början av 1800-talet mycket låg för att 

                                                 
24 Lars Petterson, ”Pedagogik och historia: en komplicerad förbindelse” i Kobran, nallen, majjen, 

red. Staffan Selander (Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003), 363; Edvard 
Rodhe & Albin Warne, Svenska folkskolans historia I: A: Den svenska folkskolans förhistoria 
särskilt under medeltiden : B: Den svenska folkundervisningens historia från reformationen till 1809 
(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1940), 19ff, 229ff. 

25 Bodil Wallin, ”Att forma en skolform: svensk folkskolepolitik vid mitten av 1800-talet” i 
Ideologi och socialpolitik i 1800-talets Sverige: fyra studier red. Ingrid Hammarström, Väinö 
Helgesson, Barbro Hedvall, Christer Knuthammar & Bodil Wallin (Uppsala: Historiska 
institutionen vid Uppsala universitet, 1978), 375. 

26 Lars Petterson, ”Hvarföre är allt en trasa? Några synpunkter på folkundervisningens institu-
tionalisering” i Årsböcker i svensk undervisningshistoria, volym 170, red. Stig G. Nordström 
(Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1992), 26.  

27 Se t.ex. Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: folkundervisning och barnuppfostran i 
svenska städer 1600–1850 (Doktorsavhandling: Lunds universitet, 1986), 19; Petterson, 
”Hvarföre är allt en trasa?”, 23; Petterson, ”Pedagogik och historia”, 362f; Mats Sjöberg, 
Att säkra framtidens skördar : Barndom, skola och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat 1860–1930 
(Doktorsavhandling: Linköpings universitet, 1996), 8.  
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mot slutet av samma århundrade vara i nivå med läskunnigheten, det 
vill säga nästan 100 procent. Utbildningshistorikern Egil Johansson 
kopplar denna förändring till den ökade skolgång som folkutbildning-
ens utbyggnad under 1800-talet innebar. Barnen kom i allt högre grad 
att undervisas i särskilda skolor och inte i hemmen.28 

Under den tidsperiod jag undersöker, 1842–2007, genomgick allmän-
utbildningen liksom samhället omfattande förändringar. De förhållan-
den som rådde för folkutbildningen i mitten på 1800-talet när folkskole-

                                                 
28 Egil Johansson, The history of literacy in Sweden: In comparison with some other countries : Educational 

reports umeå : No 12 (Umeå: Umeå Universitet, 1977), 63f. När det gällde frågan om skolplikt 
kontra undervisningsplikt så kan man notera att själva begreppet skolplikt infördes i och 
med 1882 års folkskolestadga men att liknande formuleringar fanns redan i 1842 års 
folkskolestadga. Vidare kan man konstatera att trots införandet av begreppet skolplikt har 
undervisning i hemmet tillåtits i samtliga folkskolestadgor: 1882 års folkskolestadga, kapitel 
6, § 38; 1897 och 1921 års folkskolestadga, kapitel 6, § 38 stycke 1. Formuleringen av denna 
både-skolplikt-och-undantag-för-undervisning-i-hemmet i 1842 års folkskolestadga löd: 

Alla i skolåldern warande barn böra i skolan sig inställa, med undantag endast af 
dem, som blifwit af föräldrar eller målsmän anmälda att underwisas hemma, eller wid 
något offentligt Lärowerk, eller i någon, på sätt här nedanföre stadgas, med 
wederbörlig tillåtelse inrättad enskild skola. De, som åtnjuta underwisning hemma, 
skola dock, antingen wid de allmänna skol-förhören, eller wid särskilda af skol-
läraren eller Presterskapet med dem anställda förhör, undergå pröfning, för att 
utröna, huruwida den underwisning, hwilken de hemma erhålla, i noggranhet och 
omfattning någorlunda motswarar den, som i skolan meddelas; börande, om ett 
annat förhållande befinnas äga rum, ordentlig skolgång dem åläggas. Ur 1842 års 
folkskolestadga, § 8, 3e stycket. 

Hemundervisning tilläts även i 1962 års skollag (SFS 1962:319,  § 35). Med 1985 års skollag, 
den som gällde 2008 när jag skrev detta, ändrades undantaget till att bli både mer allmänt 
formulerat och mer begränsat så till vida att det numera endast utfärdas för ett år i taget: 

Ett skolpliktigt barn ska medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i 
denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars 
står barnet till buds enligt lagens föreskrifter. Behov av insyn i verksamheten ska 
kunna tillgodoses.  
Medgivande kan lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid ska 
prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas med omedelbar verkan, 
om nödvändig insyn i verksamheten inte ges eller om det av annat skäl inte kan antas 
att förutsättningarna för godkännande fortfarande föreligger. SFS 1985:1100, kapitel 
10, § 4. 

Undervisning i hemmet har i samtliga stadgor och skollagar byggt på att eleven ska ges 
motsvarande undervisning som i skolan och att myndigheterna ska ha möjlighet att 
kontrollera detta vid behov. Själva skrivningarna kring skolplikten i skollagen har dock 
ändrats sedan 1985, bland annat genom SFS 1991:1111. För andra forskare som berör 
skolplikten, se John Boli, "Folkskolan som teoretiskt problem i Sverige och i västvärlden" i 
Årsböcker i svensk undervisningshistoria, volym 170, red. Stig G. Nordström (Uppsala: 
Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1992), 10, Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller 
skolan, 32. 
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stadgan tillkom och de som råder för grundskola i början av 2000-talet 
när detta skrivs är mycket olika, så olika att de bör behandlas som skilda 
skolformer. I 1800-talets ståndssamhälle hade kyrkan ett stort inflytande 
över folkskolans innehåll och styrning och stor kraft lades ner från både 
kyrka och stat för att få folkskolan accepterad bland folket. Under det 
sena 1900-talet har utbildning sakteliga vuxit till en av det demokratiska 
samhällets viktigaste politiska frågor. Det politiska parti som lyfter 
skolfrågan på ett sätt som genljuder i folklagren vinner väljare på detta 
och därmed kanske även makten över att utforma morgondagens 
skolpolitik. 

Perioden ca 1900–1919 brukar ses som en viktig brytpunkt i allmän-
utbildningens historia. Kyrkans makt över såväl innehåll som 
organisation minskades. För en demokratiskt färgad skola utgjorde 1918 
års beslut om obligatorisk fortsättningsskola och 1919 års under-
visningsplan viktiga händelser. Pedagogen Tomas Englund menar att 
det var genom dessa det svenska utbildningssystemet anpassades till 
”(1) ett kapitalistiskt näringsliv, och (2) en demokrati med allmän 
rösträtt”.29 Även innehållet genomgick radikala förändringar. Med 1919 
års undervisningsplan minskades kristendomsundervisningen och 
katekestvånget försvann. Luthers lilla katekes skulle i stället läsas som 
ett uttryck för ”Luthers uppfattning av kristendomens huvudstycken”.30 
Nya ämnen som hembygdskunskap och medborgarkunskap infördes, 
ämnen som var inriktade på att förbereda eleven för dess framtida 
medborgarroll snarare än ”för evigheten”.31 Till förändringarna i början 
av 1900-talet ska läggas folkskolans utbredning. Pedagogen Sixten 
Marklund skriver exempelvis att ”[f]örst omkring 1920 kunde därmed 
den sexåriga folkskolan anses helt genomförd.”32  

                                                 
29 Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (Göteborg: Daidalos, 

1986/2005), 186. 
30 N. O. Bruce, Svenska folkskolans historia IV: Det svenska folkundervisningsväsendet 1900–1920 

(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1940), 441. 
31 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar: lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning 

(Doktorsavhandling: Arbetslivsinstitutet, 2006), 152. 
32 Nationalencyklopedin, ”Folkskola: En enhetligare folkskola”, (av Sixten Marklund), 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172654&i_sect_id=17265402&i_word=
folkskola&i_history=4 (hämtat 26 februari, 2008). 
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Samtliga ovan anförda argument gör början av 1900-talet till en viktig 
brytpunkt i allmänutbildningens historia. Till detta kan läggas natur-
vetenskapens utveckling under samma period. En mycket förenklad 
karaktäristik av denna är att den hade mycket större konsekvenser för 
innehållet i allmänutbildningen under perioden 1842–1919 än vad den 
haft för perioden efter 1919. Detta eftersom de delar som berörts i 
allmänutbildningen befann sig under kraftig utveckling i akademin 
under perioden fram till cirka 1919. Efter 1919 har akademins 
utveckling huvudsakligen haft konsekvenser för de högre delarna av 
utbildningssystemet. Samtidigt är det självfallet så att det under 1900-
talet tillkommit nytt innehåll i ämnet såsom halvledarteknik, kärnkraft, 
miljö, ekologi, genetik, utvecklingslära med mera.33 

Samhället genomgick stora förändringar under perioden 1842–2007. 
Att föra in en så pass omfattande tidsrymd i en studie ställer bland 
annat krav på försiktighet vid jämförelser mellan olika delperioder och 
på lyhördhet inför begrepp som kan skifta betydelse över tid. Av denna 
anledning har jag i så hög grad som möjligt försökt undvika jämförelser 
mellan vad som vid snabb anblick kan förefalla vara liknande 
företeelser. Jag har exempelvis undvikit att karaktärisera perioden 1842–
2007 under en gemensam utvecklingslinje. 

Stadier, ämnen 

I folkskolan är det ämnet naturkunnighet i sin helhet jag valt att studera. 
Med grundskolan inriktar jag min analys mot naturorienteringen (No) 
under högstadiet/de senare åren.  

Folkskolans naturkunnighet fanns närvarande från folkskolans 
inrättande 1842 fram till starten för grundskolan 1962 när folkskolan 
som skolform började fasas ut. Dess omfattning varierade under 
perioden från att behandlas under tre till som mest fem av folkskolans 
klasser. Uppdelningen av folkskolans kurs i klasser skedde efter ett 
kungligt cirkulär 1864. Folkskolan fick då två småskoleklasser och fyra 
folkskoleklasser. Går vi till 1878 års normalplan finner vi att undervis-
ning i ämnet naturkunnighet gavs för andra, tredje och fjärde folkskole-

                                                 
33 Jfr Stellan E Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola: kartläggning och alternativ ur 

fysikdidaktisk synvinkel (Doktorsavhandling: Uppsala Universitet, 1987), 185, 190. 
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klass, det vill säga för tre av folkskolans årskurser. I 1889 och 1900 års 
normalplaner var ämnet inskrivet för samtliga fyra folkskoleklasser.  

Med 1919 års undervisningsplan ändras organisationen och de förut 
skilda skolformerna småskola och folkskola samordnas till en enhetlig 
skolform. Det som tidigare var folkskolans första klass byter därmed 
beteckning till tredje klass. Det nya ämnet hembygdskunskap infördes 
och gavs för de första tre klasserna, det vill säga för det som i 
normalplanen 1900 var småskolans två klasser och folkskolans första 
klass. Ämnet var förberedande för naturkunnigheten och starten för 
naturkunnighetsundervisningen flyttades som följd av detta till fjärde 
klass. Ämnet gavs under denna period fram till sjätte klass, det vill säga 
under tre år av folkskolan. Det fanns en kursplan angiven för ämnet 
även för den sjunde klassen men det sjunde året blev aldrig obligatoriskt 
i alla delar av landet. Detta år blev däremot obligatoriskt 1936. Natur-
kunnighet fanns angivet på schemat och gavs alltså återigen under fyra 
år i folkskolan. I 1955 års undervisningsplan ändrades omfattningen 
igen och undervisningen i naturkunskap, som naturkunnigheten bytte 
namn till, gavs från tredje till sjunde klass, alltså under fem år. Det fanns 
även en kursplan för åttonde och nionde klass, vilka även gjordes 
obligatoriska på vissa ställen i Sverige. 

Under den del av ämnets historia som hör till grundskolan har jag valt 
att inrikta mig på högstadiet årskurs sju till nio mellan åren 1962 och 
1994 och från 1994 på grundskolans senare år, det vill säga årskurs sex 
till nio. Detta eftersom ämnet kom att få två tydliga delar och med 
grundskolan: en för de tidigare och en för de senare åldrarna. 

Med grundskolans första läroplan kom ”naturvetenskapliga orientering” 
att förmedlas i ämnena naturkunskap, som gavs för mellanstadiets 
årskurs fyra till sex, och biologi, kemi och fysik vars innehåll låg utspritt 
över högstadiets årskurs sju till nio. Samtliga dessa ämnen ingick i 
”ämnesgruppen naturorienterande ämnen”.34 Delar av ämnet hembygds-
kunskap hörde även hit. Det nionde årets kemi och fysik var i Lgr 62 
valbara men blev med Lgr 69 obligatoriska för alla elever. Hembygds-
kunskapen, som givits för lågstadiets årskurs ett till tre, försvann med 

                                                 
34 Läroplan för grundskolan (Stockholm, 1962), 204. 
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Lgr 80. I samband med detta utökades naturorienteringen till att även 
inkludera detta stadium. 

Det finns flera skäl till att jag har inriktat mig på högstadiet och 
grundskolans senare år, dels var det där ämnet fanns i renodlad form, 
dels var det där majoriteten av ämnets timmar var förlagda.35 De 
tidigare åldrarna framställdes huvudsakligen integrerat med andra 
ämnen under samlingsrubriken orienteringsämnen (Oä). I dessa 
läromedel integrerades naturkunskap med samhällskunskap, geografi, 
religion och historia i en och samma lärobok och utan att det explicit 
angavs vilka delar som hörde till vilket ämne. Hur integrerade dessa 
ämnen var kan illustreras med en rapport från en lärar- och 
lärarutbildarkonferens kring naturorienteringens innehåll för de tidigare 
åldrarna från 1987. Här framkom bland annat att ”[i]ntegreringen [av 
natur- och samhällsorientering] upplevs så stark att lärarna har svårighet 
att nämna specifikt naturorienterande respektive samhällsorienterande 
inslag.” 36 Att analysera integrerade läromedel hade inneburit en 
svårighet. Jag hade då inte kunnat närma mig kanon som en fråga om 
vad textförfattarna fyller texter i allmänutbildningens naturvetenskap 
med utan hade behövt definiera ett tema för att sedan följa detta tema 
oavsett ämne. En annan väg hade varit att skapa en definition av 
ämnets innehåll utifrån läroplanen. Denna utgångspunkt används i en 
studie av no-innehållet i Oä-läromedel från 1986.37 

Jag har dock gjort omfattande nedslag i de tidigare åldrarnas läromedel i 
ämnet, såväl ämnesintegrerade som de enbart skrivna för naturorien-
teringen. Min bedömning är att naturorienteringens kanon för grund-
skoletiden måste beskrivas som två tydligt distinkta kanon, ett mot de 
tidigare åldrarna och ett mot de senare. I de nedslag jag gjort i 1990-

                                                 
35 Detta gäller för samtliga av grundskolans timplaner utom den som utfärdats för Lpo 94 

som i stället angav ämnets timmar som minimum av lärarledda undervisningstimmar som 
en elev har rätt till i ett ämne i grundskolan. Alltså är det upp till enskilda skolor att bedöma 
den specifika timfördelningen över åren. Se skollagen, SFS 1985:1100, bilaga 3 och 
grundskoleförordningen, SFS 1994:1194, kapitel 2, § 2–4. 

36 Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Stefan Karp, Tommy Lyxell & Ingemar Wedman, 
Orienteringsämnets naturorienterande del: vad ska utvärderas? Rapport från en konferens med låg- och 
mellanstadielärare samt lärarutbildare (Umeå: Pedagogiska institutionen, 1987), 35. 

37 Anders Magnusson, Teknik och naturvetenskap i skolans läroböcker: en kvantitativ studie av 
mellanstadiets oä-läroböcker : Arbetsnotat nr. 29 (Linköping: Tema-T, 1986), 11f.  
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talets läromedelsflora för de tidigare åldrarna noterade jag exempelvis 
att fysik och kemi integrerades och att de lade vikt vid generella 
färdigheter som undersöka, mäta och räkna, alltså en ganska markant 
skillnad gentemot de senare årens naturorientering.38 Allt detta pekar på 
att de tidigare åldrarna kräver att bli studerade i sin egen rätt, på sina 
egna premisser. Att jag inriktar mig mot de senare åldrarna med 
grundskolan anser jag likväl rimligt dels eftersom det var där ämnet 
förekom i sin egen rätt, dels eftersom denna del markerade ett princip-
                                                 
38 De läromedel för grundskolans lägre åldrar som jag undersökts är: Åke Isling & Bengt 

Cullert, Introduktionshäfte till: Människan, naturen och samhället : Årskurs 4 : Första kapitlet av en 
kommande lärarhandledning (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1962); Åke Isling & Bengt 
Cullert, Människan, naturen och samhället : Lärobok i orienteringsämnen för samlad undervisning och 
periodläsning : Årskurs 5, sjätte upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1963/1970); Åke 
Isling & Bengt Cullert, Människan, naturen och samhället : Lärobok i orienteringsämnen för samlad 
undervisning och periodläsning : Årskurs 6, första upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1964); Åke; Cullert Isling, Bengt, Människan, naturen och samhället : Lärobok i orienteringsämnen 
för samlad undervisning och periodläsning : Årskurs 4, första upplagan (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, 1962); Nils Linnman & Birger Wennerberg, Grundskolans naturkunskap : årskurs 4–6, 
första upplagan (Stockholm: Magn. Bergvalls förlag, 1962); Lorentz Wladimir Bolin, 
Hjalmar Enquist & Lars Friberg, Naturlära för grundskolan : mellanstadiet, första upplagan 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1963); Bo Rosén, Naturkunskap: Årskurs 4, första upplagan 
(Stockholm: AVCarlsons, 1963); Bo Rosén, Naturkunskap: Årskurs 5, första upplagan 
(Stockholm: AVCarlsons, 1963); Bo Rosén, Naturkunskap: Årskurs 6, första upplagan 
(Stockholm: AVCarlsons, 1965); Erik Nordling, Göran Ejeman & Anders Boierth, Vår 
natur : stadieboken i naturkunskap för mellanstadiet, tredje upplagan (Stockholm: AW Läromedel, 
1970/1976); Bjarne Rydstedt, Georg Andersson, Torsten Bladh, Per Olof Köhler & Karl-
Gustav Thorén, Gena : geografi och naturkunskap för mellanstadiet : del 1 : Grundbok, första 
upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 1972/1976); Bjarne Rydstedt, Georg Andersson, 
Torsten Bladh, Per Olof Köhler & Karl-Gustav Thorén, Gena : geografi och naturkunskap för 
mellanstadiet : del 2 : Grundbok, första upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 1973/1976); 
Bjarne Rydstedt, Georg Andersson, Torsten Bladh, Per Olof Köhler & Karl-Gustav 
Thorén, Gena : geografi och naturkunskap för mellanstadiet : del 3 : Grundbok, första upplagan 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1974/1976); Gull-Maj; Söderberg Nordin, Ruth; Åkerman, 
Elisabeth, red., Vi och vår värld : del 1 : Mellanstadiets orienteringsämnen: Religionskunskap; 
Samhällskunskap; Historia; Geografi; Naturkunskap, andra upplagan (Esselte Studium, 1975); 
Gull-Maj Nordin, Ruth Söderberg & Elisabeth Åkerman, Vi och vår värld : del 2 : 
Mellanstadiets orienteringsämnen: Religionskunskap; Samhällskunskap; Historia; Geografi; 
Naturkunskap, andra upplagan (Esselte Studium, 1975); Gull-Maj Nordin, Ruth Söderberg 
& Elisabeth Åkerman, Vi och vår värld : del 3 : Mellanstadiets orienteringsämnen: Religionskunskap; 
Samhällskunskap; Historia; Geografi; Naturkunskap, andra upplagan (Esselte Studium, 1974); 
Rolf Jonsson, Peter Modie, Jan Moen & Birger Ohlsson, Hermods Oä för mellanstadiet : G4, 
första upplagan (Malmö: Liber läromedel, 1973); Rolf Jonsson, Peter Modie, Jan Moen & 
Birger Ohlsson, Hermods Oä för mellanstadiet : G5, första upplagan (Malmö: Liber Läromedel, 
1975); Rolf Jonsson, Peter Modie, Jan Moen & Birger Ohlsson, Hermods Oä för mellanstadiet : 
G6, första upplagan (Malmö: Liber Läromedel, 1976); Anncatrin Hjernquist & Åke Olsson, 
Naturkunskap : årskurs fyra : grundbok, första upplagan (Stockholm: Bonnier utbildning, 
1995); Staffan Sjöberg & Birgitta Öberg, Fysik och kemi : årskurs 4–6 : grundbok (Stockholm: 
Natur och kultur, 2005). 
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iellt viktigt och kvalitativt skilt tillskott till allmänutbildningen jämfört 
med folkskolans naturkunnighet och dels genom att det var där de 
flesta av ämnets timmar förlades. Min studie behöver i framtiden 
kompletteras av en studie av de tidigare åldrarnas kanon samt – kanske 
minst lika viktigt – en fråga om hur dessa två olika kanon förhållit sig 
till varandra.39 

Det finns en åldersaspekt av kanon som hade kunnat göras till föremål 
för undersökning eftersom ämnet ändrar karaktär beroende på vilka 
åldrar det riktar sig till. Med den avgränsning jag gjort spänner mitt 
forskningsobjekt som mest över fem år av elevens tid i allmänutbild-
ningen. Den splittring i kanon som jag nyss beskrev mellan grund-
skolans senare och tidigare åldrar reser frågan om inte dylika skillnader 
även återfanns under folkskoletiden? Det är exempelvis tydligt att 
läromedelsförfattare på 1800-talet förhöll sig till frågan om vilket 
innehåll som bäst lämpade sig att vara de som eleven först skulle möta i 
läroboken. Min bedömning är att folkskolans naturkunnighet var ett 
ämne och har gått att analysera som ett sådant, medan grundskolan 
måste närmas med förbehållet att ämnet i långa tider gavs två markant 
skilda uttolkningar i de tidigare och senare åldrarna. Till åldersaspekten 
hör även frågan om att mitt forskningsobjekt med tiden rör sig uppåt i 
åldrarna. Riskerar jag inte att jämföra äpplen och päron när inkluderar 
en naturkunnighet som var riktad mot huvudsakligen tidigare åldrar i 
folkskolan med en naturorientering som riktas mot senare åldrar? Mitt 
svar på detta är det är viktigt att belysa den helhet som i olika tider 
rymts inom ramen för de obligatoriska delarna av allmänutbildningen. 
Och som jag redan påpekat ska min studie ses som ett första steg i 
denna kartläggning, en kartläggning som i framtiden bland annat måste 
kompletteras med studier av ämnet i grundskolans lägre åldrar. 

Det har funnits andra skolämnen som i högre eller lägre grad haft stor 
anknytning till allmänutbildningens naturvetenskap. Geografi och 

                                                 
39 Det finns en relativt omfattande studie av de lägre åldrarnas naturundervisning i 

grundskolan: Ekvall, Ulla, Formativt, figurativt, operativt i läroböcker för barn : Hur syn på kunskap 
och kunskapstillägnande påverkat innehåll, språk och struktur i naturkunskapsböcker : Del 2 : 
Utvecklingen under 1900-talet : Rapport nr 35 från Svensk sakprosa (Lund: Institutionen för 
nordiska språk, 2001). Den är dock i första hand inriktad på texternas pedagogiska kvalitéer 
samt på botanikdelarna.  
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naturkunnighet hade exempelvis gemensam kursplan i folkskolan under 
en period. Hur tätt sammanflätade dessa ämnen bitvis varit illustreras av 
en undersökning från slutet av 1980-talet. På frågan om geografiämnet 
tillhörde det naturorienterande eller samhällsorienterande blocket kunde 
lärare svara naturorientering för låg- och mellanstadiet och samhälls-
orientering på högstadiet.40 Andra ämnen med kopplingar till 
allmänutbildningens naturvetenskap var småskolans åskådningsunder-
visning, folkskolans trädgårdsskötsel och hembygdskunskap samt 
grundskolans teknikämne. Det senare ingick för övrigt i naturorien-
teringen under perioden 1980–1994. Till dessa listor av ämnen ska 
läggas enskilda och fristående verksamheter såsom friluftsdagar och 
studiebesök. Jag kommer att gå in på hur jag hanterat dessa mer 
specifika gränsdragningar allteftersom de aktualiseras i mina 
resultatdelar. 

Analysteman 

Det är med utgångspunkt i didaktikens tre huvudfrågor vad, hur och 
varför jag närmar mig mitt studieobjekt. Vad preciseras med bilden av 
verkligheten och det till detta underordnade temat synen på naturen. Hur 
studeras via arbetssättet. Slutligen belyses varför genom syftet med ämnet. 

Bilden av verkligheten är ett grovt och brett analystema som riktar sig mot 
företeelser som natur, kulturlandskap, industri, teknik och människa. 
Temat avser att på ett övergripande sätt fånga innehållet i texterna. 
Närmare bestämt kommer jag att analysera bilden av verkligheten 
genom dess två dimensioner: vilka delar av verkligheten – vilket 
sakinnehåll – inkluderas i texterna och vilken strukturerande inramning har 
detta sakinnehåll givits? För att konkretisera: Eleven möter i läroboken 
företeelser såsom djur, växter, teknik, industri med mera. Den värld 
som framställs ges alltså ett visst sakinnehåll. Men inte nog med detta, 
ett och samma sakinnehåll kan struktureras på olika sätt. Djuren kan 
exempelvis struktureras systematiskt eller efter naturtyper. På så sätt 
varierar bilden av verkligheten. Med sakinnehåll kommer jag inte enbart 
att förstå föremål utan i detta inbegriper jag även verksamheter såsom 
industriarbete och hushållsarbete. För att studera hur bilden av 
                                                 
40 Henriksson, Gisselberg, Karp, Lyxell & Wedman, Orienteringsämnets naturorienterande del: vad 

ska utvärderas?, 17. 
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verkligheten förändras har jag ställt frågor kring vilka nya innehållsliga 
områden eller delinnehåll som tillkommit i ämnet under historien och 
vilka övergripande ledord för verklighetens strukturering som använts. 
Här har det varit viktigt att beakta att nya sätt att organisera 
verkligheten på kan tillkomma inom sedan lång tid använda rubrik-
system i texterna. 

Med bilden av verkligheten vill jag komma åt generella snarare än 
specifika förändringar i ämnet. Samtidigt har det varit uppenbart att 
bilden av verkligheten tidvis varierat kraftigt mellan ämnets olika del-
områden/delämnen och att jag som följd av detta valt att hantera 
verklighetsbilden i flera delar. På så sätt har spänningar och nyanser i 
verklighetsbilden kunnat framställas tydligare. 

Det finns två innehållsliga delar i ämnet som jag inte kommer att 
inkludera i bilden av verkligheten och dessa är i grova drag de delar som 
hört till geologi och astronomi. De har båda en intressant historia som 
gränsinnehåll: astronomi tillhörde tidvis geografiämnet och geologi 
hörde inte till ämnet på grundskolans högstadium. Inne- respektive 
uteslutningen av dem säger givetvis en del om vad som kan eller inte 
kan inkluderas i en given kanon. Jag har dock bedömt att de har kunnat 
uteslutas utan att äventyra de slutsatser som dragits angående ämnets 
kanon. Samtidigt inställer sig frågan om vad det grova analystemat 
verklighetsbild förmår fånga? Helt säkert hade mer precisa analysteman 
kunnat beskriva enskilda förändringar bättre. För att balansera upp 
verklighetsbilden har jag även inkluderat synen på naturen, ett preciserat 
analystema. Jag ska strax redogöra för detta tema. Först ett förtydlig-
ande: I samband med analyser av akademisk naturvetenskap ur ett 
historiskt perspektiv är det vanligt att man använder begreppet 
världsbild, som i naturvetenskapens världsbild. Världsbild har även 
använts för att studera skolans naturvetenskap.41 Jag har medvetet valt 

                                                 
41 Världsbild används av Cobern och Kilbourn, se t.ex. William W. Cobern, "Worldview, 

Science and the Understanding of Nature" (Invited plenary paper presented at the annual 
meeting of the Swedish Association for Research in Science Education., Karlstad, Sweden, 
2005); Brent Kilbourn, "Root Metaphors and Education" i Problems of Meaning in Science 
Curriculum, red. Douglas A. Roberts & Leif Östman (New York: Teachers College Press, 
1998), 36f. Ett liknande begrepp är Östmans natursyn, se Leif Östman, Socialisation och 
mening: no-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem (Doktorsavhandling: Uppsala 
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bort begreppet då jag anser att det är för intimt förknippat med 
akademisk naturvetenskap, den naturvetenskapliga världsbilden och 
andra konkurrerande världsbilder. Genom verklighetsbild har jag i 
stället lånat ett traditionellt samhällsvetenskapligt analystema med låg 
koppling till den akademiska naturvetenskapen och dess utveckling, 
något som ökat möjligheten att visa på egenarten hos allmänutbildning-
ens naturvetenskap och därmed förhindra att jag endast ser ett 
förminskat eller förvanskat akademiskt ämne. 

Studiens andra tema är synen på naturen, natursyn eller människans relation 
till naturen, för att nämna några synonymer.42 Temat användas för att 
skapa en kompletterande såväl som preciserad belysning av det 
överordnade temat verklighetsbild. Jag kommer företrädesvis att 
använda begreppet natursyn. Medan verklighetsbild är ett medvetet 
grovt tema inriktar sig natursyn enbart på vissa delar av verklighets-
bilden. I temat belyses det värde naturen ges i människans förhållande till 
naturen.43 Av särskilt intresse är miljö-, djur- och naturskyddsinriktade 
avsnitt. Temat kan sägas belysa miljöundervisningens historia, fast inom 
ramen för ett enskilt ämne.44 

Det tredje temat är arbetssättet. Med detta undersöks hur texterna 
framställer bästa vägen till kunskap i ämnet. I texterna är avsnitt där 
undervisningens former preciseras av särskilt intresse. Det kan handla 
om inledande karaktäriseringar av skolämnet där läromedelsförfattaren 
beskriver vad som förväntas ske på kemilektionen och hur detta 

                                                                                                                        
universitet, 1995), 91, fotnot 4. I denna skriver Östman att hans eget natursyn tangerar 
Kilbourns sätt att använda worldview. 

42 Vissa menar att natursyn bör kopplas till människosyn för att de båda temana ska framträda 
korrekt, se Karin Johannisson, "Det sköna i det vilda: en aspekt på naturen som mänsklig 
resurs" i Paradiset och vildmarken: studier kring synen på naturen och naturresurserna, red. Tore 
Frängsmyr (Stockholm: Liber Förlag, 1984), 16. Jfr Tore Frängsmyr, Vetenskapsmannen som 
hjälte: aspekter på vetenskapshistorien (Stockholm: Norstedts, 1984), 112ff. Frängsmyr utgår i sin 
argumentation från vetenskapshistorikern Carolyn Merchants arbeten om relationen mellan 
natursyn och kvinnosyn i naturvetenskapens idéhistoria, se Carolyn Merchant, Naturens död. 
Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposium, 1994/1980).  

43 Natur är i sig en social konstruktion. Det är exempelvis tveksamt om man kan tala om 
”orörd natur” i dagens samhälle. Maria Sjöberg, "Inledning: varför natur som kultur?" 
Bebyggelsehistorisk Tidskrift nr. 38 (1999), 5ff. 

44 Jfr Per Wickenberg, Normstödjande strukturer: miljötematiken börjar slå rot i skolan 
(Doktorsavhandling: Lunds universitet, 1999), 119ff. 
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förhåller sig till andra verksamheter, exempelvis kemistens verksamhet, 
eller om avsnitt som beskriver det som antas intressera eleven och om 
vilket materiel som förespråkas i undervisningen. 

Det fjärde och sista temat är syftet med ämnet. Vad ska kunskap i ämnet 
leda till? Vilket är ämnets roll i skolsystemet, för eleven och samhället? 
Här är det viktigt att studera om och i så fall hur syftet med ämnet 
definierats i relation till akademisk naturvetenskap och till högre 
utbildning. Formuleras innehållet i skolans naturvetenskap i kontrast till 
eller i överensstämmelse med dessa? 

Syftet i texterna kan formuleras både för ämnet som helhet och i 
relation till dess delämnen. Liksom för temana verklighetsbild och 
natursyn kan även syftesfrågan preciseras i relation till dess delar. Ett 
skolämne kan fylla en mängd olika syften vid en given tidpunkt. Jag är 
inte intresserad av att redogöra för hela den spännvidd av syften som 
figurerar vid en given tidpunkt utan analysen syftar till att plocka fram 
de utmärkande och övergripande dragen av ämnets syfte. 

Slutligen vill jag säga något om bildanalys. Bilden har sedan länge haft 
en mycket central ställning i ämnet. Samtidigt har bildtyperna varierat 
historiskt liksom de funktioner bilden haft. För att få ytterligare 
perspektiv på eventuella förskjutningar i mina teman har jag valt att 
lyfta fram bilderna som en särskild del av analysen. Jag har behandlat 
bilder i läromedelsannonser, på läromedelsomslag och i läromedel. När 
det gäller läromedlens bilder har jag tagit hjälp av två ganska nyligen 
utkomna studier som utvecklat kategorisystem för bilder i naturveten-
skapliga läromedel.45 Studierna tillhandahåller kategorier för att göra en 
grov kartläggning av bildmaterialets kvalitativa omfång. De har inte i 
första hand fungerat som hjälp för att peka ut intressanta bildtyper – 
dessa har oftast avslöjat sig själva – däremot har de varit till hjälp för att 
i efterhand kontrollera att viktiga förändringar i bildfloran täckts. De 
har även varit till hjälp för att precisera betydelsen av nya bildtyper. Jag 
har enbart intresserat mig för kvalitativa tendenser: det har oftast räckt 
                                                 
45 Kostas Dimopoulos, Koulaidis, Vasilis & Spyridoula Sklaveniti, "Toward an Analysis of 

Visual Images in School Science Textbooks and Press Articles about Science and 
Technology" Research in Science Education nr. 2 (2003); Lilian Leivas Pozzer & Wolff-Michael 
Roth, "Prevalence, Function, and Structure of Photographs in High School Biology 
Textbooks" Journal of Research in Science Teaching nr. 10 (2003). 
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för mig att konstatera när bildtyper först börjar förekomma i 
läromedlen och att det inte rört sig om tillfälligheter. Den bildanalys 
som jag gör är hela tiden knuten till mina analysteman. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Mitt arbete ansluter sig till läroplansteori, ett internationellt forsknings-
område med mycket brett forskningsfokus som rymmer allt från studier 
av klassrum till utbildningspolitik.46 Inom detta breda fält hör mitt 
arbete till delfältet läroplanshistoria, en inriktning som syftar till att 
”bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och 
metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur”.47 Centralt i 
läroplanshistoriska/teoretiska studier är ”auktoritativa texter”, produ-
cerade av ”auktoritativa aktörer”.48 Min studie inriktas mot auktoritativa 
texter. De mest använda texttyperna i tidigare studier har varit 
läroplaner, läroplansutredningar och läromedel. Dessa kan beskrivas 
som kanoniska texter, det vill säga texter som har haft en särskild status 
när det gäller att ange hur naturen ska framställas och närmas i ämnet. 

Givet dessa utgångspunkter finns det ett arbete som utmärker sig: 
pedagogen Tomas Englunds avhandling från 1986. Avhandlingen 
återutgavs översatt till svenska år 2005 med titeln Läroplanens och 
skolkunskapens politiska dimension.49 I avhandlingen utvecklade Englund 
en teori för att förklara allmänutbildningen i Sverige under 1900-talet. 

                                                 
46 Svensk forskning har en lång tradition av att hantera läroplansteoretiska frågor. Starten 

brukar sättas till Urban Dahllöfs arbete kring skoldifferentiering från 1967 och den 
”ramfaktorteori” som utvecklades ur detta arbete. Se Ulf P. Lundgren, "’Ramfaktorteorins’ 
historia" i Skeptron 1. Tema: rätten att tala, red. Donald Broady & Ulf P. Lundgren (Järfälla: 
Symposion, 1984); Urban Dahllöf, Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (Stockholm: 
Almqvist & Wiksell, 1967). Det finns flera försök till sammanfattningar av den 
läroplansteoretiska traditionen, se t.ex. Inger Eriksson, "Mål i grundskolans tidigare år: en 
granskning av målsystemen i olika länders läroplaner" i Mål för alla: perspektiv på nationella 
utbildningsmål för tidiga skolår, red. Skolverket (Stockholm: Skolverket, 2007), 118ff.  

47 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori (Stockholm: Liber, 
1979), 20. Jfr Martons definition av fackdidaktik, Ference Marton, "Vad är fackdidaktik?" i 
Fackdidaktik : Volym I : Principiella överväganden : Yrkesförberedande ämnen, red. Ference Marton 
(Lund: Studentlitteratur, 1986), 73. 

48 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 131ff; Östman, Socialisation och 
mening, 22. 

49 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. 
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Ansatsen döpte han senare till ”broad didactics”.50 Jag väljer att 
översätta detta till innehållsinriktad läroplansteori.51 

Min ambition har varit att mina teoretiska och metodologiska 
hjälpmedel både ska passa mitt studieobjekt och ska kunna inordnas i 
den innehållsinriktade läroplansteorin. I de kommande avsnitten ska jag 
precisera de instrument som jag har använt i min studie.52 

Curriculum - en kanonisk genre 

I populära kanondebatter likt den som hölls i DN sommaren 2006 och 
som refererades inledningsvis nöjer man sig ofta med att peka på 
texterna eller växterna, det vill säga på den materiella sidan av kanon. 
Men som litteraturvetaren Jan Thavenius konstaterat så kan man som 
forskare inte sluta vid denna lista: 

Ur historisk och sociologisk synpunkt kan frågan om kanon inte 
begränsas till att gälla valet av texter. Kanon och kanonbildningen måste 
ses i ett bredare perspektiv för att bli begripliga. Till det perspektivet hör 
föreställningarna om varför t.ex. skolelever bör läsa ett visst urval och hur 
de bör läsa det. Svaren på dessa vad, hur och varför utgör det kanoniska 
tänkandet. När det är institutionaliserat inom skola eller universitet, kan vi 

                                                 
50 Thomas Englund, "Towards a dynamic analysis of the content of schooling: Narrow and 

broad didactics in Sweden" Journal of Curriculum Studies nr. 3 (1997). 
51 En översättning som Englund själv använder är ”vid didaktik”, då i syfte att precisera sin 

egen forskningsinriktning gentemot ett svenskt didaktiskt forskningsområde. Thomas 
Englund, "Inledning" i Skillnad och konsekvens: mötet lärare–studerande och undervisning som 
meningserbjudande, red. Thomas Englund (Lund: Studentlitteratur, 2004), 16. Englund 
refererar på andra ställen till sin ansats som ”det (läroplansteoretiskt grundade) didaktiska 
perspektiv[et]”. Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 16. Jag vill med 
mitt namn betona att Englunds ansats huvudsakligen ska hänföras till läroplansteorin och 
inte till didaktiken. Genom att sätta ”innehållsinriktad” framför vill jag tydliggöra att det rör 
sig om en didaktisk ingång till läroplansteorin. Att jag använder innehållsinriktad i stället för 
didaktiskt inriktad beror bland annat på att innehåll signalerar ett mer precist didaktiskt 
fokus än didaktik, närmare bestämt didaktik som frågor om vad, hur och varför. 

52 En idéhistoriskt bevandrad läsare ska kunna känna igen sig i min anpassning av den 
innehållsinriktade läroplansteorin. Min avsikt har varit att min uttolkning av läroplansteorin 
i så hög grad som möjligt ska söka stöd i idéhistoriens sätt att hantera teori- och 
metodfrågor, exempelvis vad gäller: kontextbegreppet (textens sammanhang), den kraftiga 
empiriska förankringen i skrivna texter samt i synen på teori som ett verktyg för att bättre 
kunna förstå sitt material och inte som något som endera ska verifieras eller falsifieras 
(läroplansteori har annars lagt stor vikt vid det senare). Jfr Lennart Olausson, "Från text till 
text" i Idéhistoriens egenart: teori- och metodfrågor inom idéhistorien, red. Lennart Olausson 
(Stockholm/Stehag: Symposion, 1994), 13ff.  
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tala om en diskurs. Varje sådan kanonisk diskurs skapar ett språk, en 
föreställningsvärld och en normativ ram för läsningen.53 

Thavenius argumenterar här för att vad, hur och varför – didaktikens 
huvudfrågor – kan användas för att belysa det han menar är en 
”kanonisk diskurs”. Det didaktiska temat tas även upp av Englund. I 
hans innehållsinriktade läroplansteori benämns en analys av auktorita-
tiva texter med hjälp av didaktikens tre huvudfrågor vad, hur och varför 
för en bestämning av ämnets didaktiska typologier.54 Didaktikens huvud-
frågor är alltså väl förankrade i traditioner som intresserat sig för 
skolans innehåll och alltså lämpade som utgångspunkt för en analys av 
naturens kanon. 

Vad, hur och varför får ofta bilda utgångspunkt i läroplansteoretiska 
och didaktiska studier. Inom pedagogiken brukar man härleda dem till 
1600-talspedagogen Johan Amos Comenius. I ett av hans huvudverk, 
Didacta magna, angav han dylika huvudfrågor kring undervisningen.55 
Men bildar de tre frågorna – och i så fall hur – en enhet i utbildnings-
texter? Ja, det kan man hävda. För att visa att de pekar på väsentliga 
drag i vad som kan kallas de auktoritativa texternas (huvud)genre ska jag 
vända mig till utbildningsfilosofen Paul Hirst.56 Hirst har undersökt 
vilka premisser som kan anses gälla för texter som gör anspråk på att 
formulera utbildning, det vill säga de krav som ställs på vad som inom 
den innehållsinriktade läroplansteorin benämnts auktoritativa texter. I sin 

                                                 
53 Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, 128. Se även 125ff. 
54 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 291. Se framför allt fotnot 1 till 

kapitel 9 på sidan 367 där Englund hänvisar till didaktikdebatten med Marton i början av 
1980-talet. Englund använder typologierna för att strukturera/precisera de utbildnings-
konceptioner han funnit för enskilda skolämnen. Didaktisk typologi dyker – med 
varierande betydelse – upp allt som oftast i pedagogisk forskning, se t.ex. Egil Børre 
Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander & Peder Skyum-Nielsen, Kunskapens texter: 
jakten på den goda läroboken (Stockholm: Universitetsförlaget Stockholm, 1998), 101. 

55 Tomas Kroksmark, red., Den tidlösa pedagogiken (Stockholm: Studentlitteratur, 2003), 116f. 
56 Genrebegreppets hemvist är litteraturvetenskapen. Min avsikt är inte att använda mig av 

erfarenheter från denna tradition utan att peka på ett begrepp som i framtiden kan ge en 
starkare teoretiskt förankring åt analyser av skoltexter utifrån didaktikens tre huvudfrågor. 
För en diskussion om genrebegrepp med relevans för denna studie, se Jonas Anshelm & 
Martin Kylhammar, "Om behovet av samverkan mellan idéhistoria och litteraturvetenskap" 
i Idéhistoriens egenart: teori- och metodfrågor inom idéhistorien, red. Lennart Olausson (Stockholm/-
Stehag: Symposion, 1994), 81ff. 
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avsikt att formulera dylika krav har han tagit sin utgångspunkt i det 
engelska begreppet curriculum: 

The term curriculum is, of course, used very variedly, but I shall take it to 
mean a programme of activities designed so that pupils will attain by 
learning certain specifiable ends or objectives.57 

Med sin definition av curriculum kan man säga att Hirst fångar kärnan i 
utbildningens idé. Givet denna definition ställs enligt Hirst tre minimi-
krav för curriculumtexter, det vill säga för texter skrivna med syfte att 
ange riktlinjer för utbildning: 

First there can be no curriculum without objectives. Unless there is some 
point to planning the activities, some intended, learnable outcome, 
however vague this might be, there is no such thing as a curriculum. But 
if a curriculum is a plan of activities aimed at achieving objectives, it is a 
plan involving two other elements, a content to be used and methods to 
be employed to bring about learning.58 

I ovanstående redogörelse för de krav som ställs på en curriculumtext 
tar Hirst sin utgångspunkt i varför. Utbildning handlar om att forma 
människor mot olika mål (objectives). När detta varför – detta syfte/mål 
med aktiviteterna – ska preciseras krävs enligt Hirst ytterligare två 
komponenter: vad (content) och hur (methods). På så sätt anger Hirst 
grundpremisserna för auktoritativa texter. Analysen av vad, hur och 
varför i texter skrivna för skolan fångar alltså sammantaget en viktig 
genre i dessa texter. Det är med andra ord ingen slump att var och 
varannan studie av skolans innehåll har lyft fram just dessa tre 
dimensioner. 

En kanonisk diskurs 

Den innehållsinriktade läroplansteorin är väl förankrad i en diskurs-
analytisk teori- och metodtradition. Jag kommer att använda mig av 
språkvetaren Norman Faircloughs definitioner av diskursordning och 
intertextualitet – i det senare begreppet ingår även interdiskursivitet, manifest 

                                                 
57 Paul H. Hirst, Knowledge and the curriculum: A collection of philosophical papers (London: 

Routledge, 1974), 2. 
58 Ibid., 3. För andra sätt att definiera och närma sig curriculum, se t.ex. Ivor Goodson, 

"Studying Curriculum" i The Making of Curriculum: Collected Essays, red. Ivor Goodson 
(Washington DC, London: The Falmer Press, 1988/1995). 
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intertextualitet och intertextuella kedjor – för att visa hur jag närmat mig 
mina texter.59 

Skolans produktion, distribution och konsumtion av texter kan för det 
första sägas vara knutna till det allmänna utbildningssystemets diskurs-
ordning.60 Här skapas, återskapas, medieras, realiseras och vidareutveck-
las skolans ideologier, det vill säga även naturens kanon. 

Fairclough sätter produktion, distribution och konsumtion av texter i 
centrum i sin tredelade modell av verkligheten. Den övre nivån utgörs 
av texten i sig och den undre av den sociala verkligheten – basen för 
modellen.61 Att sätta produktion och konsumtion i centrum passar 
mina syften. Den innehållsinriktade läroplansteorin har i hög grad 
inriktat sig på att tydliggöra auktoritativa texters produktions- och 
konsumtionskedjor. 

För att beskriva texters produktion och konsumtion – det vill säga hur 
texter bygger på andra texter, genrer och diskurser – använder 
Fairclough intertextualitet.62 Den innehållsinriktade läroplansteorin har 
utvecklat en modell för styrningen av undervisningen i klassrummet 
som kan tolkas i termer av intertextualitet. Modellen urskiljer fyra 
nivåer: en övergripande utbildningspolitisk nivå, en nivå bestående av 
styrdokument som läroplaner och utredningstexter, en nivå där läro-
medlen befinner sig samt en fjärde nivå som utgörs av den konkreta 

                                                 
59 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (1992/2002), 232f, 237. Englund skrev sin 

avhandling innan Fairclough presenterade sin teori. Det är uppenbart att deras ansatser har 
såväl likheter som skillnader. Bland likheterna, som jag anser överväger, märks deras starka 
samhällsteoretiska förankring i den sociala praktiken och i frågor om makt, ideologi och 
hegemoni samt i rötterna i marxismen. Skillnaden utgörs främst av att Fairclough i linje 
med språkvetenskaplig tradition även intresserar sig för texternas språkliga uppbyggnad. 
Medan Englunds teori är knuten till det svenska utbildningssystemet är Faircloughs teori 
generellt utformad. Se Fairclough, Discourse and Social Change, kapitel 3; Englund, Läroplanens 
och skolkunskapens politiska dimension, kapitel 6. 

60 För att beskriva diskurssystem som är knutna till bestämda institutioner använder 
Fairclough begreppet diskursordning. Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 
Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), 134. 

61 Fairclough, Discourse and Social Change, 62, 73. 
62 Intertextualitet infördes av psykoanalytikern Julia Kristeva i samband med att hon som en 

av de första introducerade litteraturteoretiker Mikhail Bakhtins arbeten för en västerländsk 
publik i mitten på 1960-talet. 
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undervisningen.63 Modellen tydliggör den vertikala dimensionen av 
intertextualitet, det vill säga att varje ovanstående textnivå kan skapa en 
kontext för den underliggande nivån.64 Lärobokens innehåll kan kon-
textualiseras av läroplansnivån. Både läroplanen och läromedlen kan i 
sin tur bäddas in i utbildningspolitiska och samhälleliga idéströmningar. 

Rent konkret har jag arbetat med intertextualitet genom att söka 
signifikanta och tidstypiska uttryck för varje analystema och i relation 
till varje texttyp i mitt material. De tendenser och uttryck som noterats 
har inte behövt genomsyra alla delar av texterna för att noteras som 
intressanta, samtidigt som de inte tillåtits vara obetydliga eller på annat 
sätt svaga. De olika texttypernas uttryck har ställts mot varandra i syfte 
att renodla och nyansera temana. I arbetet med att upprätta dessa 
intertextuella textkedjor har det varit viktigt att beakta produktions-
ordningen, det vill säga kronologin i textproduktionen.65 Om ett visst 
innehåll belagts i läromedelstexterna har det inte räckt att klarlägga om 
samma aspekt uttryckts på styrdokuments-, samhälls- och utbildnings-
politisk nivå, det har även varit viktigt att försöka fastställa om 
uttrycken på textnivåerna ovanför läromedelsnivån föregått den senare i 
tid. Här har det med andra ord varit viktigt att uppmärksamma vilka 
upplagor av texterna – detta gäller främst läromedlen – som studerats. 
Förstaupplagor är självfället viktiga för den som vill studera när 
förändringar först kan spåras i en texttyp. 

                                                 
63 Englunds medborgerliga läroplanskod bygger på ”metodologiskt kollektivism”, d.v.s. på att 

samhällsvetenskapliga förklaringar ska gå i riktningen ”från sociala fenomen till enskilda 
individer”. Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Göteborg: 
Daidalos, 1992), 229. Det som sker på den utbildningspolitiska nivån förklaras av 
utbildningspolitiska och samhälleliga strömningar. Det som sker i klassrummet förklaras i 
sin tur av vad som sker på högre nivåer av systemet. Slutligen tänker sig Englund att 
elevens verklighetsuppfattning kan förklaras av ramar/determinanter som sätts av 
läromedlen. Englund poängterar samtidigt att ovanstående nivå inte fullt ut determinerar 
den under utan att det handlar om att ovanstående nivå ger vissa ramar för de tolkningar 
som möjliggörs på underliggande nivå. Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension, 185ff. Se även Gunilla Svingby, Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola: 
teoretisk analys och ett empiriskt bidrag (Doktorsavhandling: Göteborgs universitet, 1978), 217. 

64 Horisontella aspekter, det vill säga när en text tydligt kan kopplas till en föregående text 
såsom i en konversation eller en mejlväxling, är inte aktuella i min studie. Fairclough, 
Discourse and Social Change, 103. 

65 Ibid., 130ff, 232f. 
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Bakom utgångspunkten att det finns en kronologi i textproduktionen 
ligger ett antagande om att idéer sprids neråt i diskurssystemet. Så 
behöver inte alltid vara fallet. Man måste även beakta att exempelvis 
läromedelförfattare kan ses som producenter och vidareutvecklare av 
den kanoniska diskursen. Det är exempelvis inte otänkbart att nya 
idéuttryck först förekommer på läromedelsnivån och först senare på 
styrdokumentsnivån. När allt kommer omkring är detta en empirisk 
snarare än teoretisk fråga. Som det visat sig i min studie har det dock 
varit till stor hjälp att hela tiden försöka finna uttryck på högre 
textnivåer som därtill föregått de lägre i tid. Exempelvis har detta lett till 
att jag upptäckt texter som jag på förhand inte hade tänkt inkludera i 
min empiri. Exempel på sådana texter är Folkundervisningskommitténs 
betänkande från 1914, ett antal Kungliga cirkulär samt 1940 års 
skolutredning. Texterna aktualiserades på så sätt att de texter jag stude-
rade uttryckligen refererade till dessa. När en text uttryckligen citerar 
eller refererar en annan text kan man tala om manifest intertextualitet. 

När det gäller tidsaspekten är ett förtydligande på sin plats. I den sorts 
analys jag gör är det inte meningsfullt att följa idéer till sina rötter, till 
första gången något dylikt uttrycks rent historiskt. Ett mål med de 
text/diskurskedjor jag skapat har varit att de ska vara nära länkade i tid 
– samtida – för att kunna fungera som kontext till de teman som intro-
ducerats i allmänutbildningens naturvetenskap under en viss tidsepok.66 
Denna premiss har varit central. Genom att urskilja de årtal som först 
uppvisar tecken på att en kanon eller en epok tar sin start eller upphör 
kan dessa avgränsas i tid. 

                                                 
66 Det finns en mängd kritiska frågor som kan riktas mot samtidskriteriet inom historiskt 

forskning. Om syftet med studien av historien är att belysa samhällsfrågor med relevans för 
forskarens egen samtid får samtid en helt annan innebörd än när det syftar till att förklara 
vad som fick en textförfattare att formulera sig som han/hon gjorde. När samtid används i 
den förra betydelsen blir problemet att historiska personer görs till aktörer i frågor de 
kanske aldrig hade för avsikt att bidra till. Används samtid däremot i den senare betydelsen 
riskerar man att tolka en författares åsikter som obönhörligt bundna till och determinerade 
av dennes samtid. För en problematisering av samtidsbegreppet, se Staffan Carlshamre, 
"Sant eller intressant? Filosofi och idéhistoria" i Idéhistoriens egenart: teori- och metodfrågor inom 
idéhistorien, red. Lennart Olausson (Stockholm/Stehag: Symposion, 1994), 61ff. I min studie 
har samtidskriteriet används för att tolka innehållet i mitt material som svar på eller bidrag 
till samtida samhälleliga och kulturella strömningar. 
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För att studera förändringar i allmänutbildningens diskursordning har 
begreppet interdiskursivitet varit behjälpligt. Det utgör en precisering av 
intertextualitet genom att särskilt fokusera den del av det intertextuella 
som bygger på att utanförliggande diskurser introduceras i diskurs-
ordningen. Exempel: nya sätt att tala om naturen kan föras in i 
läroboken, sätt att uttrycka natur som dittills inte varit närvarande och 
som – låt oss säga – kan lokaliseras till en framväxande miljörörelse 
utanför allmänutbildningens diskursordning. Men förändring behöver 
inte alltid initieras utifrån utan kan även ske genom att redan tillgängliga 
genrer och diskurser används på nya sätt. Denna typ av förändring kan 
sägas härröra från en mer inskränkt tolkning av det intertextuella. 
Gränsen mellan de båda typerna av förändringar är givetvis inte lätt att 
dra och beror på faktorer som vilka texter man har tillgång till i sina 
analyser samt på hur väl man känner diskursordningen i sin helhet. 

Hittills har jag argumenterat för en homogeniserande tolkning av vad, 
hur och varför, en tolkning som strävar mot att förstå mina analys-
temans uttryck under en viss period som delar av samma helhet. Jag vill 
understryka att detta inte varit en oantastlig premiss, utan en utgångs-
punkt som har prövats. Denna prövning ska framgå av redogörelsen 
för empirin, exempelvis genom att jag visar att analysteman kan ha 
delvis motsatta uttryck i olika delar av texterna, exempelvis i ämnets 
olika delämnen. 

Min empiri har följt mig under många år. Resultat såväl som 
analysteman har under arbetets gång fått revideras eller nyanseras 
allteftersom jag tagit mig igenom nya texter eller återvänt till tidigare 
lästa. Ibland har omläsningar handlat om ett behov av precisering 
utifrån specifika frågor som: Hur många bilder av typ X finns? På vilka 
ställen i texten berörs frågor som kan sägas höra till Y-området? Hur 
inleds läromedlen under Z-perioden? I andra fall har det funnits ett 
behov av att på ett mer övergripande plan bedöma hur väl de helhets-
beskrivningar som växt fram harmonierat med texterna. Studien bygger 
alltså inte på en mekanisk arbetsordning där jag kunnat lägga årtionde 
efter årtionde och materialkategori efter materialkategori till handling-
arna utan den ska snarare beskrivas som en konvergensprocess där jag 
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hela tiden har fått arbeta igenom allt material på nytt efter hand som 
nya och preciserade beskrivningar växt fram. 

Material 

I denna studie undersöker jag särskilt betydelsefulla texter som skrivits 
för allmänutbildningens naturvetenskap. Det är texter som kan sägs 
tillhöra ämnets curriculumgenre. 

Jag har inte undersökt alla de texter som skrivits för ämnet utan vad jag 
bedömt vara ett representativt urval. För att nå detta mål har jag inriktat 
mig på texter med en särskilt stark ställning. De texttyper jag analyserat 
har varit läroplaner, läroplansutredningar, läromedel och metodlittera-
tur. När det gäller läromedel och metodlitteratur har jag särskilt inriktat 
mig mot sådana som nått en stor spridning eftersom detta kan tolkas 
som tecken på att den aktuella läroboken haft en central ställning. 
Utöver tidigare nämnda material har jag även använt mig av två 
texttyper som normalt inte använts av den innehållsinriktade läroplans-
teorin: inspektörsberättelser och läromedelsannonser. Båda dessa har 
dock viktiga funktioner i relation till kanon, vilket jag kommer att 
redogöra för i samband med respektive materialtyp nedan. 

De texttyper som har använts i studien kommer att presenteras var för 
sig. Jag kommer att ge en allmän beskrivning av texttypen i fråga, 
redogöra för det urval jag gjort och för hur materialet relaterar till mina 
analysteman. 

Läroplaner och utredningar berör i princip alltid aspekterna vad, hur och 
varför. Det är oftast korta texter och ger därför en bra och övergrip-
ande ingång till kanon och dess förändring. Här kan man snabbt få en 
nyckel till nytt innehåll, borttagna innehåll, ändrade syften med ämnet, 
ändrade arbetssätt och så vidare. 

Läroplaner är statens styrdokument för skolans innehåll och 
organisation. Utöver dessa finns ofta en mängd andra lagar och 
förordningar som reglerar skolan, men det är i läroplanen mina 
didaktiska teman behandlas. De läroplaner som utfärdats för allmän-
utbildningen har varit gällande under allt från ett knappt decennium till 
flera. Läroplaner är lagtexter och en viktig utgångspunkt för 
läromedelsförfattare. 
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För folkskoletiden utfärdades fem läroplaner: 1878, 1889 och 1900 års 
normalplaner samt 1919 och 1955 års undervisningsplaner. Vid starten 
för folkskolan 1842 fanns ingen läroplan utan endast en folkskole-
stadga. Det enda i den som berörde ämnet var det korta påstående att 
folkskollärare skulle ha färdighet att undervisa i ämnet, vilket jag återgav 
tidigare i kapitlet. 

För grundskolan har fyra läroplaner utfärdats hittills: 1962, 1969 och 
1980 års Läroplan för grundskolan (Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80) samt den 
sedan 1994 gällande Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94). Till detta hör att det för Lgr 69, Lgr 80 och 
Lpo 94 utgavs en mängd kommentarmaterial, en lösare form av 
styrdokument men samtidigt utgivna inom ramen för en läroplan. Även 
de kommentarmaterial som berört ämnet har jag inkluderat i min studie. 

Läroplaner är inte de enda statliga utbildningstexter som berör kanon, 
även läroplansutredningar är viktiga att beakta. Jag har valt att behandla 
Folkundervisningskommitténs beredning från 1914, 1940 års skolutred-
ning samt 1946 års skolkommission. 

Metodlitteratur har jag enbart använt mig av under folkskoletiden 
eftersom genren ändrar karaktär och breddas enormt med tiden. Idag är 
det svårt att ringa in vilken litteratur som hör till området och deras 
ställning som auktoritativa texter är dessutom mer svårbedömd. I mina 
analyser har framför allt 1800-talets metodlitteratur varit viktig då den 
berörde analystemana arbetssätt och syfte som annars behandlades 
sparsamt i läromedel och läroplaner från samma tid. 

Metodlitteraturen, särskilt under 1800-talet, skrevs ofta av inflytelserika 
personer. Bland författarna märktes Anders Oldberg (1804–1862), 
direktör för folkskoleseminariet i Uppsala, och Oskar Elis Leonard 
Dahm (1812–1883), riksdagsledamot och en av förgrundsgestalterna i 
den tidiga folkskolan, bland annat som föreståndare för folkskole-
seminariet i Kalmar. I början av 1900-talet började metodlitteratur 
skrivet enbart för ämnet naturkunnighet att ges ut. Samtidigt med detta 
togs teman som arbetssätt och syfte allt mer upp av andra texttyper jag 
studerade, närmare bestämt i förorden till läromedlen. Från och med 
Folkundervisningskommitténs beredning från 1914 blir därtill läroplan-
erna mer utförligare i sin redogörelse av dessa teman. Därmed har mitt 
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behov av metodlitteratur minskat. Den metodlitteratur som jag har 
använt har jag valt antingen för att den lyfts fram i tidigare forskning 
eller för att den skrivits av framträdande aktörer. 

I serien Berättelser om folkskolorna i riket kan man läsa folkskole-
inspektörernas rapporter om verksamheten i folkskolorna mellan åren 
1861–1910. Inspektörerna rapporterade periodvis med två till fem års 
mellanrum och rapporterna publicerades som volymer. Totalt gavs elva 
volymer ut mellan åren 1865–1912. Rapporteringen slutade på grund av 
att folkskoleinspektionen fick andra uppgifter i skolsystemet.67 

Genom folkskoleinspektionens inrättande 1861 fick Sverige ett 
offentligt forum för jämförelser och kontroll av folkskolans 
verksamhet. Inspektionens tillkomst brukar förklaras med problemen 
kring förverkligandet av folkskolestadgan och den har kommit att 
tillskrivas en stor betydelse för folkskolans fortsatta utveckling.68 
Inspektörernas uppgift var att noggrant följa undervisningen i tilldelade 
områden och rapportera till domkapitlet och till ecklesiastikdeparte-
mentet.69 De skulle bland annat registrera undervisningsmetoder, 
undervisningsmateriel, omfattning av undervisning i olika ämnen samt 
elevernas kunskaper.70 Läser man redogörelserna var det tydligt att 
inspektörerna hade åsikter om vilka läromedel, undervisningsmateriel 
och undervisningsmetoder som användes. Här får man också en bra 
uppfattning om vilket materiel och vilka metoder som förordades. 
Dock, inte alla inspektörer rapporterade något om ämnet natur-
kunnighet. I de första berättelserna från åren 1861–1863 nämndes 
ytterst lite om ämnet och när något skrevs kunde omfattningen av 
redogörelsen variera stort. De flesta berättelser var ytterst knapphändiga 
                                                 
67 Den statliga regionala skolinspektionen upphörde 1991. I samband med detta inrättades det 

statliga ämbetsverket Skolverket som fick ansvar för skolans utveckling, uppföljning och 
utvärdering. Östen Persson, Den statliga regionala skolinspektionen 130 år 1861–1991: några 
anteckningar om den statliga regionala skolinspektionen (Gävle: Statens skolinspektörers förening, 
1991). Skolverket delades i mars 2003 upp i två myndigheter: Skolverket – som fick ansvar 
för inspektion, utvärdering och uppföljning – och Myndigheten för skolutveckling som 
skulle sköta frågor kring verksamhetsutveckling. 

68 Wallin, "Att forma en skolform", 408. 
69 Anna Sörensen, Svenska folkskolans historia III: Det svenska folkundervisningsväsendet 1860–1900 

(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1942), 13f. 
70 Folkundervisningskommitténs betänkande 3 : Angående förändrad anordning av folkskoleinspektionen : 

Avgivet den 30 januari 1913 (Stockholm, 1913), Bilaga 1, 135–137. 
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och det har följaktligen varit svårt att bedöma om de folkskoleinspek-
törer som valt att skriva om ämnet var representativa för de övriga. Jag 
har i de fall jag stödjer mig på deras redogörelser försökt uppskatta 
omfattningen av dylika påståenden för en given inspektionsperiod. 

Inspektörernas berättelser har spelat tre funktioner i min analys. För det 
första har de givit inblick i skolornas verksamhet mer allmänt och på så 
sätt tillhandahållit en skolkontext till min studie, och då i första hand för 
1800-talet. För det andra rapporterade de i sina berättelser om vilka 
läromedel och andra materiel som förekom samt i vilka omfattningar 
dessa användes. På så sätt har de bistått i att identifiera auktoritativa 
texter. För det tredje är berättelserna i sig att betrakta som auktoritativa 
texter. Av mina analysteman var det dock endast arbetssättet som 
berördes. När det kommer till själva innehållet verkade inspektörerna 
enbart framföra åsikten att detta borde vara i överensstämmelse med 
normalplanerna. Inte heller syftet med ämnet kommenterades vad jag 
funnit. 

Många studier understryker lärobokens styrande ställning i skolan i 
allmänhet och i allmänutbildningens naturvetenskap i synnerhet.71 För 
att citera en inbjudan till ett symposium om läromedlen i skolan från 
1981: ”Ur en praktisk pedagogisk synvinkel utgör läromedel kanske de 
väsentligaste styrmedlen från samhällets sida.”72 Med Tingstens ord är 
de ”den centrala källan för opinionerna”.73 Läroboken är dessutom, 
som Englund konstaterar, den enda av de auktoritativa texter ”som är 
’närvarande’ i den konkreta undervisningen och som läses av 
eleverna”.74 

Medan läroplanstexter och utredningar skrivs av ett antal utvalda 
experter på uppdrag av rådande regering befinner sig läromedlen på en 
marknad där det gäller att sälja och där elever och lärare i hög grad styr 
                                                 
71 Se t.ex. Ulf P. Lundgren, Gunilla Svingby & Erik Wallin, red., Läroplaner och läromedel: en 

konferensrapport (Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, 1982), 12ff; I enlighet 
med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och 
sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker (Stockholm: Skolverket, 2006), 7ff; Magnusson, 
Teknik och naturvetenskap i skolans läroböcker, 5. 

72 Lundgren, Svingby & Wallin, red., Läroplaner och läromedel, 227. 
73 Tingsten, Gud och fosterlandet, 15. 
74 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 136. Jfr Lundgren, Svingby & 

Wallin, red., Läroplaner och läromedel, 218. 
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efterfrågan. Man kan hävda att varje tids läromedelsförfattare ”valts ut” 
av den tidens värderingar, av en sorts ”kollektiv medvetenhet”.75 
Läromedlen måste självfallet följa läroplanen, men bland den mängd 
läromedel som kan anses uppfylla detta krav så är det likväl endast ett 
fåtal som säljs: vid en given tidpunkt är det normal mellan en och fyra 
läromedel/läromedelsserier som dominerar marknaden. Marknads-
aspekten är viktig att beakta. Den understryker att en kanon inte på ett 
enkelt sätt determineras av den utbildningspolitiska nivån. Även 
marknaden, det vill säga lärare, elever och läromedelsinköpare, har i hög 
grad varit delaktiga i att skapa den kanon som gällt vid ett givet tillfälle. 
Till de faktorer som påverkar läromedlens innehåll bör även läggas de 
statliga granskningsorgan för läromedel som förekommit under 1900-
talet.76 På vilket sätt denna nämnd styrt innehållet i ämnets läromedel 
har jag dock inte undersökt mer än att jag i min genomgång av 
läromedelsannonser råkat på en mäng citat från granskningarna. 

När det gäller täckning har jag i första hand inriktat mig på de mest 
sålda läromedlen. Dessa har identifierats genom en kombination av 
tidigare forskning, folkskoleinspektörernas berättelser, hur många 
upplagor läromedlen trycks i, personlig kommunikation med läro-
medelsproducenter och slutligen av läromedelsannonseringen. Målet 
har varit att täcka in cirka fyra storsäljande läromedelsserier och ett 
lämpligt urval av deras upplagor för varje eller vartannat decennium. 
Eftersom försäljningssiffror inte varit offentliga kan jag inte garantera 
att jag alltid fångat samtliga de läromedel som sålt mest under en given 

                                                 
75 Jfr Johnsen, Lorentzen, Selander & Skyum-Nielsen, Kunskapens texter, kapitel 1. 
76 Läroboksnämnden inrättades genom ett beslut i Statsutskottet 1938. De 

läromedelsförteckningar som upprättades av den började tillämpas från 1 september 1940. 
"Läroboksnämnden kommer" Svensk lärartidning: organ för Sveriges allmänna folkskollärarförening 
nr. 22 (1938), "Läroboksnämndens sammansättning" Svensk lärartidning: organ för Sveriges 
allmänna folkskollärarförening nr. 48 (1938). Granskningen av läromedel pågick fram till 1991. 
Namnet på nämnden, dess direktiv och dess plats i utbildningsorganisationen ändrades ett 
antal gången under denna period. Exempelvis upphörde granskningen av läromedel för 
grundskolans naturorientering 1974. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur 
etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, 
7ff; Anna Johnsson Harrie, "The Swedish State Approval of Textbooks 1974–1991" (paper 
presented at Caught in the Web or Lost in the Textbook? Eighth International Conference 
on Learning and Educational Media, Paris, Jouve, 2006), 361.  
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tidsperiod.77 Ett urval av de läromedel jag har studerat presenteras i 
bilaga 2. 

Att i hög grad inrikta sig på dominerande texter kan innebära risker, 
exempelvis att de mest säljande läromedlen på ett systematiskt sätt kan 
skilja sig från de mindre använda. Det är inte heller omöjligt att 
intressanta förändringar tydligast eller först förekommer i just mindre 
säljande läromedel. För att göra min beskrivning av kanon rikare och 
för att bättre kunna följa och precisera förändringar har jag därför 
inkluderat läromedel som inte tillhört storsäljarna. Urvalet av dessa har 
skett så att jag för folkskolans del i princip har studerat de läromedel 
som funnits i svenska bibliotekssamlingar. För grundskolan har jag valt 
att komplettera storsäljarna med vågade och ofta uppmärksammade 
läromedelsförsök från redan etablerade förlag. Det hände att de senare 
nådde en relativt hög spridning med sin första upplaga men att de sedan 
snabbt försvann från marknaden. I min redogörelse av kanon har jag 
givetvis sett till att basera min huvudsakliga redogörelse av kanon på 
dominerande, genomgående och karaktäristiska drag för de texter jag 
studerat och inte på enstaka eller udda inslag. 

Annonser används ofta i historiska studier inriktade mot att förstå 
värdesystem eller förändringar i värdesystem.78 Precis som läromedel är 
annonser en tydlig del av ett kommersiellt sammanhang. Det finns flera 
                                                 
77 Den observante läsaren kommer att märka att jag för vissa tidsperioder skriver utsagor av 

typer ”i tre av de fyra läromedelsserier jag har studerat för perioden…”, men att en närmare 
inventering kan visa sig att jag studerat såväl en femte som rentav en sjätte serie för samma 
period. Jag har valt att låta denna inkonsekvens kvarstå eftersom jag endast systematiskt 
och för ett flertal upplagor genomlyst de – i exemplet – fyra serier som jag skriver om på 
detta sätt. För de ”extraserier” som refereras i kapitlen har jag tillåtit mig att vara mindre 
systematisk såtillvida att oftast enbart en upplaga studerats – vilket i många fall kan 
sammanfalla med den enda upplaga som trycktes av det specifika läromedlet/läromedels-
serien – och endast beaktat några av mina fyra analysteman. Jag hoppas inte detta ska ställa 
till det för läsaren! 

78 För att studera livet på kontoret, Birgitta Conradson, Kontorsfolket: en etnologisk studie av livet på 
kontor (Stockholm: Nordiska museet, 1988). För att studera hur föreställningen om det 
konsumerande barnet växte fram, Helene Brembeck, red., Det konsumerande barnet: 
representationer av barn och konsumtion i svensk dags- och veckopress under 1900-talet med utgångspunkt 
i reklamannonser (Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige, 2001). För att studera 
levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia, Roger Qvarsell & Ulrika 
Torell, red., Reklam och hälsa: levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia 
(Stockholm: Carlssons, 2005). För att studera hushållsteknikens intåg i hemmet, Jan-Erik 
Hagberg, Tekniken i kvinnornas händer: hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen 
(Doktorsavhandling: Linköpings universitet, 1986).  
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studier som pekat på hur en och samma företeelse kan framstå på olika 
sätt beroende på om sammanhanget är kommersiellt eller av annan 
art.79 Det är därför, som för andra materialtyper, viktigt att tolka 
annonserna i relation till sin specifika kontext: läromedelsannonser 
riktar sig mot lärare och läromedelsinköpare i syfte framställa läromedel 
som lämpliga och attraktiva för undervisningen i ämnet. I bedömningen 
som läromedelsinköparen gör ingår givetvis en mängd faktorer såsom 
pris, huruvida läroboken överensstämmer med läroplanen, om den har 
uppskattats eller kan komma att uppskattas av eleverna, hur korrekt 
innehållet i läroboken verkar vara med mera. Dessa aspekter lyfts 
mycket riktigt fram i annonserna. Om de hade uttömt annonsinnehållet 
hade de dock inte haft en funktion att fylla i min studie. Det intressanta 
med annonserna har varit att de utöver uppenbara försäljningsargument 
även illustrerar innehållet och/eller det arbetssätt läroboken är anpassat 
för. Verklighetsbild, människans förhållande till naturen, syfte och 
arbetssätt har alltså alla varit teman som tagits upp i annonserna. 

Annonser för läromedel och hjälpmedel har studerats. Urvalet för 
grundskoletiden har hämtats ur Tidning för Sveriges läroverk (Tfsl) och 
Skolvärlden.80 Genom att starta mitt urval ett antal decennier innan 
grundskolan infördes har jag kunnat täcka in annonsering för realskola 
och enhetsskola. På så sätt har jag kunnat belysa den tradition 
grundskolans högstadium vilade på. För folkskolan har Folkskollärarnas 
tidning och Svensk Läraretidning använts.81 

                                                 
79 Jfr Sven Widmalm, "Trollkarlen från Uppsala: bilder av The Svedberg och vetenskapen 

under andra världskriget" i Den mediala vetenskapen, red. Anders Ekström (Nora: Nya Doxa, 
2004); Staffan Wennerholm, "’Unga forskare sökes’: att tilltala vetenskapens påläggskalvar i 
teknikbristens tidevarv" i Den mediala vetenskapen, red. Anders Ekström (Nora: Nya Doxa, 
2005). 

80 Tfsl gavs ut från 1901–1962. 1963 bytte den namn till Skolvärlden. I starten hade den vänt sig 
till läroverkslärare. Mot slutet av 1900-talet riktade den sig till alla typer av lärare. 
Medlemmar idag är främst utbildade lärare, utbildade studie- och yrkesvägledare och 
studenter. Skolvärlden utkom med 20 nummer per år 2004 och var då fackförbundet 
Lärarnas Riksförbunds organ. Lärarnas riksförbund, http://www.lr.se (hämtat 24 maj, 
2005).  

81 Svensk Läraretidning har genom åren haft följande namn: 1882–1932, Svensk läraretidning; 
1933–1946, Svensk lärartidning; 1947–1956, Folkskolan. Svensk lärartidning; 1957–1966, 
Lärartidningen och Folkskolan (1957–1963); 1967–1990, Lärartidningen/Svensk skoltidning; 
1990–, Lärarnas tidning. Projekt Runeberg, http://runeberg.org/svlartid/ (hämtat 22 
februari, 2008). Folkskollärarnas tidning gavs ut mellan åren 1920–1956 och kom efter det att 
liksom Svensk Läraretidning ersattes av Lärartidningen.  
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Tonvikten i redogörelsen för annonsempirin ligger på grundskolan. 
Anledningen har varit att folkskolans annonser inte bedömts tillföra 
eller utmana analysen av läromedlens symbolvärld. De har därför 
huvudsakligen fungerat som ingång till att kartlägga läromedelsfloran. 
Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet använde annonserna för 
folkskolans läromedel i ämnet inga bilder (se figur 1). Detta ändrades 
under första hälften av 1900-talet då djuret blev en ofta använd symbol 
(se figur 1). Utöver läromedel förekom även annonser för skolplanscher 
och experimentutrustning för folkskolan, något som jag har beaktat i 
relation till analysen av arbetssättet. Grundskolans annonser erbjuder ett 
betydligt rikare innehåll ur analyssynpunkt, något som delvis förklaras 
av att grundskolans naturorientering innehöll tre delämnen som vart 
och ett krävde sin alldeles särskilda annonsering. En annan förklaring 
ligger i att annonsmarknadens uttryck utvecklades starkt med nya 
uttrycksformer under 1950-talet, alltså först mot slutet av 
folkskoletiden.82 Något som gav en bra förutsättning för grundskolans 
annonsering men däremot kan ha inträffat för sent för att hinna 
påverka folkskolans läromedelsannonser. 

 

 

                                                 
82 William Leiss, Sthephen Kline & Sut Jhally, Social Communication in Advertising: Persons, 

Products, & Images of Well-Being (New York and London: Routledge, 1997), 278ff, 327ff. 
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Figur 1 Tidiga läromedelsannonser. Överst: 
Annonser ur Svensk Läraretidning, 1891. Till 
vänster: Celanders och Segerstedts läroböcker 
(nr. 5, sidan 56). Till höger: Lundequists hemlexor 
(nr. 2, sidan 19). Under perioden från 1891 till 
cirka 1920 var det endast denna typ av annonser 
som förekom i Svensk Läraretidning. Annonserna 
gav information om läromedelsnamn, författare, 
förlag samt ibland ett omdöme om lärobokens 
vederhäftighet (reproduktion: Projekt Runeberg). 
Nederst: Djuret introducerades som symbol i 
annonsfloran med start på 1920-talet. Det blev 
därefter helt dominerade i annonsering för 
läromedel riktade till folkskolans naturkunnighet 
och senare även för naturkunskapen på grund-
skolans mellanstadium. Ur Svensk Läraretidning, 
1930, nr. 8, sidan 182 (reproduktion: Projekt 
Runeberg). 

Tidigare forskning 

Sociologen John Boli beskriver det obligatoriska folkskolesystemets 
införande under 1800-talet som ett västerländskt fenomen.83 En 
”science for the people” tycks vara del av detta folkskolesystem. I 
länder som USA, Tyskland, England, Nya Zeeland, Norge och 
Danmark etablerades tidigt ett naturvetenskapligt ämne i 
folkutbildningen.84 

                                                 
83 Boli, "Folkskolan som teoretiskt problem i Sverige och i västvärlden". 
84 England, se David Layton, Science for the people: The origins of the school science curriculum in 

England (London: George Allen & Unwin Ltd, 1973). Norge, se Knut Jordheim, 
"Naturfagene i den norske skolen: noen idéhistoriske holdepunkter" i Naturfag i skolen: noen 
fagdidaktiske synspunkter, red. Odd E. Johansen (Oslo: Tanum–Norli, 1976/1979), 38ff. Nya 
Zealand, se Lydia B. Austin, "Elementary School Science Books in Nineteenth Century 
New Zealand" New Zealand Journal of Educational Studies nr. 1 (2002), 5. Danmark, se Klas 
Aquilonius, Svenska folkskolans historia II: Det svenska folkundervisningsväsendet 1809–1860 
(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1942), 119f; Hans Christian Helt, "Fysik/kemi: fra 
kridtfysik til eksperiment" i Skolefag i 100 år, red. Vagn Oluf Nielsen (København: 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 1995); Annmarie Møller Andersen & Søren Breiting, 
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Det finns flera internationella studier som uppmärksammar ämnets 
tidiga historia i folkutbildningen. Framför allt rör det sig om studier av 
centrala aktörers och organisationers utbildningsinitiativ. Utbildnings-
historikern David Layton beskriver exempelvis pionjärer inom natur-
vetenskaplig allmänutbildning i England.85 Didaktikerna Edgar Jenkins 
och Bronwen Swinnerton studerar det i deras ögon sena genomslaget 
för en mer fullödig naturvetenskap i allmänutbildningen i England och 
Wales.86 Det naturvetenskapliga ämne som dominerade allmän-
utbildningen i den engelskspråkiga världen var ”nature study”, ett ämne 
där det mestadels var djur, växter och deras livsmiljöer som var i fokus 
medan fysik och kemi fick lite eller inget utrymme. I det amerikanska 
allmänna skolsystemet slog denna typ av undervisning igenom vid 
sekelskiftet 1900 enligt historikern Sally Gregory Kohlstedt.87 Nature 
study hade nära koppling till den då framväxande ekologiska 
vetenskapen och kom att ersätta en undervisningsform där naturens 
objekt varit i fokus, så kallade ”object lessons”.88 Ingen av dessa studier 
har dock ägnat särskilt stort utrymme åt innehållet och inte heller åt 
auktoritativa texter. 

Didaktikern Lydia Austin tar ett annat grepp på historien genom att 
studera de läromedel som användes i Nya Zeeländska folkskolor i slutet 
av 1800-talet efter att landet fått en nationell läroplan. De flesta av 
läromedlen visade sig komma från England. De var inte anpassade för 
den Nya Zeeländska naturen och därför svåra att använda annat än till 
innanläsning, något som enligt Austin var en bidragande orsak till att 
objektstudierna övergavs kring sekelskiftet 1900 till förmån för studiet 
av verkliga naturmiljöer i anslutning till skolorna. Vid denna tidpunkt 
hade även faunor och floror anpassade till Nya Zeeländska förhållanden 
utvecklats.89 Austin belyser i sin studie texternas innehåll och den roll 

                                                                                                                        
"Biologi: fra naturhistorie til miljøfag, til...?" i Skolefag i 100 år, red. Vagn Oluf Nielsen 
(København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 1995). 

85 Layton, Science for the people: The origins of the school science curriculum in England. 
86 Edgar William Jenkins & Bronwen J. Swinnerton, Junior School Science Education in England 

and Wales Since 1900: From Steps to Stages (London, Portland (Or): Woburn Press, 1998), 206. 
87 Kohlstedt, "Scientists and the Origins of the Nature-Study Movement in the 1890s", 324. 
88 Ibid., 344f, 352. 
89 Austin, "Elementary School Science Books in Nineteenth Century New Zealand". 
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en kulturell kontext kan spela för växt- och djurdelarna av ämnet, hon 
går dock inte närmare in på vad läromedlen innehöll. 

Antalet internationella läroplanshistoriska studier av naturvetenskapliga 
ämnen som inriktar sig mot sekundärskolan (secondary education) tycks 
vara fler än de mot den obligatoriska allmänutbildningen, i alla fall när 
det gäller den amerikanska forskningen. Sekundärskolan innehåller en 
hög grad av valfrihet. Skolformen växte fram starkt under 1900-talet 
och var som slutet av århundradet allmänt utbredd. De åldrar den 
omfattar motsvarar ungefär grundskolans högstadium och gymnasiet – 
omfattningen varierade dock över tid och mellan delstater. En 
intressant studie – eller snarare reflexion – i sammanhanget är den 
historiska tillbakablick som biologen och didaktikern Josef J. Schwab 
gör över den amerikanska biologilärobokens historia i sekundärskolan i 
Biology Teachers’ Handbook 1963. Schwab delar här upp historien i tre 
perioder: 1890–1929, 1929–1957 och en tredje påbörjad period som 
han menar just hade inletts. Den karaktäristik han ger de tre perioderna 
är grov, något annat låter sig inte göras i den sex sidor långa 
inledningen. Den första perioden kännetecknas enligt Schwab av ett 
vetenskapligt innehåll som hela tiden höll sig uppdaterat med 
utvecklingen inom ämnet. Det främsta syftet var att förbereda eleverna 
för högre biologirelaterad utbildning. Under den andra perioden, under 
vilken utbildningsformen växte kraftig i omfattning, konserverades 
innehållet och i stället las all vikt på att anpassa det efter inlär-
ningspsykologiska modeller. Den tredje periodens start markerades av 
initiativet Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), ett stort 
amerikanskt reforminitiativ lett av bland annat framstående vetenskaps-
män. BSCSs reformverksamhet var inriktad mot just sekundärskolan 
och började i slutet av 1950-talet. Dess reformprogram kännetecknades 
enligt Schwab av en kombination av de två tidigare inriktningarna, en 
gyllene medelväg som tog hänsyn både till elevens lärande och till 
vetenskapens utveckling.90 Även om Schwab använder perioder för att 
ringa in särskilda sätt att realisera ämnet – vad som kan förstås som 
kanon – var hans genomgång kort och han ger inga exempel på 
                                                 
90 Josef J Schwab, "Origins of the BSCS Texts" i Biology Teachers' Handbook, red. Josef J 

Schwab & Margaret Grant (New York and London: John Wiley and Sons, Inc., 
1963/1964), 3–8. 
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innehållsliga förändringar eller på vilka samhälleliga, kulturella och 
politiska strömningar som dessa förändringar kan sägas avspegla. 

De högre delarna av utbildningssystemet har tilldragit sig mycket 
uppmärksamhet. Pedagogen George DeBoers studerar centrala 
pedagogiska nytänkare inom det naturvetenskapliga utbildnings-
området.91 DeBoers arbete erbjuder en rik genomgång av idéströmning-
ar som präglat den naturvetenskapliga didaktiken, i synnerhet inom den 
högre utbildningen. Liksom många internationella studier inriktar sig 
DeBoer inte så mycket på auktoritativa texter som på aktörer och på 
tidsbegränsade projekt eller satsningar. Att den engelskspråkiga delen av 
världen har valt denna inriktning kan förklaras av att exempelvis de 
amerikanska och engelska utbildningssystemen inte varit lika central-
styrda som det svenska, något som torde göra aktörer och särskilda 
initiativ mer attraktiva att studera jämfört med auktoritativa texter. 

I studier av naturvetenskaplig undervisning har man även inriktat sig 
mot att beskriva reformperioder, detta gäller det västerländska 
utbildningssystemet. Didaktikern Svein Sjøberg använder begreppet 
vågor – ”bølger” – för att urskilja dylika företeelser.92 

Den första reformvåg som tas upp i forskningen inträffade i början av 
1900-talet, en period då även pedagogiska ideal i allmänhet debatterades 
livligt i Sverige. Didaktikern Stellan Löfdahl menar att perioden 
kännetecknades av att då rådande formalbildningsideal i fysikämnet 
kom att utmanas av utvecklingspsykologiska och progressivistiska 
idéer.93 Enligt Löfdahl handlade det dock om debatt snarare än om 
konkreta förändringar. Perioden följdes av en tid av stagnation och 
”fysikämnet i skolorna var vid mitten av femtiotalet en statisk och 
avslutad miniversion av ett föråldrat universitetspensum.”94 Idéhistorik-

                                                 
91 George E. DeBoer, A History of Ideas in Science Education: Implications for Practice (New York 
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92 Svein Sjøberg, "Utenlandske læreprosjekter i naturfag: noen utviklingstrekk" i Naturfag i 
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93 Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola, 21–24. I USA brukar man tala om tiden 
1917–1957 som ”the progressive era”. DeBoer, A History of Ideas in Science Education, 85. 

94 Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola, 24. 
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ern Daniel Löfheim som studerat läroplansdebatter i läroverk och 
realskola noterar dock att argument för att naturvetenskaplig 
undervisning var formalbildande enbart hade förekommit inför 
realskolans införande 1905 men att dylika argument var frånvarande i 
senare läroverksreformer.95 

En omfattande internationell reformrörelse växte fram under tidigt 
1950-tal. Fysikern och didaktikern Albert Baez, som själv var delaktig i 
denna rörelse, menar att den initierades av naturvetare vid universiteten 
som en reaktion mot föråldrade undervisningsmetoder i den lägre 
utbildningen. Deras invändningar byggde på att upptäckarglädjen, 
vetenskapens karaktär och elevlaborationer tycktes helt frånvarande i 
undervisningen i ämnet och att tekniken hade en alltför stark ställning i 
jämförelse med naturvetenskapen. En mängd olika projekt initierades 
och fick dessutom oväntad dragkraft när Sovjetunionen den 4 oktober 
1957 sköt upp världens första satellit, Sputnik 1: 

Sputnik did not launch the science teaching reform in the West – it had 
already started – nor did it change its course, but it certainly helped to 
loosen government and private purse strings in the United States for 
financial support on a scale previously unmatched. This was to have 
world-wide repercussions, as we shall see.96 

Sovjetunionen visat upp en rad tekniska framsteg under denna period 
och i den amerikanska debatten började man oroa sig för att ligga efter, 
inte minst riktades oron mot kvalitén på den naturvetenskapliga 
utbildningen. Sjøberg beskriver de projekt som kom att dominera den 
första reformvågen som i huvudsak elitinriktade, drivna av 
naturvetenskapliga forskare samt i hög grad finansierade av industrin.97 
Enligt DeBoer var de därtill inriktade på att minska de kopplingar till 
teknik och till vardagliga exempel i läromedlen.98 Det är dock oklart hur 
dessa reformer påverkade nordisk och svensk undervisning. Veten-
skapshistorikern Kristine Hays Lynning menar att de inte gav upphov 
till någon pedagogisk debatt i Danmark, men att det likväl skedde 
                                                 
95 Lövheim, Att inteckna framtiden, 190. 
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(citat från sidan 71). 
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radikala förändringar av undervisningen på gymnasienivå under samma 
epok. Det handlade framför allt om en uppgörelse med de experimen-
tella undervisningsformer som varit dominerande sedan början av 
seklet, vilket genom några enskilda aktörers försorg kom att skifta mot 
en begreppslig och teoretisk inriktning på undervisningen.99 

Utbildningshistorikern John L. Rudolph har studerat de två stora, tidiga 
och nationella läroplansprojekten Physical Science Study Committee 
(PSSC) och BSCS. Rudolph menar den tidigare forskningen beskrivit 
dessa rörelser som reformer för vetenskapsmän av vetenskapsmän, men 
att den bilden inte stämmer: ”As we have seen, these are half-truths at 
best.” En viktig drivkraft för vetenskapsmännen var i stället att ge 
elever och allmänhet rätt uppfattning om vetenskap: ”to show the 
public what science ’really’ looked like”. Bakgrunden var att den 
tillämpade forskningen hade expanderat kraftigt i USA, inte minst 
genom statligt finansierad och krigsrelaterad forskning. Dessutom ansåg 
vetenskapsmännen i PSSC att befolkningen och makten framstod som 
allt mer fördummad, de tycktes enligt PSSC föredra ”Jane Mansfield’s 
breasts, or Dietrich’s legs above the value of an Oppenheimer or a 
Rabi.” Det gällde därför att ingjuta respekt för det rationella tänkandet 
och för den grundläggande forskningen. Det var detta snarare än 
behovet av nya vetenskapsmän som gjorde att vetenskapsmännen 
lämnade sina laboratorier och började engagera sig i att utveckla natur-
vetenskapen i sekundärskolan, enligt Rudolph.100 När det gäller frågan 
om vilken inställning 1950-talets reformvåg hade haft till teknikinslag i 
läromedlen nyanseras denna av Rudolph. Medan PSSC valde att inte ta 
med vardagsteknik i läromedlen för att på så sätt tydliggöra den 
grundläggande forskningens karaktär verkade BSCS i stället för att 
bibehålla och utveckla dylika inslag i sina läromedel. För dem var detta 
ett sätt att visa hur viktigt den biologiska vetenskapen var för samhället 
och dess utveckling. Medan fysikerna alltså kom att framställa 
vetenskapen som ett intellektuellt företag i sina läroplaner och 
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läromedel valde biologerna att knyta vetenskapen till samhällsutveckling 
och sociala frågor.101 

En tredje reformvåg kunde urskiljas mot slutet av 1960-talet. Den var 
inte så mycket en självständig våg som en reaktion på de projekt som 
initierats i 1950-talets våg.102 Enligt Sjøberg kom exempelvis den tredje 
reformvågen att domineras av en offentlig finansiering. Vidare kom det 
fokus på elitutbildning som styrt 1950- och 1960-talens reformer att i 
1970-talets reformvåg ersättas av målet att göra ämnet meningsfullt för 
alla elever, för ”dagliglivets problemer”.103 Enligt Baez introducerades 
begreppet ”scientific litteracy” för den bredare didaktiska debatten i 
samband med denna reformperiod.104 Integrerade och tematiska 
uppläggningar av ämnet fördes fram till skillnad från den renodling av 
akademiska discipliners hantering av naturvetenskap som varit 
drivkraften i den föregående vågen.105 

Det bör påpekas att de tre reformvågorna samtliga sammanfaller med 
reformvågor i svensk utbildningspolitik.106 Eftersom beskrivningarna 
rör de projekt som initierades bör man vara försiktig i sina slutsatser om 
hur de påverkat utbildningen. Med tanke på att de flesta av studierna är 
internationella – främst amerikanska och engelska – så är det dessutom 
svårt att uttala sig om hur de påverkade allmänutbildningens natur-
vetenskap och dess auktoritativa texter i Sverige. När det gäller de två 
senare reformvågornas inverkan på realskolans och grundskolans 
läromedel i fysik skriver dock Löfdahl att denna var ringa.107 

Går vi över till forskning som mer specifikt inriktat sig på ämnets 
historia i Norden och då särskilt i Sverige bör språkvetaren Ulla Ekvalls 
omfattande genomgång av läromedel i ämnet skrivna för folkskolan 
samt för grundskolans tidigare åldrar nämnas, ett arbete utfört inom 
                                                 
101 Ibid., 117f, 153f, 158, 163f. 
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ramen för Projektet Svensk sakprosa 1750–2000 och det enda tidigare 
och större arbete som analyserar ämnets läromedel i folkskolan.108 
Ekvall är dock främst inriktad på att beskriva texternas pedagogiska 
kvalitéer och detta enbart i växtavsnitten, men hon ger en bra översikt 
av de läroböcker som användes, de sammanhang de växt fram i – även 
om dessa är vagt och brett formulerade – samt över ämnets syfte i 
folkskolan mer generellt. Ekvall menar exempelvis att ”[u]tvecklingen 
under 1800-talet visar på en likriktning ifråga om vad eleverna skulle 
lära, hur lärandet skulle gå till och vad kunskaperna ytterst skulle syfta 
till.”109 Ett annat arbete som berör folkskoletiden är pedagogen Åke 
Islings läroplansteoretiska arbete Kampen för och emot en demokratisk skola, 
del 2: Det pedagogiska arvet. Isling behandlar i några kortare avsnitt 1800-
talets naturkunnighet och menar att man kan härleda den inramning 
som ämnet kom att få – och innehade i många decennier – till en 
medeltida tradition ”att i ’naturens bok’ läsa ut Guds allmakt och vishet 
och att där hämta förebilder för ett rätt liv” och att denna tradition 
nådde folkskolan genom att den var ett starkt inslag i ”den lutherska 
världsåskådningen”.110 Det är oklart vilket källmaterial som ligger till 
grund för denna tolkning och närmare beskrivningar av kanon saknas i 
Islings studie. 

Historikern Jørund Falnes studerar i ett pågående avhandlingsarbete 
den norska allmänutbildningen i ämnet under första halvan av 1900-
talet. Falnes närmar sig ämnets historia genom att studera en läro-
medelsepok i den norska folkskolan. Andreas Holmsen och Ole 
Andreas Strøm läromedelsserie dominerade den norska läromedels-
marknaden under första halvan av 1900-talet.111 Utgivningen startade 
1902 och pågick till 1967, flera år efter de båda författarnas död 
(Holmsen gick bort 1926 och Strøm 1939). Deras läromedel blev så 
dominerande och normerande att ämnet i 1939 års normalplan kom att 
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struktureras med deras läromedel som förebild.112 En av anledningarna 
till populariteten verkar enligt Falnes ha varit läromedlens förankring i 
en experimentellt upplagd fysik- och kemiundervisning.113 I jämförelse 
med min studie kommer Falnes att lägga större vikt vid läromedels-
kontexten, det vill säga läromedelsförfattarnas bakgrund och verksam-
het, hur deras läromedel mottogs och den pedagogiska debatt som 
omgärdade dem. 

För svensk del finns en närliggande studie som berör det tidiga 1900-
talet. Det är Löfdahls studie Fysikämnet i svensk realskola och grundskola. 
Löfdahls studie sträcker sig från realskolans inrättande 1905 fram till 
början av 1980-talet. Det argument Löfdahl ger för att inte inkludera 
folkskolan är att ”fysikmomenten ej var, och ej är, systematiskt ordnade. 
De ingår inte i någon struktur med teorikärna och tillämpningar, 
avsedda att ge en systematisk överblick över ämnet”.114 

Löfdahls studie är den enda svenska och historiskt inriktade läroplans-
teoretiska studien av ämnet. Ekvalls studie av folkskolans och 
grundskolans läroböcker i ämnet, den jag nämnde tidigare i avsnittet, 
ansluter sig till en annan gren: läromedelsforskningen, en tradition där 
pedagogiska texters pedagogiska kvalitéer granskats. Detta gör Löfdahls 
avhandling och dess slutsatser särskilt betydelsefulla för min studie. 
Löfdahl hävdar exempelvis att ”[s]ammanfattningsvis – och lite 
tillspetsat! – kan man dock säga, att dagens fysikläromedel var färdigt på 
1920-talet.” Och att ”[p]olitiska intentioner och vetenskapens turbulens 
har haft ringa inverkan [på ämnets innehåll].”115 Förklaringen till denna 
enorma rigiditet lägger Löfdahl i vad han kallar ”traditionen”, i att 
läromedlens innehåll förs vidare mellan läromedelsutgåvor och 
läromedelsgenerationer i oförändrat skick. Han hävdar även att det var 
realskolans läromedelstraditon som kom att övertas av högstadiet.116 
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I ljuset av Löfdahls studie kan man fråga sig hur närliggande skolformer 
såsom läroverk och realskola förhöll sig till folkskolans naturkunnighet. 
Det är tydligt att folkskolans historia måste skrivas i nära relation men 
också i kontrast till realskolans och läroverkens historia. Drömmen om 
en bottenskola, det vill säga en gemensam grundläggande skolform för 
alla barn, kom redan på tidigt 1800-tal. Anknytningarna mellan 
folkskola och läroverk ökade med tiden. Realskolans införande 1905 
kan ses som starten för ett mer integrerat utbildningssystem eftersom 
den möjliggjorde övergång från folkskola till läroverk. Med grundskol-
ans införande brukar man hävda att parallellskolesystemet försvann. 
Fram till dess utgjorde realskola, folkskola, flickskola med mera skilda, 
om än ständigt mer integrerade och socialt blandade, skolformer med 
huvudsakligen skilda syften för sin undervisning. Dessa skillnader blir 
särskilt intressanta när de olika skolformerna möts i och med 
grundskolans införande. Här har pedagogen Ulf P Lundgren liksom 
Löfdahl hävdat att realskolan helt vann kampen om innehållet.117 För 
min egen studie gör detta tiden kring grundskolans införande särskilt 
intressant. 

Didaktikern Leif Östman skriver i sin avhandling om den naturorienter-
ande undervisningens politiska dimension: Socialisation och mening: No-
utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem. Avhandlingen belyser den 
politiska dimensionen genom en analys av miljörelaterade avsnitt i 
1980-talets läromedel för högstadiet i ämnena kemi och biologi. Av 
mina teman är det främst natursyn och syfte som berörs. Östmans 
slutsats är att ”1980-talets No-utbildning erbjöd den kommande eliten 
de grundläggande förutsättningarna för att driva det moderna projektet 
vidare”. Han noterar även att ”endast de naturvetenskapliga språken” 
ryms i kemiläromedlen, ”[s]amernas, kustfiskarnas och fjällböndernas 
språk, för att ta några exempel” var uteslutna trots att de enligt Östman 
bär på viktig kunskap om naturen och människans relation till 
densamma. Detta leder Östman till slutsatsen ”att naturens kulturella 
(estetiska, symboliska etc.) värden i stort sett saknas i läroböckerna och i 
diskursen som helhet”. Samtidigt noterar Östman att såväl kemi- och 
biologidiskurserna ”innehöll spänningar som på sikt skulle kunna 

                                                 
117 Lundgren, Att organisera omvärlden, 115f, 121. 



 45

innebära att en ny diskurs skapades” och att detta gällde i synnerhet 
biologi.118 

Didaktikern Margareta Svennbeck har också studerat ämnets politiska 
dimensioner, men till skillnad från Östman ur ett genusperspektiv. 
Svennbeck analyserade det sena 1990-talets läromedel i ämnet och 
hävdar att innehållet i dessa kan ses som uttryck för manlighet och att 
kvinnan och med henne förknippade egenskaper systematiskt hade 
uteslutits ur ämnet.119 

Genus och allmänutbildningens naturvetenskap är en angelägen och 
välbelyst fråga i de senaste decenniernas internationella och svenska 
forskning.120 Vid genomgången av mitt material har det blivit tydligt att 
även denna dimension bär på spännande skiften. Särskilt spännande 
framstår övergången från folkskola till grundskola där vetenskaps-
mannen trädde in som nytt ideal i ämnet och förändrade dess genus-
kodning. Även efter grundskolans införande har det skett viktiga skiften 
med avseende på genus, något jag har belyst i andra sammanhang.121 

Didaktikern Anders Westlins avhandling gäller inte primärt naturveten-
skapen i skolan men behandlar ett för ämnet relevant tema: teknik och 
då speciellt relationen människa och teknik såsom den framställs i 
utredningstexter och styrdokument för grundskolan. Westlins slutsats är 
att det finns en ”kontinuitet av teknikrelaterad framstegsoptimism inom 
läroplansarbetet från 1950-talet till 1990-talet”.122 Det är främst genom 
förekomsten av teknikdiskursen ”modernisering”, en diskurs som 
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återfanns i samtliga läroplaner för hela den studerade perioden och som 
i 1990-talets texter främst symboliserades av IT. Avsteg från denna 
diskurs verkar enbart ha skett i samband med Lgr 80 och Lpo 94. Dessa 
läroplaner rymde ”koloniserande teknik”, en diskurs som erbjöd kritisk-
politisk hållning, om än i begränsad omfattning, till skillnad från 
moderniseringsdiskursen som inte hade någon kritisk potential. 
”Mångtydig teknik” och ”teknik inom en samhörighet”, diskurser med 
hög grad av kritisk-politiskt handlande, finner Westlin enbart i 
förarbeten till Lpo 94 och Lgr 80, däremot förekom de i läromedlen.123 
Trenden var dock att ett entydigt moderniseringsperspektiv hade bytts 
mot ett ”flerperspektiv”.124 Bilden av tekniken i det sena 1990-talets 
läroplaner var inte längre så entydigt positiv och deterministisk som den 
var under 1950-talet enligt Westlin. 

En norsk avhandling med relevans för min studie är didaktikern Erik 
Knains Naturfagets tause stemme: diskursanalyse av laereboker i Natur- og 
miljofag. Knain studerar den norska läroplanen från 1997 och ett urval av 
de naturvetenskapliga läromedel som producerades i enlighet med den, 
närmare bestämt läromedel skrivna för femte och åttonde årskursen.125 
Knains karaktärisering av det sena 1990-talets undervisning i Norge är 
bland annat att den i första hand var inriktad på naturen och inte på 
samhälle och kultur.126 Dessa slutsatser tillhör dock de mer perifera i 
Kanins avhandling som huvudsakligen är inriktad på en analys av 
textens pedagogiska och didaktiska mikrostruktur: på hur texterna 
bygger upp argument och hur de tilltalar läsaren. 

Flera studier har berört arbetssättet i grundskolans naturorientering. 
Bland annat har den induktiva naturorienterande undervisningen 
granskats.127 Det rör sig emellertid inte om studier av arbetssättet så 
som det framställs i texter, utan av vad som sker i klassrummet. En 
väletablerad karaktärisering av arbetssättet i dagens naturorientering är 
                                                 
123 Ibid., 177. 
124 Ibid., 185. 
125 Erik Knain, Naturfagets tause stemme: diskursanalyse av laereboker i Natur- og miljofag 

(Doktorsavhandling: Universitetet i Oslo, 2001), 84. 
126 Ibid., 319. 
127 Roger Säljö & Kerstin Bergqvist, "Seeing the light: Discourse and practice in the optics 

lab" i Discourse, Tools, and Reasoning: Essays on Situated Cognition, red. Lauren B. Resnick, Roger 
Säljö, Clotilde Pontecorvo & Barbara Burge (Springer, 1997). 
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”den vetgirige miniatyrvetenskapsmannen i jakt på sanningen om 
naturen och dess struktur”.128 

Det finns således flera studier som behandlar ämnets innehållsliga och 
ideologiska karaktär under den period jag avser att studera. Av de 
svenska studier som finns på området är det framför allt Ekvalls studie 
av läroböcker i ämnet som relaterat texternas innehåll till samtida 
politiska, kulturella och samhälleliga strömningar. När det gäller 
grundskolan har ämnets innehållsliga karaktär dock ensidigt belysts med 
den akademiska naturvetenskapen som norm, något som framställt 
ämnet som ett föråldrat och därtill förminskat universitetspensum. Jag 
hoppas att kunna utmana bilden av ämnet som ett föråldrat och 
förminskat akademiskt pensum genom att inrikta mig på allmän-
utbildningen, genom att välja en längre tidsperiod samt genom att i 
högre grad än i tidigare studier knyta ämnets innehållsliga förändringar 
till samtida samhälleliga, pedagogiska och kulturella strömningar. 

Disposition 

Resultatdelen är uppdelat i tre delar som var och en motsvarar en epok i 
ämnets historia: Folkskolan 1842–1919 (del I); Folkskolan 1919–1962 
(del II); Grundskolan 1962–2007 (del III). 

Mellan dessa epoker ändras den betydelse ämnet gavs för eleven och 
för samhället så pass kraftigt att jämförelser mellan epoker bör ses som 
jämförelser mellan skilda skolformer. 

En övergripande ämneshistoria saknas, vilket jag ser som en 
förutsättning för studien. Att skapa en tydlig och drivande ämnes-
historia för åren 1842–2007 hade troligtvis krävt någon form av 
utvecklingsidé, exempelvis en allt-har-blivit-bättre, vad som brukar 
kallas en ”whig interpretation of history”.129 Genom att i hög grad 
behandla epoker och perioder i ämnets historia i sin egen rätt vill jag 
betonat ämnets diskontinuitet, dess situationella karaktär och dess 
avhängighet av tidsandan snarare än av en utvecklingslogik och/eller ett 
traditionsbevakande. Samtidigt tror jag att de som väljer att läsa 
                                                 
128 Roger Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: Prisma, 2000), 70. 
129 Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History (London, New York: W W Norton & 

Company, 1931/1965). 
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avhandlingen från pärm till pärm kommer att kunna följa texten som en 
berättelse om ett ämne med en fascinerande och varierande historia och 
där enstaka tillbakablickar ska hjälpa läsaren att se och kunna följa detta. 

Varje del inleds med ett kort avsnitt som ger en övergripande 
karaktäristik för allmänutbildningen och ämnet under epoken. I denna 
berörs även den förskjutning av kanon som skedde under epoken. 

Varje del är uppdelad på två kapitel som motsvarar två urskiljbara 
kanon för epoken. Samtliga avhandlingens kapitel kan läsas fristående. 
De inleds med att läsaren ges en allmän- och utbildningspolitisk 
kontext. Här presenteras även läroplaner och de viktigaste läromedlen 
för perioden. I kapitlens brödtext redogör jag för empirin på så sätt att 
jag huvudsakligen hanterar ett analystema per avsnitt. Ett och samma 
analystema har i vissa fall krävt fler än ett avsnitt för att göra den 
aktuella empirin rättvisa. Kapitlen avslutas med att periodens 
analysteman sammanfattas i en kanon. 

Del I behandlar folkskolan från folkskolestadgan 1842 fram till 1919 års 
undervisningsplan. Under denna epok etablerades ämnet i folk-
utbildningen samtidigt som folkutbildningen allt mer blev en offentlig 
angelägenhet från att tidigare huvudsakligen varit en kyrklig dito. I 
kapitel 2 beskriver jag perioden 1842–1900 och hur ämnet allt mer tar 
form och hur det mot slutet av 1800-talet formerats en relativt enhetlig 
kanonisk diskurs med en huvudsaklig inriktning på objekt och 
fenomen. 1800-talet var ett århundrade då ämnet hade en stark 
förankring i Gud som naturens skapare, det var också en period under 
vilken åskådningsidealet, ett ideal som växte fram med folkskolan, hade 
ett starkt inflytande på ämnets inriktning. Kapitel 3 behandlar perioden 
1900–1919 och tar sin start i de tyska strömningar som påverkade 
ämnets texter och som gjorde att naturlandskapet blev en ny organiser-
ande princip för ämnet på bekostnad av det tidigare dominerande 
naturobjekten. Detta nya ideal var en del av en aktivitetspedagogisk 
rörelse som påverkade folkskolan starkt kring och efter sekelskiftet 
1900 och som innebar att det åskådningsideal som dominerat luckrades 
upp och fick nya uttolkningar. Nu gällde det att inte enbart att studera 
objekt och planscher utan att även ge sig ut och se den levande naturen. 
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1919 års undervisningsplan markerade en ny epok i ämnets historia som 
sträckte sig fram till 1962. Folkskolan blev nu på allvar en del av det 
framväxande demokratiska samhället och en kraft i att forma det nya 
Sveriges medborgare. I kapitel 4 beskriver jag den tydligt nationella 
inramning ämnet fick. Texterna lyfte fram Sveriges natur. Den Svenska 
industrin och dess upphovsmän togs också upp, men enbart i 
sjuklassiga och ännu inte obligatoriska folkskolor. Under mellankrigs-
tiden utökades ämnets pensum i och med att ett sjunde år blev 
obligatoriskt 1936. Året markerar starten för den period 1936–1962 
som behandlas i kapitel 5. Ämnet fick nu ett klart yrkesförberedande 
innehåll genom teman kopplade till hem och industri. Tekniken blev 
under denna period en påtaglig och självständig del av ämnet. 

Med grundskolans införande 1962 inleddes så ytterligare en epok i 
ämnets historia. Studiens fokus flyttas med detta mot högstadiet och 
grundskolans senare år, detta då de tidigare åldrarna huvudsakligen gavs 
en ämnesövergripande och integrerad framställning. Nytt och signi-
fikant för epoken var att naturvetenskapen och vetenskapsmannen blev 
förebilder för ämnet, något som kan kopplas till den realskoletradition 
som till stora delar kom att forma grundskolans högstadium. Under 
epoken präglades ämnet av en meritokratisk medborgarbildning, det vill 
säga en medborgarbildning med ett tydligt syfte att utbilda framtida 
naturvetenskapliga och tekniska experter för samhället. I kapitel 6 
beskriver jag perioden 1962–1980, en period då betoningen låg på 
inskolning i vetenskapligt inspirerade arbetssätt och på orientering i det 
moderna och teknikfyllda samhället. Båda dessa ideal tonades dock ner 
redan under 1970-talet och från 1980 framträdde tydligt en ny kanonisk 
diskurs med miljöfrågor på agendan. Det vetenskapligt inspirerade 
arbetssättet sökte sig nya förebilder, det fick en friare utformning där 
laboratoriets betydelse nedtonades. Det nya arbetssättet kom att i hög 
grad influeras av karaktärsdrag som tillskrevs naturvetenskapliga genier. 
Perioden 1980 – 2007 behandlas i kapitel 7. 

Det avslutande kapitlet, kapitel 8, inleds med en sammanfattning av de 
kanon som dominerat ämnet. Därefter följer en diskussion om två 
övergripande sammanhang som kan sägas ha format dessa kanon: 
naturvetenskapen och samtiden. I dessa visar jag på ett mer allmänt 
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plan hur ämnets innehållsliga förändringar kan sägas spegla breda 
samhälleliga, kulturella och pedagogiska strömningar. Allmänutbildning-
ens naturvetenskap är ingen enkel kopia av en akademisk naturveten-
skap utan något unikt och eget, en sammansättning av mer än vad som 
ryms i ”akademisk naturvetenskap”. Avsnittet är en uppgörelse med 
idén om allmänutbildningens naturvetenskap som ett stelnat och 
föråldrat universitetspensum. 
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D E L  I  

FOLKSKOLAN 1842–1919 

 

Under 1800-talet formerades en naturvetenskaplig undervisning i 
landets folkskolor. Detta skedde samtidigt som folkutbildningen på 
allvar blev en offentlig angelägenhet. Före folkskolestadgan 1842 drevs 
folkutbildningen i Sverige ofta i kyrkans regi. Redan i början på 1800-
talet hade dock frågan om en ny typ av folkutbildning väckts och den 
kom att debatteras flitigt under de första decennierna av seklet. Denna 
typ av förändringar, när funktioner som hade hört till kyrkans ansvars-
område flyttades över till borgerliga organ, brukar ses som tecken på 
det moderna samhällets framväxt. Folkutbildningens utveckling under 
1800-talet och fram till 1919 kan ses i detta ljus. 

Folkskolans ledning hamnade på lokal nivå, via nyinrättade lokala 
skolstyrelser. Ordförande för dessa skulle enligt förordningarna vara 
kyrkoheden, något som i praktiken innebar att kyrkan även fortsatt fick 
ett starkt inflytande över folkutbildningen. Kyrkans ordförandeskap 
blev dock tillsammans med frågan om lokala kyrkliga organ skulle styra 
folkskolan två stridsfrågor. Kring sekelskiftet togs avgörande steg mot 
att överföra ledningen för folkskolan till borgerliga organ samt mot en 
fackmannaledd folkskola.130 

I denna del behandlas ämnet från 1842 års folkskolestadga fram till 
reformerna 1918 och 1919 med den obligatoriska fortsättningsskolan 
och en ny undervisningsplan. Det var en epok i folkskolans historia 
som i läroplanshistorisk forskning karaktäriserades av en så kallad 
moralisk läroplanskod, en ideologi där lydnad och respekt inför 

                                                 
130 Lennart Tegborg, Folkskolans sekularisering 1895–1909: upplösning av det administrativa 

sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige (Doktorsavhandling: Uppsala universitet, 1969), 
14. 
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överheten – Gud och fosterlandet – styrde inriktningen på elevens 
fostran.131 

Ämnet präglades under epoken av ett fokus på natur och uppfinningar. 
Texterna andades folkupplysning, en vilja att ge folk kunskaper om sin 
omvärld, såväl den allra närmaste omgivningen som den mer exotiska 
och fantastiska. Genom texterna spreds ett i Sverige gemensamt språk 
för natur och teknik. Exempelvis kom lokala benämningar på växter 
och djur att trängas undan av officiellt standardiserade namn. 

I kapitel 2 kommer läsaren att följa ämnet under dess formering från de 
inledande decenniernas stora spridning på framför allt läromedlens 
innehåll och omfattning mot en mer enhetlig kanon mot slutet av 1800-
talet. Under denna period var Guds närvaro i texterna stark även om en 
försvagning märktes mot slutet av århundradet. Kapitel 3 inriktas på 
perioden 1900–1919, en tid då folkskolan kom att präglas av förändring 
och sekularisering: Gud försvann helt från de auktoritativa texterna 
samtidigt som ämnet orienterades mot en princip som kallades naturliga 
livssamhällen. 

                                                 
131 Begreppet läroplanskod introducerades i Lundgren, Att organisera omvärlden, 16f. Begreppet 

har vidareutvecklats av pedagogen Tomas Englund, se fotnot 300 för en längre utveckling 
av begreppet. Den moraliska läroplanskoden behandlas i Lundgren, Att organisera omvärlden, 
65ff; Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 103. Jfr Tingsten, Gud och 
fosterlandet. 
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K A P I T E L  2  

1842–1900 

Ett naturvetenskapligt ämne etableras 

På 1800-talet kunde naturvetenskapsmän föra fram naturvetenskapen 
som ett gudsbevis. Detta gav ämnet legitimitet i en tid då nyttan av 
naturvetenskap ännu återstod att bevisa. Samtidigt var naturvetenskap-
en ett kunskapsområde under kraftig expansion och mot slutet av 
seklet, när området på allvar började visa sina produktiva sidor, 
framstod forskaren som ”religionsstiftare snarare än som en ödmjuk 
upprätthållare av en äldre tro”.132 Nya discipliner växte fram, gamla 
sanningar vederlades och en grund lades för 1900-talets laboratorie- och 
experimentbaserade naturvetenskap. 

Det var på 1800-talet som naturvetenskapen på allvar gjorde sitt intåg i 
utbildningssystem och bildningssammanhang. Förutom att natur-
kunnighet var ett av de ämnen som angavs i 1842 års folkskolestadga 
kom naturalhistoria att krävas för studentexamen från 1832. Natur-
vetenskaplig kunskap fick dessutom en viktig roll i den framväxande 
folkbildningsrörelsen.133 

I 1842 års folkskolestadga angavs ”Naturläran” som ett av de ämnen 
som blivande folkskollärare skulle ha färdighet att undervisa i.134 Ämnet 
var inte helt nytt för folket utan förekom i folkutbildningen redan före 
stadgans tillkomst. Det saknade inte betydelsefulla förespråkare. 
Botanisten och läkaren Carl Johan Hartman (1790–1849) ställde i 
förordet till sin Populär naturkunnighet från 1836 frågan varför ”natur-
wetenskaperna wid uppfostran i så hög grad wårdslösas, att många 
ynglingar först wid akademierna lära känna deras tillwaro”.135 Det måste 

                                                 
132 Gunnar Eriksson, Kartläggarna: naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det industriella 

genombrottets Sverige 1870–1914 (Doktorsavhandling: Umeå universitet, 1978), 203. 
133 Beckman, Naturens palats, 217f. 
134 1842 års folkskolestadga, 8. 
135 Hartman, Utkast till populär naturkunnighet (första upplagan), III. 
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bli ändring på detta, menade Hartman, läran måste ges till folket så att 
”wår nation icke stå någon annan efter i allmän bildning”.136 

Men ämnet tog inte plats i folkskolestadgan utan debatt. Som jag redan 
nämnt fällde Anders Oldbergs omdömet att ”[d]et wore en olycklig 
förwillelse, om någon skolmästare skulle anse kännedomen af dessa 
ämnen [bland dem naturkunnighet] såsom folkskolans högsta uppgift.” 
Att på ett tidigt stadium undervisa i ämnet kunde leda till ”ytlighet och 
skryt”, den ”demoraliserande samt missledande fåfängan att få blänka 
med insigter, som, ehuru ännu icke så allmänna i Swenska folkskolan, i 
sjelfwa werket äro så ringa och så lätt förwärfade efter en god 
method”.137 

Det tog tid innan ämnet blev en självklar del av det obligatoriska 
innehållet i folkskolan.138 Ofta höll man sig till den så kallade 
minimikursen och till denna hörde inte ämnet.139 Förutom naturkunnig-
het låg även geografi och historia utanför minimikursen. Dessa ämnen 
reserverades ofta för de mera begåvade.140 Omfattningen av under-
visningen i naturkunnighet varierade således kraftigt mellan olika skolor 
under folkskolans första decennier. Utvecklingen tycks dock ha varit i 

                                                 
136 Ibid., IV. 
137 Oldberg, Praktisk handbok i pedagogik, 64. 
138 Sörensen, Svenska folkskolans historia III, 408; Emil Eljas, red., Den svenska folkskolan 100 år: 

1842–1942, första upplagan (Stockholm: Svenska Bokförlaget, 1942), 70. 
139 Sörensen, Svenska folkskolans historia III, 126–134; Eljas, red., Den svenska folkskolan 100 år, 

65ff. Den s.k. minimikursen angavs som ett undantag för skolbarn ”hwilka av fattigdom 
hindras” i sjunde paragrafen i 1842 års folkskolestadga. Minimikursen försvann först i och 
med normalplanen 1900: 
§. 7. De kunskaps-ämnen, hwilka enligt 6 §. 1 mom. fordras af den, som till lärare i folk-

skola ska kunna antagas, utgöre ock föremål för underwisning i sådan skola. De 
skolbarn, hvilka af fattigdom hindras att underwisningen längre tid begagna, eller sakna 
erforderlig fattningsgåfwa att förwärfwa det fulla kunskapmått, som underwisningen 
erbjuder, böra, då de lemna skolan, åtminstone hafwa inhemtat nödig kunskap i följande 
ämnen: 

a) ren och flytande innanläsning af Swenska språket, så Latinsk som Swensk stil; 
b) Religionskunskap och Biblisk Historia, till den grad, som erfodras för att kunna hos 

Presterskapet börja den egentliga Nattwardsläsningen;   
c) Kyrkosång, med undantag för dem, som dertill sakna allt anlag; 
d) skrifwa; och  
e) de fyra Räknesätten i hela tal. 

Skolstyrelsen äge att bestämma den skillnad, som i hänseende till kunskapsfordringarna 
lämpligen må göras mellan gossar och flickor. Ur 1842 års folkskolestadga, § 7, 10–11. 

140 Eljas, red., Den svenska folkskolan 100 år, 68f. 
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stort positiv, inte minst tycks Nils Johan Berlins läro- och läseböcker ha 
fått till följd att ämnet stärkte sina positioner. I en av de mer 
omfattande inspektionsberättelserna från den andra inspektionsperiod-
en 1864–1866 underströks detta: 

Under de 4 à 5 år Berlins läsebok i naturläran begagnats såsom läsebok i 
folkskolan, har kunskapen om och intresset för naturens lif och 
företeelser mycket höjts, ej blott i skolorna utan äfven derutom, emedena 
förenämnda populära bok blott behöfde blifva känd för att blifva spridd 
bland allmogen. Det är derföre numera jemförelsevis icke litet man får 
höra om naturen af barnen, ehuru deras kunskaper i ämnet sällan äro 
mycket vidsträckta eller sammanhängande.141 

En viktig punkt i folkskolans historia var tillkomsten av läroplaner, eller 
normalplaner som de kallades. Den första kom 1878 och följdes av nya 
1889 och 1900. Dessa centralt formulerade styrdokument innebar att 
innehållet i ämnet allt mer preciserades från centralt håll. Det innebar 
att staten stärkte sitt inflytande över undervisningen jämfört med 
kommunerna. Första försöket att införa dylika normer, 1872 års motion 
om statliga föreskrifter för folkskolans undervisning, avslogs bland 
annat av rädslan för vad denna maktförskjutning skulle innebära.142 De 
tre normalplanerna hade alla en likartad utformning. På cirka tre sidor 
angavs först kursinnehåll och därefter i vilken årskurs som respektive 
innehåll ska förmedlas. 

Spridningen av läroböcker i naturkunnighet var i mitten av 1800-talet 
ringa.143 Delvis hängde detta samman med att man helt enkelt inte 
undervisade i ämnet vid alla folkskolor. Normalfallet i början av 1860-
talet kan sammanfattas av folkskoleinspektör A. Rundbäck: ”I öfriga 
läroämnen, såsom naturlära, geometri, linearteckning m.m., hvilka nästan 
aldrig förekommma vid undervisningen, finnas också sällan några 
läroböcker i skolorna.”144 Läroboken var alltså ingen självklarhet, än 
mindre att lärjungarna skulle köpa en sådan. I de fall den förekom var 

                                                 
141 A. Rundbäck, Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1864–1866 : afgifna af tillförordnade 

folkskoleinspektörer : Del I–II (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1867), del II, Wexiö Stift, 
20. 

142 Sörensen, Svenska folkskolans historia III, 115f. 
143 Ibid., 451. 
144 A. Rundbäck, Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1861–1863 : afgifna af tillförordnade 

folkskoleinspektörer : Del II (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1865), Wexiö Stift, 39. 
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det oftast genom att skolan hade införskaffat ett lämpligt antal. Men de 
ansågs nödvändiga och stärkte sin ställning med tiden.145 

När den obligatoriska folkskolan lagstadgades 1842 fanns ingen given 
lärobok i naturkunnighet, något som även var fallet för andra av 
folkskolans ämnen.146 Något annat var kanske inte att vänta sig, 
samtidigt hade ämnet förekommit i folkskolan redan före 1842 och det 
fanns ett flertal läroböcker på marknaden som riktade sig till folk-
utbildningen.147 Utöver läromedel skrivna enkom för ämnet användes 
troligtvis en mängd andra och relaterade böcker i undervisningen.148 

Att döma av de läromedel i naturkunnighet som jag granskat uppvisade 
folkskolans första decennier stora variationer i innehåll, framställnings-
sätt, organisation av innehåll och omfattning. Formering av en kanon 
kan beskrivas som att en mer enhetlig uttolkning av dessa aspekter 
växte fram. Detta kommer jag till stor del beskriva i kapitlet, men redan 
här kan några mer allmänna tendenser framhållas. Exempelvis försvann 
ganska snart en viss typ av innehåll ur läromedlen. I samtliga tre 
upplagor av Johan Ferdinand Schlez Populär naturkunnighet från 1846, 
1847 och 1849 fanns avsnittet ”Betraktelse öfver menskliga Själskrafter-
na *); jemte anvisning till deras rätta bruk.”149 I fotnoten till titeln står 
”eller Psychologien”. I Schelz läroböcker, översatt till svenska från tysk 
förlaga av Ludvig Westerberg, avhandlas även raser, religioner, 
styrelsesätt, regeringar och stånd.150 Kortare avsnitt som behandlade 

                                                 
145 Aquilonius, Svenska folkskolans historia II, 428. 
146 Agneta Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i 

lärarutbildningen (Doktorsavhandling: Lärarhögskolan i Stockholm, 1996), 107. 
147 Hoffmann, Populära naturkunnighet; Hartman, Utkast till populär naturkunnighet (första upplagan); 

Isak Martin Winge, Läse- och lärobok för folk-scholor : i tvänne delar : Andra förbättrade upplagan 
(Stockholm: Zacharias Haeggström, 1837). 

148 För exempel på andra läromedel, se Oscar Elis Leonard Dahm, "Skolmästarkonst : 
Antydningar för lärare och skolinspektörer af O. E. L. Dahm : Nyutgåva av en tidig svensk 
handbok i pedagogik tryckt i Kalmar 1846" i Årsböcker i svensk undervisningshistoria, volym 181, 
red. Stig G Nordström (Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1846/1995), 
87; Boel Englund, Eva Trotzig & Donald Broady, Moderna läromedel för 1870-talet: förteckning 
över Statens exposition av undervisningsmateriel : Meddelanden från Forum för pedagogisk historia, nr. 3 
(Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 1995), 52–64. 

149 Johan Ferdinand Schlez, Populär naturkunnighet : En läse- och lärobok för folkskolor : Med figurer : 
Översatt från 16:de uppl. af L. Westerberg, första upplagan (Stockholm: Tryckt hos P. G. Berg, 
1846), 64. 

150 Ibid., 271–272. 
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människans förstånd har jag funnit i läromedel från så sent som runt 
1870, då i anslutning till frågan om vad som höjer människan över 
djuren – alltså som en del av att skriva in människan i det gudomliga 
systemet, som den enda varelse som kan ha ett ”begrepp om Gud”.151 
Avsnitt av psykologisk eller statsvetenskaplig art försvann ur läromedel 
skrivna för ämnet mot slutet av 1800-talet.152 

En annan märkbar skillnad i den tidiga läromedelsfloran gällde 
texternas omfattning. Bland de läromedel jag undersökt fanns allt från 
Johan Fredrik Petersons Hemlexor i naturkunnighet och Oskar Elis 
Leonard Dahms Naturkunnighet på 16 respektive 60 sidor till Schlez och 
Hartmans betydligt fylligare läroböcker, båda med titeln Populär 
Naturkunnighet, på 272 respektive 340 sidor. Att omfattningen varierade 
aktualiserar frågan om läroböckernas ambitioner och folkskolans 
realitet. I Dahms inflytelserika lärobok för folkskoleseminarier från 
1846, Skolmästarkonst, skrev han att Hartmans jämte Thomés samtida 
och omfattande läroböcker ”äro för vidlyftiga för folkskolan”.153 Det 
verkade som att han tog konsekvensen av denna åsikt. 1850 publicerade 
han sin egen Lärobok i naturkunnigheten för folkskolor: Försök, en av många 
läroböcker han författade. I förordet underströk han sina intentioner: 

Dessa blad framträda, utan anspråk på originalitet, hufvudsakligen för att 
visa, huru liten en bok för folkskolor måste vara. Vidlyftigare arbeten för 
sådana skolor köpas ej, läsas ej, läras ej af dem, för hvilka de äro ämnade, 

                                                 
151 Carl Wilhelm von Paijkull, Lärobok i naturlära för folkskolan och hemmet, första upplagan 

(Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1868), 52. Jfr Gustaf Magnusson Celander, Lärobok i 
naturlära för folkskolor : Med 128 träsnitt., första upplagan (Stockholm: L. J. Hiertas 
förlagsexpedition, 1872), 137. 

152 Avsnitt om styrelsesätt, regeringar och stånd har jag inte funnit efter 1850 i de läromedel 
jag studerat, däremot fanns raser behandlade så sent som i 15e och sista upplagan av Berlins 
Naturlära från 1907. I läromedel skrivna av de storsäljande läromedelsförfattarna Hjalmar 
Berg och Anders Lindén – vars läromedelsproduktion inleddes 1889 – fanns dock inga 
avsnitt som behandlade ras. Däremot kan man finna dem i ämnesintegrerade läromedel av 
långt senare datum, se Konstantin Laurentius Nordin, Lärobok i geografi och naturkunnighet 
jämte hembygdskunskap. Del III: Australien, Amerika, Världshavet och Polarländerna, Djurrikets 
huvudgrupper, Ljudet, Ljuset, Magnetismen, Elektriciteten, Människokroppen, Betydelsefulla husdjur, 
Himlakropparna, Hälsolära, Fäderneslandet och hembygden, första upplagan (Linköping: Lärare vid 
Linköpings folkskoleseminarium, 1925), 153. 

153 Dahm, "Skolmästarkonst", 85. Stavningarna Oscar och Oskar förekommer i Libris. Jag har 
använt Oskar i den löpande texten, men Oskar/Oscar i referenser beroende på stavning i 
Libris. 
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huru förträffliga de än äro. De äro som missriktade skott, hvilka måhända 
träffa något mål, men ej det, till vilket det syftade.154 

Förutom en mer realistisk ambition var även priset på läroboken en 
faktor som motiverade kortare versioner.155 

Mot slutet av 1800-talet uppvisade läromedlen en allt högre grad av lik-
formighet. En av drivkrafterna bakom detta var 1880-talets läromedels-
granskningar.156 I dessa kommenterades huvudsakligen aspekter som 
vetenskaplig korrekthet, läsbarhet (såväl typsnitt som språk), organi-
sation av innehåll, om framställningen var dogmatisk eller ej samt om 
innehållet överensstämde med normalplanen. Först 1938 inrättades en 
organisation för läromedelsgranskning genom läroboksnämnden. 

I formeringen av en mer enhetlig läromedelskanon bör även frågan om 
läromedelsförfattarnas bakgrund och förankring beaktas. Förutom 
direkta översättningar från tyska förlagor skrevs de första årtiondenas 
läroböcker av universitetslärare som exempelvis Berlin och läroverks-
lärare som Lars Johan Wahlstedt.157 Med tiden kom personer verk-
samma inom folkskollärarkåren att skriva läromedel och mot slutet av 
1800-talet dominerade dessa marknaden.158 

De första storsäljande läroböckerna var Berlins Läsebok i Naturläran och 
Lärobok i naturläran. De hade fått en bra start genom att få pris i den 
pristävling som riksdagen hade utlyst i syfte att förbättra läromedels-
situationen för folkskolan.159 Den första upplagan av Berlins lärobok 

                                                 
154 Oskar Elis Leonard Dahm, Lärobok i naturkunnigheten för folkskolor : Försök (Kalmar: Aug. 

Westins boktryckeri, 1850), 2.  
155 Att korta billiga läroböcker var konkurrenskraftiga framhölls även av andra läromedels-

författare, se C. A. Ahlström, Naturlära för folkskolans barn : uppställd efter normalplanen : Del I–
III (Ryssby: författarens förlag, 1886–1887), förord. 

156 Berg, Lindén, Hübinette, Nilsson & Winslow, Granskning af läroböcker i naturkunnighet; Chr. 
L. Anjou, N. J. O. H. Lindström, Carl Kastman, J. M. Ambrosius, I. A. Lyttkens, J. E. 
Johansson, K. O. Sjölander, P. Aug. Gödecke & G. W. Bucht, Granskning af läroböcker för 
folkskolan jemte grundsatser för deras uppställning : Underdånigt utlåtande afgifvet den 24 mars 1887 af 
utsedde kommitterade : 4 vol (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1887). 

157 Se Hoffmann, Populära naturkunnighet; Winge, Läse- och lärobok; Schlez, Populär naturkunnighet 
(första upplagan). 

158 För tidiga exempel, se Jonas Bäckman, Folkskolans naturlära : Till begagnande vid de öfversta 
afdelningarne, första upplagan (Stockholm: Zacharias Hæggströms förlag, 1864). 

159 Aquilonius, Svenska folkskolans historia II, 429. Beckman, Naturens palats, 232. 
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utkom 1852 och omfattade 180 sidor och 60 träsnitt.160 1913, 22 år 
efter Berlins död, utkom den i sin femtonde upplaga.161 Läseboken var 
betydligt mer omfattande: sjunde upplagan från 1871 var på 478 sidor 
och innehöll 137 träsnitt.162 

Berlins läro- och läseböcker hade en mycket dominerade ställning på 
läromedelsmarknaden, något som även kom till uttryck i inspektörs-
berättelserna. A. G. Borgens konstaterade exempelvis i sin berättelse för 
åren 1861–1863 att Berlins lärobok var ”den enda lärobok, som, så vidt 
jag känner, finnes i detta läroämne”.163 Och fanns den inte så 
rekommenderades den. Inspektör G. V. Schotte skrev i sin berättelse 
för perioden att han ”föreskrifvit, att allmänna öfningar i detta 
läroämne böra förekomma minst en gång i hvarje vecka, hvilka öfningar 
helst böra anställas med ledning af professor Berlins förträffliga läro- 
och läseböcker i naturläran”.164 

I de första inspektörsberättelserna för åren 1861–1863 var det få av 
inspektörerna som skrev något om ämnet och när det nämndes var det 
oklart om lärobok förekommit. Det framgick dock som helhet och med 
hänsyn tagen till annan information att viss undervisning förekom och 
att även andra läromedel än Berlins läro- och läseböcker användes. 
Kring 1880 var de dock de i särklass mest spridda följda av Gustaf 
Magnusson Celanders och Albrekt Julius Segerstedts läromedel i ämnet. 
Exempelvis förekom dessa tre författares läromedel i 104, 15, 
respektive 11 av de besökta folkskolorna enligt inspektör H. E. 
Herrmansson, som utöver de tre dominanterna noterade några fåtal 

                                                 
160 Nils Johan Berlin, Lärobok i naturläran för folkskolor och folkskollärare-seminarier, första 

upplagan (Lund: Gleerups, 1852). 
161 Nils Johan Berlin, Lärobok i naturlära för folkskolan : efter skolans nuvarande krav omarbetad av 

Sven Leonhard Törnquist, femtonde upplagan (Lund: C. W. K. Gleerups förlag, 1913). 
162 Nils Johan Berlin, Läsebok i naturläran för Sweriges allmoge : med 137 trädsnitt, sjunde upplagan 

(Lund: tryckt på bokhandlaren C. W. R. Gleerups förlag, uti Berlingska boktryckeriet, 
1871). 

163 A. G. Borgen, Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1861–1863 : afgifna af tillförordnade 
folkskoleinspektörer : Del I (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1865), Strengnäs stift, 92.  

164 Inspektör G. V. Shotte, Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1861–1863 : Del I., Strengnäs 
stift, 39. Även A.G. Borgen skrev i sin berättelse för samma år att han förordat att varje 
folkskola bör äga tillräckligt antal exemplar av Berlins lärobok för att tillåta undervisning i 
ämnet. Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1861–1863 : Del I, Strengnäs stift, 92.  
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förekomster av Wahlstedts, Carl Johan Hartmans, Axel Emanuel 
Lundeqvists och Anders Hägermans läromedel.165 

Mot sekelskiftet började folkskollärarna själva allt mer att dominera 
läromedelsproduktionen. Den nya storsäljaren blev Lärobok i 
naturkunnighet av folkskollärarna Hjalmar Berg och Anders Lindén. Till 
skillnad från Berlin hade Berg och Lindén växt upp med folkskolan. De 
var båda lärare vid Stockholms folkskolor och hade en grundutbildning 
från folkskoleseminariet. Första upplagan, skriven på uppmaning av 
förlaget P. A. Norstedt & söner, kom 1889 och nådde med tiden 
närmast monopolställning på området.166 Både Berg och Lindén hade 
varit med i de läromedelsgranskningar som utfördes i mitten av 1880-
talet, närmare bestämt den på uppdrag av Stockholms folkskollärare-
förening.167 Omdömet om pionjären Berlins lärobok hade varit 
kritiskt.168 Utöver några få positiva och allmänna kommentarer som att 
”[s]tilen utmärker sig för ovanlig redighet och lättfattlighet” samt att 
med ”avseende på innehållets vetenskapliga tillförlitlighet intager detta 
arbete ett synnerligen framstående rum” hade merparten av deras 
granskning handlat om brister: bristen på organiserande principer för 
framställningen av innehållet, felaktiga urval av innehåll, avsaknad av 
pedagogiskt framställningssätt, sakfel, språkfel och så vidare.169 Berlins 
lärobok kom också med tiden att bli symbolen för det gamla, det man 
skulle ta avstånd ifrån. Lorentz Wladimir Bolin, läromedels- och metod-
boksförfattare under första halvan av 1900-talet, påstod exempelvis i en 
metodbok från 1920 att ”Berlins gamla lärobok verkar närmast som ett 

                                                 
165 Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1877–1881: afgifna af tillförordnade folkskoleinspektörer : 

Del I–II (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1883), del I: Upsala erkestift, avsnitt II: 
Hagunda, Lagunda, Trögds, Åsunda, Håbo, Örbyhus, Norra och Södra Fjerdhundra 
kontrakt samt den del af Olands och Frösåkers kontrakt, som hör till Upsala län, 43. Det 
framgick inte hur många skolor som hade tillgång till läromedel eller om vissa skolor hade 
mer än en sort.  

166 Bruce, Svenska folkskolans historia IV, 458. 
167 Berg, Lindén, Hübinette, Nilsson & Winslow, Granskning af läroböcker i naturkunnighet. 
168 Ibid., 20–25. 
169 Ibid., 23f. 
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kompendium i mycket sammanträngd form för universitets-
studierna.”170 

Pedagogen Agneta Linné menar att det i samband med att ett nytt 
seminariereglemente antogs 1865 etablerades en ”ny aktörsgeneration”, 
en generation folkskollärare med en mer enhetlig ”intresse- och värde-
gemenskap”, en generation som skrev läromedel och som via sin 
verksamhet kom att formera en folkskolläraredition.171 Berg och Lindén 
kan ses som en del av denna nya generation, eller rättare sagt som de 
första representanterna för en ny ”profession”.172 Att dessa såg ett 
behov av att söka sin kontrast i tidigare icke professionella generation-
ers läromedel förvånar inte. 

Till den allt mer homogena kanon som etablerades i ämnet mot slutet 
av 1800-talet hörde de tre syften med ämnet som formulerades i metod-
litteraturen, här tagna ur en metodbok från 1888: 

Ändamålet med undervisning är dels ett materielt, eller att lärjungarne 
måtte lära sig uppfatta naturen och att bruka den till sin nytta, dels ett 
formelt, hvartill hör, att den vill skärpa barnens iakttagelseförmåga m.m., 
och dels ett sedligt-religiöst, eller att öppna deras öga för guds 
uppenbarelse i naturen i dess ändamålsenlighet, styrelse m.m., på det att 
de måtte lockas att vörda och älska honom och att vårda om hans verk, 
så att de icke utan giltigt ändamål skada något bland dem.173 

Det materiella syftet förvånar knappast. Det formella ska jag beröra i 
själva kapitlet och framför allt i det avslutande avsnittet Guds kanon. 
Låt mig därför kort stanna vid det sedligt – religiösa och vid Guds 
närvaro i ämnets texter. Det första man kan lägga märke till var att 
1800-talets läromedelsförfattare ofta refererade till bibeln som en 

                                                 
170 Lorentz Wladimir Bolin, Om åskådlighet och naturiakttagelse i folkskolans biologiundervisning: en 

kort handledning för folkskollärare, första upplagan (Stockholm: Svenska andelsförlaget, 1920), 
10. 

171 Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen?, 135f, 163f. 
172 Ibid., 163. 
173 Metodik för undervisningen inom folkskolan uti bibelläsning, biblisk historia, katekes, psalmläsning, 

historia, geografi, naturkunnighet (Linköping: Linköpings lithografiska anstalt, 1888), 93–94. De 
tre syften finns även angivna i Berg, Lindén, Hübinette, Nilsson & Winslow, Granskning af 
läroböcker i naturkunnighet, 5–6; Albrekt Julius Segerstedt, Naturvetenskapen i folkskolan och för 
nybegynnare: metodiska anvisningar (Karlstad: Hjalmar Petersson & K:nis förlag, 1877) 3–6. 
Tidiga syftesformuleringar finns i Dahm, "Skolmästarkonst", 85–88 (här saknas det 
formella syftet); Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan), förord; Hartman, Utkast till 
populär naturkunnighet (första upplagan), förord; Hoffmann, Populära naturkunnighet, 2–3.  
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auktoritet, något som dock försvann ur texterna mot slutet av 
århundradet. I Berlins Lärobok i naturlära kunde man exempelvis läsa att 
”[f]åren woro de första djur, som gjordes tama, hwilket wi kunna lära af 
Bibeln, der det står att Abel, Adams son, war en fåraherde. De äro 
rädda och fromma djur.”174 Mest framträdande var dock Gud i läro-
medlens inledningar och avslutningar.175 Johan Anders Svenssons Den 
lilla naturläran inledde exempelvis med följande citat: 

   »Män’skan och djuren, 
blomman i skimrande skrud, 
     allt i naturen 
vittnar om skapelsens Gud» 

                    E. Sehlstedt.176 

Berlins Lärobok i naturläran inleddes i alla sina upplagor med ett citat 
från psaltaren som bedyrade att ”stor äro Herrens verk, värda att 
begrundas av alla, som hava sin lust i dem. Psalt. 111:2”.177 Med tanke 
på denna inramning kan det vara intressant att visa att den inte var 
självklar. Ämnets tidiga texter berörde ofta spänningar mellan Gud och 
naturvetenskapen: ”Lär dem vackert rena Guds ord och gör inga 
doktorer af dem!”, protesterade mjölnaren mot folkskollärare Richards 
undervisning om människokroppen i en inledande berättelse till Schlez 
lärobok Populär naturkunnighet för folkskolor.178 Läromedelsförfattarna 

                                                 
174 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan), 21. 
175 Läromedel som inleddes med referenser till Gud: Lars Johan Wahlstedt, Folkskolans 

naturlära : utarbetad i enlighet med "Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor" samt med 
hänvisningar till "Läsebok för folkskolan" och C. R. Sundströms "Atlas till naturriket" (Christianstad: 
Boktryckeri-aktie-bolagets tryckeri, 1879), 1; Dahm, Lärobok i naturkunnigheten, 3; Ahlström, 
Naturlära för folkskolans barn, 3; Celander, Lärobok i naturlära, 1; Albrekt Julius Segerstedt, 
Naturlära för folkskolor och nybegynnare : Med 51 träsnitt och hänvisning till »Läsebok för folkskolan». 
(Karlstad: Hjalmar Petersson & K:nis förlag, 1873), 1; Berlin, Läsebok i naturläran (sjunde 
upplagan), 1; Hartman, Utkast till populär naturkunnighet (första upplagan), 2f; Bäckman, 
Folkskolans naturlära (första upplagan), 7; Winge, Läse- och lärobok, läseboksdelen, 1. Flera av 
läroböckerna avslutas med bibelcitat eller dylikt. Se t.ex. Segerstedt, Naturlära för folkskolor, 
128; Berlin, Läsebok i naturläran (sjunde upplagan), 478; Berlin, Lärobok i naturläran (första 
upplagan), 180.  

176 Citat från inneromslaget till Johan Anders Svensson, Den lilla naturläran för folkskolans barn 
(Jönköping: Jönköpings lit. aktiebolag, utgifvarens förlag, 1894). 

177 Berlin, Lärobok i naturläran (femtonde upplagan), 1. Samma citat fanns med även i första 
upplagan, Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan). 

178 Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan), 1. Jfr Naturen och dess under : underwisande 
berättelser om de wäsendtligaste naturfenomenerna : Läsebok för alla klasser : Öfwersättning: A. P. 
Landin (Gefle, 1841), 6. Folket tycks till stor del ha värderat folkskolan främst för dess lära 
om guds ord och betraktat ämnen såsom naturkunnigheten såsom ”onödigheter” att döma 
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bemötte på detta sätt möjliga invändningar mot ämnet. Historien om 
mjölnaren och Richard slutade mycket riktigt i lycklig harmoni när 
mjölnare insåg att kunskapen om naturen, i synnerhet om människo-
kroppen, ”detta gudomliga mästerstyckes underbara beskaffenhet”, var 
precis lika viktig för eleverna som mjölnarens kunskap om sin kvarn: 
”Alla åhörare förstummades, och ingen vågade mer att invända ett ord 
mot Richards lärorika meddelanden om menniskokroppen byggnad.”179 

En annan spänning som berördes var den mellan en gudomlig natur 
och det maskineri som naturen riskerade att reduceras till i naturveten-
skapliga beskrivningar. Medveten om detta dilemma underströk Dahm i 
sin Skolmästarkonst att ”[b]arnen böra visserligen ej lära sig att anse 
naturen som ett dödt ting, åt sig sjelf lemnadt, machineri, men de böra 
lära, att Guds hand ej mera ingriper i det, som de hittills ansett under-
bart, än i det, som de ansett simpelt.” För att motverka effekterna av en 
alltför mekanisk beskrivning av omvärlden i ämnet menade Dahm att 
”moraliska och religiösa reflexioner böra stundom förekomma”.180 

I detta kapitel kommer jag att huvudsakligen inrikta mig på att beskriva 
den kanon som uttrycktes i texterna mot slutet av 1800-talet samt på att 
förklara några av drivkrafterna bakom kanonbildningen. En central 
drivkraft var åskådningsidealets etablering i ämnet. Detta hade från början 
varit en allmänpedagogisk idé, men fick med tiden sin särskilda 
uttolkning i ämnet. Min redogörelse för perioden kommer dock att 
starta i verklighetsbilden. 

Objekt och naturfenomen 

Som jag nämnde i inledningsvis i kapitlet hade innehållet varierat 
kraftigt mellan olika läromedel vid starten för folkskolan 1842. När det 
gällde organiseringen av innehållet uppvisade läromedlen en hög 
variation även under de följande decennierna. Vissa läromedel inleddes 
                                                                                                                        

av folkskoleinspektörernas berättelser. Se t. ex. Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1877–
1881 : Del I–II, del I, Westerås stift, Dalarne, 69; del II, Carlstads stift, Nors kontrakt, 27. 
Eneroth menar att det finns en oro bland folket att ämnet ska väcka ”hvarjehanda tvifvel 
om gud, hans allmagt, vishet och godhet”, Olof Eneroth, Folkskolan: dess ändamål, medel och 
verkningar jemte öfversigt öfver folkskolans ställning i Sverige, Norge samt andra kristna länder 
(Stockholm: Nyman, 1867), 70.  

179 Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan), 2–3. 
180 Dahm, "Skolmästarkonst", 86. 
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med läran om himlakropparna, andra med människan och ytterligare 
några med husdjuren. Bakom dessa variationer låg bland annat 
spänningar mellan religiösa och pedagogiska argument. Togs hänsyn till 
det förra inledde författaren med människokroppen.181 När pedagog-
iska argument fick styra var det oftast djuren som fick inleda. Det fanns 
även läromedelsförfattare som såg en pedagogisk vinst i att starta med 
himlakropparna och världsbyggnaden så ”att barnet från början må ega 
en öfversigt af det hela”.182 Mot slutet av 1800-talet blev dock djurriket 
det dominerande sättet att inleda läroboken, helt i enlighet med vad de 
båda läromedelsgranskningarna på 1880-talet hade förordat. Rent 
oavsett skillnader i organiseringen av innehållet förenades 1800-talets 
texter av två tydliga och med tiden tilltagande fokus: beskrivningar av 
objekt såsom djur, stenar, växter och uppfinningar samt av natur-
fenomen såsom norrsken och häverteffekten. 

Att objekten var i fokus för den tidiga folkskolans naturkunnighet blev 
som mest påtagligt i förkortade läromedel. I Petersons Hemlexor i 
naturkunnighet från 1879, ett litet nätt häfte på 16 sidor, omnämndes på 
de nio sidorna om djurriket inte mindre än 347 olika djurtyper.183 Här 
drevs idén om naturen som objekt till sin spets, vilket borgade för en 
och annan utvikning såsom följande uppräkning av ”Flädermöss”: 
”Flygande hunden från Ostindien, hvilkens kött ätes; Wampyren från 
Sydamerika; Nattblackan och Läderlappen hos oss; Hästskonsen från Södra 
Europa och Flygande Maki från Ostindien.”184 Trots den enormt 
kompakta framskrivningen är det en stundom fascinerande läsning. 
Språket för oss med sitt lakoniska uttryck in i en suggestiv språkvärld: 
”hvilkens kött ätes”, det var det enda eleven fick veta om den flygande 
hunden från Ostindien. Att läromedlen var kortfattade och namntunga 
innebar alltså inte med nödvändighet att beskrivningarna var torra och 
mekaniska, tvärt om. Vad sägs om följande inledning till avsnittet 
”Örter och gräs utan trädstam” i Dahms kortfattade och oillustrerade 
Naturkunnighet: 

                                                 
181 Se Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan). 
182 Celander, Lärobok i naturlära, III–IV. 
183 Johan Fredrik Peterson, Hemlexor i naturkunnighet för folkskolans barn (Strömstad: L. A. 

Larssons boktryckeri, 1879). 
184 Ibid., 8–9. 
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Cactusörterna äro öfwer 500, med besynnerliga former, liknande klot, 
kålrötter, störar, ormar, m. m., alla bladlösa, och wanligen fullsatta med 
taggar, hvarföre de i södern begagnas till stängsel. De hafwa nästan alla 
wackra blommor, och en del ätlig frukt. På en cactusart i Amerika lefwer 
en skalbagge, som, torkad, användes såsom färgämne, och kallas 
Cochenille. Praktcactus har wälluktande gula blommor, stora som 
thefat. Victoria regalis har famnsbreda tallrikformiga blad och 15 tum 
breda, hvita blommor, som simma på floderna i Amerika.185 

Vita blommor som simmade på floderna, växter som användes som 
stängsel, klotformiga och ormliknande. Här gavs folkskoleeleven på 
endast några få rader en inblick i ett land och ett landskap mycket 
främmande det svenska. 

Läromedlen var inte ensamma i sin namntäthet, dylika listor före-
kommer i samtliga normalplaner åren 1878, 1889 och 1900. De djur 
och växter som listades varierade dock. Djurlistorna innehöll runt 100 
namn. Utdrag från dessa visar på både kontinuitet och förändring: 

1878: hund, varg, räf, katt, lejon, tiger, utter, björn; igelkott, mullvad; säl; 
ekorre, råtta, hare, bäfver; nötkreatur, får, get, ren, elg, hjort, rådjur, 
kamel; häst, åsna, svin, elefant 

1889: hund, varg, räf, katt, lejon, tiger, vessla, utter, björn; igelkott, 
mullvad; säl; ekorre, råtta, hare, bäfver; nötkreatur, får, get, ren, elg, hjort, 
rådjur, kamel; häst, åsna, svin, elefant 

1900: hund, varg, räf, katt, lejon, björn; igelkott; säl; ekorre, råtta, hare; 
nötkreatur, får, ren, älg, rådjur, kamel; häst, svin, elefant186 

Mellan 1878 och 1889 års normalplaner tillkom vessla till serien. Till 
1900 minskades antalet djur. Medan 1878 års normalplan räknade till 
102 djur och 1889 till 107 så innehöll 1900 års normalplan endast 74. 
Minskningen mellan 1889 och 1900 motiverades i normalplanen med 
att man ”upptagit endast de mest typiska och för människan mest 
betydelsefulla”.187 

Teknik var ett annat innehåll i texterna. I tidiga läroböcker kunde 
området behandlas mycket utförligt och i bred betydelse såsom i 
människans bruk av naturen mer allmänt eller av viktiga hantverk i 

                                                 
185 Dahm, Lärobok i naturkunnigheten, 33. 
186 Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (Stockholm 1878), 29; Normalplan 1889, 

35; Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (Stockholm, 1900), 41. 
187 Normalplan 1900, 68. Se även Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola : Del 2, 188. 
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synnerhet, det vill säga i betydelsen av teknologi, ett begrepp som även 
användes av läromedlen.188 En annan aspekt av teknik var att 
läroböckerna kunde redogöra för ämnenas användning i tekniska 
föremål såsom exempelvis att kvicksilver användes i termometrar. Den 
breda tolkningen av teknik reducerades dock ganska snart till teknik i 
betydelsen tekniska föremål. De tekniska föremålens ställning var och 
förblev stark i ämnet. I första upplagan av Berg och Lindéns Lärobok i 
naturkunnighet från 1889 beskrevs exempelvis termometer, ångmaskin, 
elektrofor, glödlampa, telegraf, telefon, barometer, sug- och luftpump, 
sughäfvert och häfstång.189 Teknik i denna uttolkning föll väl in i den 
övergripande inriktning på att beskriva världen genom dess objekt som 
växte fram i ämnet under 1800-talet. 

Läromedlens urval av teknik var inte godtycklig. Förutom sådan teknik 
som folkskoleeleverna kan tänkas ha varit bekanta med från hemmen 
fanns även teknikens state of the art. Ångfartyg och ångvagnar 
omnämndes i 1840-talets läromedel. När glödlampan fanns med i första 
upplagan av Berg och Lindéns lärobok från 1889 var den fortfarande 
inne på sitt första decennium som kommersiell produkt. Telegrafen, 
som var ganska precis jämngammal med folkskolestadgan, beskrevs i 
läromedel redan 1868.190 

Läromedlens inriktning på ny teknik var ingalunda given i starten. 
Berlins storsäljande Lärobok i naturläran innehöll i sin första upplaga 
uteslutande välkända teknikföremål såsom kikaren, kompassen, 
pumpen och pusten. De exempel som gavs på produkter i avsnittet om 
järn var grytor och spishällar. Några årtionden senare var teknikens 
state of the art där. I nionde upplagan från 1876 kunde folkskoleeleven 

                                                 
188 För exempel på avsnitt som behandlade teknologier, se Schlez, Populär naturkunnighet (första 

upplagan), 210–247 (avsnitt om ”Technologi”); Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan), 
138–148 (avsnitt ”Om hwarjehanda sysslor och handtwerk”). 

189 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Lärobok i naturkunnighet, första upplagan (Stockholm: P. A. 
Norstedt & söners förlag, 1889). 

190 Se Läsebok för folkskolan (Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1868), 527f. För andra tidiga 
exempel, se Celander, Lärobok i naturlära, 95; Segerstedt, Naturlära för folkskolor, 98f. Det var 
Samuel F B Morse som utvecklade telegrafen till en kommersiell företeelse med de första 
testerna kring 1844. En kabel mellan Paris och London tillkom 1854 och 1857–1858 drogs 
en annan kabel över atlanten. Hade jag undersökt fler läromedel och läromedelsupplagor 
från 1860-talet hade jag möjligen kunnat finna än tidigare förekomster. 
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läsa om stål och att ”[j]ern walkas äfwen till plåtar, hwaraf fartyg, 
ångpannor m. m. sammansättas.”191 

En alltför objektfokuserad naturkunnighet blev med tiden något att ta 
avstånd ifrån. I en av läromedelsgranskningarna från 1880-talet gavs 
Lundeqvist Hemlexor följande omdöme: ”Om en och annan notis 
undantages, utgöres hela växtläran endast af namnuppräkningar.”192 
Mot slutet av 1800-talet minskade antalet djur- och växtbeskrivningar i 
läromedlen samtidigt som de djur och växter man valde att ta upp 
ägnades allt större utrymme, i synnerhet de som antogs välbekanta för 
eleven. Husdjuren blev mot slutet av 1800-talet det som först mötte 
eleven i en lärobok i naturkunnighet. Att just dessa skulle ges en så pass 
central roll hade tidigt förts fram, bland annat av Per Adam Siljeström 
som i sin för folkskolan inflytelserika Inledning till skolarkitekturen från 
1856 skrev att ”[i] synnerhet i folkskolan bör för öfrigt stor vigt läggas 
på studium af husdjuren, mera än hittills brukat ske.”193 Berg och 
Lindén inledde sitt första läromedel i ämnet med katten.194 

Ämnets objektsfokusering bör nyanseras. Beskrivningarna av djur och 
växter berörde exempelvis även andra aspekter än deras egenskaper, 
såsom deras användning och nytta samt de faror som växten eller djuret 
kunde medföra. För djur och växter som inte förekom naturligt i 
Sverige angavs även information om var djuren levde i tamt respektive i 
vilt tillstånd och var växterna odlades för bruk av människan.195 

Men objektens ställning var stark och stärktes successivt under 1800-
talet. Systematiken och de allmänna beskrivningarna av växt- och 
djurrikena sköts mot slutet av 1800-talet i bakgrunden till förmån för 
enskilda arter. Som tecken på detta kan nämnas att första upplagan av 
Berg och Lindéns Lärobok i Naturkunnighet från 1889 startade sin växtdel 

                                                 
191 Nils Johan Berlin, Lärobok i naturläran för folkskolor och folkskolärare-seminarier, nionde 

upplagan (Lund: C. W. K. Gleerups förlag, 1876), 158. 
192 Anjou, Lindström, Kastman, Ambrosius, Lyttkens, Johansson, Sjölander, Gödecke & 

Bucht, Granskning af läroböcker för folkskolan jemte grundsatser för deras uppställning : Underdånigt 
utlåtande afgifvet den 24 mars 1887 af utsedde kommitterade : 4 vol, 162. 

193 Per Adam Siljeström, Inledning till skolarkitekturen, första upplagan (Stockholm: P. A. 
Norstedt & söner, 1856), 99. 

194 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan). 
195 Celander, Lärobok i naturlära, 178ff. 
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med avsnittet ”Valda växter”.196 Det normala under folkskolans första 
decennier hade varit att inleda såväl växt- och djurdelarna med en kort, 
allmänt hållen och systematiskt grundad beskrivning av växter 
respektive djur. Under de sista decennierna förlades dylika beskrivning-
ar långt bak i läroboken. Det som först mötte eleven var i stället avsnitt 
där objekten fördes fram mer i sin egen rätt, som individer. I det nio 
sidor långa avsnittet ”Valda växter” i Berg och Lindéns bok togs tolv 
växter upp till beskrivning, och detta långt utförligare än vad som hade 
varit brukligt bara något decennium tidigare. Beskrivningarna var helt 
inriktade på växten i sig, vare sig växtmiljö eller användning togs upp. 
Denna förändring kan förstås som en pedagogisk förändring där en 
abstrakt systematisk inledning senarelades till förmån för en för barnen 
enklare (men förvisso vetenskaplig) beskrivning av välkända naturföre-
mål. Men framför allt vill jag förklara den med hjälp av det ideal för 
arbetssättet som med tiden kom att utvecklas i ämnet: iakttagelse- eller 
åskådningspedagogiken. Denna fäste vikt vid objekten som dels skulle 
göras till föremål för elevens blick, dels beskrivas utförligt. Jag kommer 
att beröra denna förändring utförligare i nästa avsnitt som handlar om 
just arbetssättet. 

I den verklighet som mötte eleven i 1800-talets läromedel fanns även 
annat än teknik, djur och växter, nämligen naturfenomen. Dessa fann 
man huvudsakligen under så kallade naturläraavsnitt (där man även 
återfann tekniken). Decennierna kring 1842 års folkskolestadga 
dominerades dessa delar i läromedlen av avsnitt med namn som ”Om 
wattnet”, ”Om luften”, ”Om elden, wärmen och ljuset” och ”Om 
landet”, för att ta några exempel ur Berlins vitt spridda lärobok.197 
Namnen signalerade en lära om elementen, men skenet bedrog. Det 
rörde sig inte om en klassisk elementlära av den typ som hade 
utvecklats av de joniska naturfilosoferna.198 Elementen tjänade mer som 

                                                 
196 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan), 85–93. 
197 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan). Jfr Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan), 

”Fjerde afdelningen”; Naturen och dess under; Paijkull, Lärobok i naturlära; Dahm, Lärobok i 
naturkunnigheten; Hartman, Utkast till populär naturkunnighet (första upplagan). 

198 Element som begrepp användes i dåtidens läromedel, se Johan Ferdinand Schlez, Populär 
naturkunnighet : En läse- och lärobok för folkskolor : 2a uppl. : utökad med femtio nya figurer : Översatt 
från 16:de uppl. af L. Westerberg, andra upplagan (Stockholm: Tryckt hos P. G. Berg, 1847), 
176. För de joniska naturfilosofernas elementlära, se t ex Svante Nordin, Filosofins historia: det 
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samlingsnamn för diverse föremål och företeelser, alla med den saken 
gemensamt att det hade en koppling till elementet i fråga. Under 
avsnittet ”Om luftkretsen och företeelser i luften” avhandlades i Carl 
Wilhelm von Paijkulls Lärobok i naturlära förvisso det logiska men likväl 
något anmärkningsvärda urvalet: syresättning av blodet, barometern, 
åska, vindtyper, regn, hägring, ljud, norrsken och stjärnfall.199 

I elementavsnitten var naturens krafter starkt närvarande. Här mötte 
eleven beskrivningar av ”Norrsken, Stjernfall och Eldkultor”, av ”Åska 
och andra fenomener af elden” samt av ”Eldsprutande berg” och 
”Jordbäfning” för att ta exempel ur Schlez Populär naturkunnighet,200 men 
också av väderfenomen som snö och is: 

Snön uppkommer af tjockt moln, som genom kölden förwandlar sig till 
en oändlig mängd små, osynliga isdelar, hwilka, då de förena sig, wanligen 
bilda lätta, oregelmässiga flockor, hwilka mer eller mindre ymnigt 
nedfalla, beträda jorden med ett mer eller mindre tjockt lager och skydda 
derigenom wäxterna för alltför sträng köld.201 

Det fanns en särskild sorts vardaglighet i många av dessa naturbeskriv-
ningar. Här mötte landsbygdens barn påtagliga och ofta välbekanta 
naturfenomen. Inledningarna till avsnitten var mycket populärt hållna, 
som här i inledningen till avsnittet om vattnet i Paijkulls lärobok: ”Vi 
skola nu tala om vattnet. Du vet, att vattnet finnes i källor och brunnar, 
och att större vattensamlingar kallas sjöar”.202 Berlin kunde med sin 
Lärobok i naturläran betraktas som mästare i genren. I avsnittet om 
elden, värmen och ljuset ägnade han exempelvis flera sidor åt vad som 
var brännbart, att veden måste torka, att elden behövde luft, hur man 
ventilerade spisen, att man skulle vara aktsam med elden och så 
vidare.203 Här förmedlades en praktisk och alldaglig kunskap samman-
vävd med kunskapen om naturfenomenen. 

                                                                                                                        
västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen (Lund: Studentlitteratur, 1995), 
18ff. 

199 Paijkull, Lärobok i naturlära, 20–34. 
200 Schlez, Populär naturkunnighet (andra upplagan), V. 
201 Naturen och dess under, 11. 
202 Paijkull, Lärobok i naturlära, 35. 
203 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan). 
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Under senare delen av 1800-talet upplöstes dock denna typ av element-
avsnitt. Från den mycket alldagliga och för folkskolebarnen fysiskt 
påtagliga behandling som jag beskrev ovan blev texterna allt mer 
abstrakta. Vetenskapliga begrepp och principer gjordes till utgångs-
punkt för texterna snarare än välbekanta naturföreteelser samtidigt som 
det vetenskapliga experimentet gjorde entré. Jag ska behandla denna 
förändring utförligare i nästa avsnitt. Här tänker jag nöja mig med att 
redogöra för en viktig faktor bakom förändringen, nämligen den mer 
allmänna naturvetenskapliga utvecklingen under 1800-talet. Det var 
nämligen uppenbart att innehållet i läromedlen i hög grad utvecklades i 
takt med framväxten av vetenskapliga discipliner som geologi, natur-
geografi, mineralogi, meteorologi, fysik och kemi. 

Som jag nämnde kunde elementavsnitten i de tidiga läroböckerna 
innehålla all tänkbar kunskap bara denna uppfyllde kriteriet att vara 
knutet till elementet ifråga. Detta innebar att geometriska, natur-
geografiska, geologiska, kemiska och fysikaliska beskrivningar av 
elementen flöt samman. I det 15 sidor långa avsnittet ”Om vatten och 
land” i Paijkulls Lärobok i naturlära från 1868 blandades exempelvis 
innehåll som kan hänföras till disciplinerna naturgeografi, geologi, 
geometri och kemi. I samband med en kemisk beskrivning av vattnet 
där dess tre faser samt frys- och kokpunkt behandlades förekom även 
naturgeografisk information om varma källor och Isländska gejsrar.204 
Även om jag i mina analyser har avstått från att systematiskt behandla 
och jämföra ämnets utveckling med akademins vill jag här ge en grov 
teckning av dessa förändringar genom en jämförelse av första och tolfte 
upplagan av Berlins Lärobok i naturläran från 1852 respektive 1890 (se 
tabell 1). 

                                                 
204 Paijkull, Lärobok i naturlära, 40–41. 
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Tabell 1 Jämförelse mellan innehållsförteckning-
arna i två upplagor av Berlins lärobok. 

1852 års upplaga 1890 års upplaga 
Om menniskan Människan 
Om djuren Djuren 
Om wexterna Växterna 
Om jorden Några valda företeelser 
Om landet Jordytan och dess förändringar 
Om wattnet Värme och ljus 
Om luften Ljud, elektricitet och magnetism 
Om elden, wärmen och ljuset Om rörelse och jämvikt 
Om tingens beståndsdelar  Tingens beståndsdelar 
Om hwarjehanda sysslor och 
handtwerk  

Himlakropparna 

Om tyngd och rörelse  
Om solen, månen och stjernorna  

Innehållsförteckningen till den tolfte upplagan innehöll en mängd nya 
kapitel jämfört med den första upplagan samtidigt som än fler hade 
försvunnit. Det första vi kan lägga märke till var det nya avsnittet 
”Jordytan och dess förändringar”. I detta hade i grova drag att den del 
av innehållet i de tre borttagna avsnitten ”Om jorden”, ”Om landet” 
och ”Om wattnet” som hörde till områdena naturgeografi och geologi 
förts samman, något som kan tolkas som drivet av motsvarande veten-
skapsområdens utveckling. En annan förändring berörde vetenskaps-
området mineralogi. Detta delinnehåll hade tidigare varit invävt i ”Om 
landet” men hade till den tolfte upplagan försvunnit ur lärobokens 
innehåll. Mineralogi hade därmed avskiljts från vad som ansågs tillhöra 
ämnet. Vidare kan man lägga märke till att ”elden” hade avskiljts från 
avsnittet ”Värme och ljus” i jämförelse med den första upplagan, något 
som förändrat inramningen på det senare avsnittet. I första upplagan 
hade elden definierats som ett element som till skillnad från andra 
element inte vägde någonting. Delinnehållen värme och ljust härleddes 
sedan med elden som utgångspunkt: värme genom att föremål som 
ligger i eld blir varma och ljuset av att elden sprider ljus. I 1890 års tolfte 
upplaga var utgångspunkten en annan. Här inleddes avsnittet med 
hänvisning till solen och det faktum att dess strålar innehöll ”både värme 
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och ljus” och att dessa båda utgjorde två skilda ”verkningar af 
krafter”.205 Elementläran var alltså borta. Kvar fanns värme och ljus 
som två tydliga och skilda företeelser, en förändring som torde hänga 
samman med utvecklingen av disciplinerna optik och termodynamik. 

Mekanik var en annan disciplin vars utveckling blir synlig i en 
jämförelse mellan de båda upplagorna. Medan den första upplagans 
mekanikrelaterade avsnitt ”Om tyngd och rörelse” tog sin utgångspunkt 
i att tyngd kunde ses som en egenskap hos kroppar i likhet med form, 
storlek och hårdhet startade den tolfte upplagans motsvarighet ”Om 
rörelse och jämvikt” med den för mekaniken centrala distinktionen 
mellan rörelse och vila och med hjälp av vilken det centrala begreppet 
kraft härleddes. Här hade begreppen och dess relationer klivit fram som 
centrala och strukturerande för avsnittet. Även om mycket av innehållet 
och temana kunde kännas igen mellan upplagorna hade de alltså givits 
ny inramning och struktur. Exempelvis omnämndes och illustrerades 
hävstången i båda upplagorna. I den första upplagan skedde detta i ett 
avsnitt som handlade om människans hjälpmedel för att lyfta, förflytta 
eller pressa ihop föremål. I den tolfte upplagan förekom den som en 
illustration till hävstångsprincipen. I den första upplagan hade den alltså 
fått symbolisera mänskliga tekniker medan den i den tolfte hade 
illustrerat en vetenskaplig princip. 

En av de kanske mest markanta förändringarna berörde elektromagne-
tismen, ett vetenskapligt område som växte fram mot slutet av 1800-
talet. Från att läromedlen vid folkskolans införande hänvisat till 
”elektrisk materia” samt till ”elektriska kroppar” och ”åska och blixt”, 
aspekter av elektricitet som då varit kända sedan länge, utvecklades mot 
slutet av 1800-talet särskilda elektricitetsavsnitt i vilka ord som elektrisk 
ström nämndes.206 Till denna förändring hörde den nära relaterade 
magnetismens utveckling och förändrade framställning i läromedlen. I 
första upplagan hade magnetismen enbart omnämnts i avsnittet ”Om 
jorden”, i samband med kompassen och då i samband med ett kort 
avsnitt om ”ett slags jernmalm, som brytes i grufwor och har kraft att 
                                                 
205 Nils Johan Berlin, Lärobok i naturläran : Efter skolans nuvarande kraf omarbetad af D:r Sven 

Leonhard Törnquist, tolfte upplagan (Lund: Gleerups, 1890), 126. 
206 För ett tidigt exempel på elektricitet, se Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan), 195. 

För senare exemplet, se t.ex. Berlin, Lärobok i naturläran (tolfte upplagan), 140ff. 
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draga jern till sig”.207 Alltså i ett avsnitt av naturgeografisk och 
geografisk karaktär. 

När det gällde det för den tolfte upplagan nya avsnittet ”Några valda 
företeelser” bestod detta av fysikaliska och kemiska företeelser som 
tidigare hade hanterats under elementavsnitten men som inte tycktes ha 
fått en ny och naturlig rubrik att falla in under. 

I avsnittet har jag argumenterat för att objekt och fenomen mejslades ut 
som ämnets centrala fokus, något som bland annat innebar att den 
systematiska beskrivningen av naturen som inledningsvis hade varit 
stark i ämnet försvagades. Till detta ska läggas de naturfenomen som 
behandlades och som med tiden förändrades från alldagliga natur-
skildringar till mer vetenskapligt kontextualiserade naturfenomen. För 
att bättre förstå drivkrafterna bakom denna utveckling bör den ses i 
ljuset av arbetssättet. I nästa avsnitt ska jag visa hur den verklighetsbild 
som etablerades i ämnets texter mot slutet av 1800-talet kan förklaras 
som ett resultat av att det allmänna pedagogiska åskådningsidealet kom 
att användas i och anpassas för ämnet. 

Åskådningsidealet formas mot objekt och fenomen 

Det skedde en påtaglig utveckling av läromedlen i ämnet cirka 1860–
1890. Det hela kan beskrivas genom den förändrade bildpraktiken i 
texterna och kan delas upp i två faser. Den första fasen initierades 
under den första delen av perioden och handlade om att naturens 
objekt allt mer mejslades ut som något centralt för text och bild i 
läroböckerna. I takt med denna förändring tappade de systematiska 
redogörelserna av naturen i slutet av 1880-talet sin position som de 
avsnitt som inledde djur- och växtavsnitt till förmån för utförliga 
beskrivningar av enskilda och för eleven välkända djur och växter. Eller 
som Jonas Bäckman beskrev utformningen av växt- och djuravsnitt i 
sin tvådelade lärobok från början av 1870-talet: ”med endast en kort 
öfversigt af klasser och ordningar, men med något utförligare skildring 
af de enskilda, i synnerhet de inhemska, naturföremålen”.208 

                                                 
207 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan), 80. 
208 Jonas Bäckman, Folkskolans naturlära : Första boken: Om menniskan och djuren, tredje upplagan 

(Stockholm: Zacharias Hæggströms förlag, 1871), II. Jfr Jonas Bäckman, Folkskolans 
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Den andra fasen tog sin början under den senare delen av perioden 
1860–1890 och karaktäriserades av att experimentet jämte illustrationer 
av detsamma fördes in i texterna för att illustrera bland annat natur-
fenomen. Båda dessa förändringar kan knytas till framväxten av 
åskådningsidealet som undervisningsmetod i ämnet. Åskådning hade 
varit ett enskilt ämne i småskolan, men kom med tiden att få olika 
utformning i olika ämnen. I detta avsnitt ska jag visa hur den objekt- 
och fenomenfyllda verklighetsbilden växte fram i takt med ett ämnes-
specifikt arbetssätt i ämnet. Först var det naturföremålen som mejslas 
ut, därefter naturfenomenen. 

Den inlärningsmetod som knöts till den objekt- och fenomenfyllda 
naturen gick förutom åskådningspedagogik även under namnet iakttag-
elsepedagogik. I denna pedagogik gjordes blicken till ett centralt 
redskap. Läroböckernas beskrivningar av naturen skulle inte blint läras 
in utan befästas i elevens erfarenhet genom ”förevisningar af de föremål, 
hvarom det stycke som för hvarje gång läses handlar”.209 Principerna bakom 
pedagogiken föll tillbaka på en lång tradition av bildbaserad pedagogik 
med centralgestalter som Johann Amos Comenius (1592–1670) och 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827).210 Grovt byggde denna 
pedagogik på idén att kunskap var en kombination av såväl begrepp 
som till dessa begrepp kopplade förnimmelser (erfarenheter av något 
verkligt), eller som Kant uttryckte det, här återgivet av professorn och 
folkskoleinspektören Frans Alexander von Schéele i sin redogörelse för 
åskådning i Nordisk familjebok 1922: ”tankar utan åskådningar äro 
tomma, åskådningar utan begrepp äro blinda”.211 

Åskådningsundervisning var i mitten av 1800-talet ett eget ämne i 
folkskolan men kom med tiden även att ses som en pedagogik 

                                                                                                                        
naturlära : Andra boken: Om växterna, tredje upplagan (Stockholm: Zacharias Hæggströms 
förlag, 1873), förord. 

209 Eneroth, Folkskolan, 72 (kursivering i original). Jfr G. Westling, Metodik för undervisningen 
inom folkskolan (Linköping: H. Carlsons bokhandel i distribution, 1893), 92,  

210 Se t.ex. Johan Amos Comenius, "Orbis Sensualium Pictus" i Den synliga världen. Första 
upplagan på svenska och latin 1682 i faksimil med nyöversättning, inlending, tre efterord och bibliografi, 
red. Lars Lindström (Stockholm: HLS Förlag, 1658/1682/2006). 

211 Nordisk familjebok, andra upplagan (Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag, 
1922), s.v. ”Åskådning” (av Frans Alexander von Schéele). Texten finns även tillgänglig på 
nätet: Projekt Runeberg, http://runeberg.org/nfcm/0610.html (hämtat 1 mars, 2008). 
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användbar även i andra ämnen. I von Schéeles redogörelse för 
åskådning i Nordisk familjebok från 1922 kan man även läsa att förskjut-
ningen från ”ett särskildt ämne” till att ”i stället fattats som en under-
visningsprincip för alla ämnen” hängde samman med att verkliga 
föremål i stället för planscher började användas i undervisningen.212 För 
mitt ämne beskrivs dock principens utveckling bättre genom att bildens 
betydelse mer generellt växte i betydelse årtiondena efter folkskole-
stadgan. Mot slutet av 1860-talet har jag funnit principen formulerad i 
texter skrivna för ämnet, såsom i Olof Eneroths (1825–1881) 
metodbok från 1867.213 I den fanns dock inget om åskådning av natur-
fenomen, vilken antyder att denna aspekt av åskådningsidealets 
uttolkning formulerades något senare. Att det pedagogiska idealet inte 
fanns formulerat tidigare kan man sluta sig till av ämnets tidiga texter. 
På 1840-talet hade dessa betonat andra aspekter. Dahm lyfter 
exempelvis i sin Skolmästarkonst från 1846 fram vikten av att i 
undervisningen utgå från exempel, helst vardagliga sådana.214 Han 
framhöll även att lärare borde ”taga de större barnen med sig ut på 
markerna” för att där se när naturen ”vexer”.215 

Utvecklingen av en iakttagelse avsedd för ämnet torde kunna studeras 
som en fråga om vad som illustrerades och beskrevs i ämnets texter och 
hur textförfattarna förhöll sig till detta. Låt mig ta ett tidigt och 
illustrerande exempel ur Bäckmans Folkskolans naturlära från 1871. I 
förordet till den tredje upplagans första del, den del som behandlade 
djuren och människan, gjorde Bäckman läsaren uppmärksam på en 
trend inom ämnet: ”Man börjar nemligen nu mer att bland annat yrka, 
det undervisningen i naturalhistorien bör begynna med ett noggrant 
betraktande af enskilda naturföremål”.216 Kort därefter preciserade han 
de ”tvenne grundsatser” som han använt för utformandet av den tredje 
upplagans innehåll, nämligen ”att något utförligare skildra enskilda 

                                                 
212 Ibid., 1128. 
213 Eneroth, Folkskolan, 72. 
214 Dahm, "Skolmästarkonst", 86f. 
215 Ibid., 88. 
216 Bäckman, Folkskolans naturlära : Första boken (tredje upplagan), II. Jfr Berg & Lindén, Lärobok i 

naturkunnighet (första upplagan), förord.  
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naturföremål och öfver de vigtigaste meddela afbildningar”.217 Här 
formulerades alltså åskådningsidealets två grundpelare: beskrivningen 
och bilden. Att döma av folkskoleinspektörernas berättelser var inspek-
törerna i högsta grad drivande i denna fråga, exempelvis genom att lyfta 
fram vikten av åskådningsmaterial: 

Skada blott att undervisningen i ämnet ännu icke illustreras genom 
förevisning af naturföremålen sjelfva, för såvidt de kunna anskaffas och 
förevisas. Med naturen sjelf till bilaga, skulle nemligen läsningen i 
naturläran blifva i dubbelt mått lärande och fängslande. 218 

I folkskoleinspektörernas berättelser anmärktes ofta på brister i relation 
till åskådningsundervisningen i ämnet: det saknades åskådningsmaterial, 
ämnet blev alltför ofta ett läsämne och i de fall metoden användes 
utfördes den inte på rätt sätt av läraren. 

En central aspekt av den verklighet som framställdes i undervisningen 
var alltså att den skulle kunna fångas på bild. Folkskolans tillgång på 
bildmaterial ökade också radikalt under 1800-talet. Konstvetaren Lena 
Johannesson menar att ”Bildindustrialismen” var en företeelse som 
växte fram ungefär samtidigt med folkskolan.219 Dock tycks 
skolplanschen fått allmän spridning först kring sekelskiftet 1900.220 
Läromedel i ämnet innehöll däremot bilder redan kring 1840 och dessa 
blev allt fler med tiden. Exempelvis var antalet bilder i första upplagan 
av Schlez Populär naturkunnighet från 1846 få, tio stycken närmare 
bestämt varav sju av dessa tillhörde det astronomirelaterade avsnittet. 
Redan till andra upplagan 1847 hade antalet bilder utökats med hela 50 
stycken.221 Att en lärobok innehöll många bilder blev tidigt ett 
försäljningsargument. Ofta omnämndes utökningen av antalet ”trä-
snitt/figurer” i jämförelse med föregående upplaga på lärobokens 
omslag. Kring sekelskiftet 1900 hade en lärobok i ämnet i snitt nästan 
en bild per sida. 

                                                 
217 Bäckman, Folkskolans naturlära : Första boken (tredje upplagan), II. 
218 A. Rundbäck, Berättelser om folkskolorna i riket för åren 1864–1866, del II, Wexiö stift, 20. 
219 Lena Johannesson, Den massproducerade bilden, andra upplagan (Stockholm: Carlssons, 

1978/1997), 14f. 
220 Ibid., 144. 
221 Se Schlez, Populär naturkunnighet (första upplagan); Schlez, Populär naturkunnighet (andra 

upplagan). 
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En lärobok som drog den avbildbara verkligheten till sin fulländning 
var Svenssons Den lilla naturläran från 1894.222 Läroboken var på 72 
sidor och innehöll allt från djur och växter via stenar, några fysik- och 
kemirelaterade avsnitt – värmeföreteelser, ljudet, ljuset och så vidare – 
till avsnitt om jorden och himlakropparna. Texten var uppdelad i 159 
punkter. Till varje punkt hörde i de flesta fall en beskrivning av ett ting 
eller ett fenomen. Undantagen utgjordes av allmänna introduktioner. 84 
av numren fanns illustrerade på lärobokens inner- och ytteromslag (se 
figur 4, bilaga 3). Här fanns djur av olika slag (fram och baksida på 
omslagets första sida), människokroppens uppbyggnad såsom dess 
nervsystem, skelett, tarmar, blodomlopp, öra och så vidare (innersidan 
på omslagets baksida) samt växter och industriföremål som ånglok, 
masugn, norrsken, hävert med mera (omslagets baksida). Samtidigt bör 
man notera att den text som hörde till respektive objekt eller fenomen 
ofta tog upp mer än en beskrivning av det aktuella föremålet. 

Med folkskolornas ökade tillgång på bilder upprättades en hierarki 
mellan olika typer av verkligheter. Högst upp i denna hierarki befann sig 
”ur naturen hemtade exemplar”, men även ”goda afbildningar” dög.223 
Det var nämligen ”verkliga naturföremål” som gav eleven ”den 
sannaste föreställningen om det, som är i fråga”. Föremålen skulle dock 
inte vara godtyckligt valda utan ”typiska” för att därmed ge eleven ”en 
rigtig bild af den art, det slägte och den grupp eller klass, till hvilka de 
höra”.224 

Även om utvecklingen mot objekt och fenomen kan beskrivas som 
driven av en och samma kraft: kravet på åskådlighet, så följde de olika 
utvecklingslinjer. När det gäller objekten kan man konstatera att det 
redan tidigt i ämnets historia hade förekommit bilder av objekt i 
läromedlen. Förändringen var alltså i mångt successiv och handlade om 
att objekten i form av växter, djur och teknik gavs en allt mer framträd-
ande roll i såväl text som bild. När det gällde naturfenomenen var 

                                                 
222 Svensson, Den lilla naturläran. 
223 Segerstedt, Naturvetenskapen i folkskolan, 4–5. Jfr Bäckman, Folkskolans naturlära : Andra boken 

(tredje upplagan), förord. 
224 Metodik för undervisningen inom folkskolan uti bibelläsning, biblisk historia, katekes, psalmläsning, 

historia, geografi, naturkunnighet, 103. För i princip ordagranna dylika formuleringar, se 
Westling, Metodik, 91–92. 
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utvecklingen å sin sida starkt knuten till införandet av en helt ny typ av 
innehåll: experimentet och till detta knuten kemisk och fysikalisk 
specialutrustning – en mer radikal förändring. 

Naturfenomen fanns med få undantag inte illustrerade i den tidiga 
läroboksfloran. Berlins Lärobok i naturläran från 1852 innehöll förvisso 
några illustrationer av optiska fenomen såsom skugga och 
solförmörkelse, men det var inte fenomen som dessa som med tiden 
kom att utmärka ämnet. För att hitta första förekomsten av det nya 
sättet att hantera naturfenomenen får man gå till 1879 och Folkskolans 
naturlära av Wahlstedt. Redan på omslaget framställdes en bild av 
kemisk specialapparatur (se figur 5, bilaga 3). Inne i själva läroboken 
fanns utöver bilder av kemisk apparatur även bilder av specialtillverkad 
fysikalisk apparatur. 

Siljeström gjorde ett i detta sammanhang intressant påpekande i sin 
Inledning till skolarkitekturen från 1856 i samband med att han beskrev 
”[m]ekaniska, fysiska och kemiska undervisningsmedel”. Han menade 
att ”skillnaden mellan en vetenskaplig instrumentsamling och en sådan 
ämnad för skolbruk” var att ”den sednare förnämligast fordras sådana 
instrumenter, som tjena att visa fenomenerna, under det för den förra de 
egentligen mätande instrumenterna utgöra sjelfva hufvudsaken”.225 Även 
naturfenomen kunde alltså visas och följaktligen även avbildas. 

Samtidigt som naturfenomenen allt mer knöts till en speciell sorts 
apparatur tonades de geografiska-, meteorologiska- och geologiska 
beskrivningar av naturen ner. I likhet med åskådningsidealets uttolkning 
i relation till växter, djur och teknik, det vill säga att dessa skulle 
beskrivas och avbildas, kom det till bilden av experimentuppställningen 
att höra en beskrivning av själva experimentet. 

Betoningen på åskådlighet banade på detta sätt vägen för en mängd 
specialgjorda apparater ämnade att åskådliggöra naturfenomen och 
naturlagar. Detta bidrog till att göra naturfenomenen mer abstrakta 
jämfört med de mer vardagliga naturbeskrivningar som hade varit 
vanliga fram till cirka 1870-tal. I stället för att hantera väder och vind 
kom i stället företeelser som syrgasframställning, kokpunktens 

                                                 
225 Siljeström, Inledning till skolarkitekturen, 95. 
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beroende av tryck och elektriska kroppars laddning att få en central 
plats i ämnet. Experimenten redogjorde dock inte uteslutande för 
naturfenomen, de kunde även syfta till att påvisa förekomsten av 
naturens annars ”osynliga” beståndsdelar som exempelvis syre och 
kväve. 

När det gällde naturfenomen så tog det alltså längre tid innan 
åskådningsidealet fick en uttolkning här än i de delar som berörde djur 
och växter. Man kan också konstatera att när fenomenen väl kom att få 
en åskådlig uttolkning så var det med förbehållet att denna uttolkning 
ansågs svårare att tillämpa på fenomen än på naturens objekt. Eller som 
Berg och Lindén uttryckte det i förordet till första upplagan av sin 
Lärobok i naturkunnighet och i samband med grundsatsen att ”utgå från 
iakttagelsen”: 

De afdelningar, inom hvilka nämnda grundsats varit svårast att tillämpa, 
hafva naturligtvis varit de, som handla om de fysiska och kemiska 
företeelserna samt om himlakropparna.226 

Gemensamt för det arbetssätt som utvecklades i ämnet under 1800-talet 
var att det huvudsakligen betonade en verksamhet innanför skolans 
väggar. Att ta sig ut i naturen för att se eller införskaffa material kunde 
dock omnämndas i samband med växter. I ett fall har jag även funnit 
att utflykter i naturen omtalades som ett sätt att ”väcka barnens känsla 
för naturens skönhet”.227 När det gällde djur framhöll texterna att dessa 
kunde vara svåra att se på beställning och i stället rekommenderades 
besök på ett för skolan närliggande museum. Läraren ombads även 
införskaffa och nåla upp insekter för att ha att tillgå som 
åskådningsmaterial utöver den obligatoriska växtsamlingen. 

För att sammanfatta så framställdes verkligheten i ämnet slutet av 1800-
talet huvudsakligen via objekt i form av växter, djur och teknik samt i 
form av naturfenomen. Denna verklighetsbeskrivning hade inte varit 
given vid starten för folkskolan 1842 utan var något som växte fram 
under 1800-talet. Till stor del kan denna utveckling förstås som driven 
av åskådningsidealet, en allmän pedagogisk metod som vann mark i 
folkskolan i mitten av 1800-talet och som med tiden kom att få 
                                                 
226 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan). 
227 Segerstedt, Naturvetenskapen i folkskolan, 6. 
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specifika uttolkningar i enskilda skolämnen. Bakom förändringen finns 
även ett ämnesspecifikt argument som gång på gång återkom i texterna: 
”Naturkunskapen bör vara en kunskap om naturen själf, icke om andras 
betraktelser öfver densamma.”228 Det var naturens bok man skulle lära 
sig att läsa, läroboken skulle enbart fungera som stöd för minnet. När 
det gällde fysik- och kemidelarna, vad som kallades naturläran, 
framhölls demonstrationsexperimentet jämte att läraren skulle utgå från 
”för lärjungen bekanta företeelser”.229 Även om läroböckerna visade 
upp en specialiserad kemisk och fysikalisk utrustning kunde man i 
metodlitteraturen läsa att dyrbar apparatur inte var nödvändigt eller ens 
önskvärd utan att man med fördel kunde använda sig av exempelvis 
”vattenminskningen i det på den varma kakelugnen stående glaset”.230 

Åskådningsidealet medförde alltså ett fokus på naturföremål och 
naturfenomen som gick att avbilda eller visa upp i klassrummet. I 
läromedlen innebar det att växt- och djurbeskrivningarna blev 
utförligare och mer renodlat inriktade på att beskriva växterna och 
djuren i sig. Detta fick samtidigt till följd att den systematiska 
beskrivningen av naturen föll i bakgrunden från att tidigare ha fått stå i 
förgrunden. Att åskådningsidealet fick ett starkt genomslag i ämnet 
handlade säkerligen om ett samspel mellan å ena sidan dess starka 
ställning som ett allmänpedagogiskt ideal men även om att ämnet kunde 
svara upp med en relevant och åskådlig verklighet. 

Att rätt sköta sin kropp 

Det fanns en typ av innehåll som inte går att föra in under 
beskrivningen objekt och fenomen men som likväl är viktigt för att 
förstå ämnets karaktär och utveckling under 1900-talet. Det var de delar 
som riktades mot den egna kroppens skötsel. Det kunde exempelvis 
handla om sömn: 

                                                 
228 Berg, Lindén, Hübinette, Nilsson & Winslow, Granskning af läroböcker i naturkunnighet, 7. Jfr 

Segerstedt, Naturvetenskapen i folkskolan, 5; Johan Amos Comenius, Didactica magna: stora 
undervisningsläran (Lund: Studentlitteratur, 1657/1999), 201–202 (kap 20, § 9–10), 170 (kap 
18, femte grundsanningen, § 28) och Albert Lilius, Naturhistoriens didaktik : del I (Tavastehus: 
Aktiebolaget Hämäläinens tryckeri, 1906), 6.  

229 Segerstedt, Naturvetenskapen i folkskolan, 5. 
230 Ibid., 12–13. 
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Då en menniska wakat någon tid, behöfwer hon sofwa, för att hjernan 
och nerverna måtte få hwila sig. Sömnens tid är natten. Den som sofwer 
lagom (7 timmar) blir deraf styrkt, qwick och stark; men mycken sömn 
gör en trög, lat och sömnaktig.231 

Dylika hälsoråd var fåtaliga under stora delar av 1800-talet och därtill 
insprängda i den löpande texten. I Berlins Lärobok i naturläran från 1852 
inskränkte sig hälsotipsen, förutom det ovan nämnda avsnittet om 
sömn, till några korta meningar om vikten av renlighet, måttlighet med 
mat och dryck samt av frisk luft.232 Regeln var alltså att det innehåll som 
föll under det området som oftast kallades sedlighetslära behandlades 
sparsamt. Ett av undantagen var Hartmans omfattande Populär natur-
kunnighet som innehöll en 8 sidor lång ”Sundhetslära” sist i läroboken.233 
Här behandlades kläder, luften i bostaden, mat, renlighet, sömn, rörelse, 
sjukdom och olyckshändelser. Orsaken till att området behandlades så 
pass utförligt redan i Hartmans lärobok kan ha berott på att den även 
var avsedd att fungera som en populärvetenskaplig bok. Dylika avsnitt 
var nämligen vanliga i 1800-talets populärvetenskapliga litteratur. Det 
kan också förklaras av det faktum att Hartman själv var läkare till 
yrket.234  

Sedlighetsläran nämndes även i metodlitteraturen, såsom i Eneroths 
metodbok från 1867.235 Det var dock först med 1889 års normalplan 
och dess korta föreskrift om undervisning i människokroppens ”vård” 
som ämnet kom att omnämnas i själva läroplanen.236 1892 stärktes 
”hälsolärans” ställning ytterligare genom ett kungligt cirkulär som 
påbjöd behandling av rusgivande drycker och narkotiska ämnen.237 Till 
den femte och omarbetade upplagan av Berg och Lindéns Lärobok i 
naturkunnighet från 1894 var ”Hälsoläran” ett nytt och tolv sidor långt 

                                                 
231 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan), 7. 
232 Ibid., 7, 9, 11–13. 
233 Hartman, Utkast till populär naturkunnighet (första upplagan), 304–311. 
234 Se t.ex. Aaron Bernstein, Socken-bibliothek för år 1855 : Årgång 5 : Naturkunnigheten bearbetad 

för folket af Aaron Bernstein (Stockholm: Tryckt hos P. G. Berg, 1855), 209–248; Franz 
Doebereiner, Socken-bibliothek för åren 1856–1857 : Årgång 6–7 : Läran om födoämnena : 
Berarbetad för folket af D:r Franz Doebereiner (Stockholm: Tryckt hos P. G. Berg, 1857). 
Näringsriktig kost och alkoholens skador gavs mest utrymme. 

235 Eneroth, Folkskolan, 40ff. 
236 Normalplan 1889, 35. 
237 Sörensen, Svenska folkskolans historia III, 408f. 



 82

avsnitt med underavsnitten: föda, luft, värme, tvättningar och bad, 
smitta, arbete och njutningsmedel.238 

En intressant illustration av den inramning ämnesområdet hade i det 
sena 1800-talets folkskola ges i doktor Henrik Bergs 64 sidor långa 
Lärobok i hälsolära för folkskolan från 1891. Berg författade i första hand 
läroböcker i hälsolära för flickskolor. Hur spridd hans folkskoleskrift 
blev har jag inte kunnat bedöma. I inledningen till denna fanns dock en 
intressant definition av hälsoläran. Först angavs ämnets premiss: ”För 
att hälsan ska kunna bibehållas fordras att lifsvillkoren tillgodoses.” 
Kort därpå angavs själva livsvillkoren: ”luft, ljus, föda, värme, 
renlighet, omväxling af arbete och hvila samt sinneslugn”.239 Det 
handlade alltså om kroppen och om regleringen av kroppens tillgång på 
betingelser som mat, vila, ljus, smuts med mera. Helt enkelt kroppen 
som en maskin man skulle lära sig att sköta. 

Hälsolärans framväxt i ämnet under 1800-talet bör ses i ljuset av 
folkskolans utveckling åren 1842–1919, något som pedagogen Ulla 
Johansson beskrivit i sin avhandling, nämligen ”att staten allt mer 
ingrep på familjens och det privata livets område”.240 Denna statliga 
intervention skedde gradvis enligt Johansson och via ämnen som 
trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning. Till 
detta kan man lägga hälsolärans utveckling i naturkunnigheten. 

Den moraliska naturen 

Natursynen i ämnet var under 1800-talets starkt präglad av ämnets 
gudomliga inramning och kom även att framhålla vikten av moraliska 
reflexioner: 

Moraliteten är förkroppsligad i naturen, och just från tingen hafva vi 
hämtat föreställningarna om godt och ondt. […] Om vi någonsin skola få 
fram icke blott den rätta intelligensen utan äfven den sanna moralen, så 

                                                 
238 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Lärobok i naturkunnighet, femte upplagan (Stockholm: P. A. 

Norstedt & söners förlag, 1894), 236–247. För ett tidigt läromedel som behandlade 
området, se Lars Johan Henrik Berg, Lärobok i hälsolära för folkskolan, första upplagan 
(Stockholm: A. V. Carlsons förlag, 1891). 

239 Berg, Lärobok i hälsolära, 6. 
240 Ulla Johansson, Att skolas för hemmet: trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhets-

undervisning i den svenska folkskolan 1842–1919 med exempel från Sköns församling (Doktors-
avhandling: Umeå universitet, 1987), 255. 
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måste vi lära ungdomen känna tingens sanna innebörd. Materiella ting – 
växter och djur, stenar och kristaller – bedraga aldrig; hela naturen är en 
sanningens budbärare. Källans brus, skogens sus, metallens klang, stock 
och sten – allt förkunnar sanningen hvarje ögonblick. Så småningom 
skola barnen under ett hängifvet studium af naturen lära sig fatta det 
hemlighetsfulla och gudomliga hos tingen.241 

Den av Gud skapade naturen kunde alltså berätta för eleven om ont 
och gott såväl som om rätt och fel. I läroböckerna var det i synnerhet 
djurbeskrivningarna som var märkta med moraliska omdömen. Det var 
i samband med framställningen av djur i texterna som den moraliska 
naturen uttrycktes tydligast och det var också i samband med 
människans relation till djuren som texterna utvecklades under 1800-
talet. I Berlins vitt spridda Lärobok i naturläran från 1852 kunde man 
bland annat läsa att ”[g]etterna äro okynniga djur, som gerna hoppa 
öfwer stängsel och som gnaga topparne af unga träd och skafwa af 
barken med hornen; de äro likwäl nyttiga, emedan de föda sig sjelfwa af 
löf, mossa […] o. s. w. men likwäl gifwa fet mjölk” och att ”[w]argen är 
annars både feg och grym; men då han är hungrig, blir han ganska djerf, 
och anfaller icke allenast boskap och hundar, utan äfwen menniskor. 
Farligast är han under kalla wintrar.”242 Naturen var såväl god som ond 
och visade eleven vilka karaktärsdrag som var att föredra. Samtidigt gav 
denna typ av djurbeskrivningar en grund för djurrättsfrågor. Dessa 
infördes dock explicit först med normalplanen 1900: 

Vid undervisning i läran om djuren bör meddelas en rätt insikt i 
människans förhållande till djurvärlden samt om de skyldigheter, som 
människan i följd däraf har mot så väl de vilda som de tama djuren 
(förenämnda kgl. Cirkulär).243 

Djurrätten blev med detta det naturskydd som först formulerades i läro-
planerna. Gentemot den gröna naturen framgick inga särskilda 
moraliska plikter i 1800-talets texter mer än vad som formulerades i den 
allmänna ”vördnaden för naturen”. 
                                                 
241 J. Liberty Tadd, "Nya uppfostringsmetoder : konst, handafärdighet, naturstudium : Med 

talrika illustrationer" i Pedagogiska skrifter, 22a, 26e och 31a häftet, red. Sveriges allmänna 
folkskollärareförenings litteratursällskap (Lund, 1902–1903), häfte 22, 15–16. Jfr 
Hoffmann, Populära naturkunnighet, 2–3. 

242 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan), 21, 24. Jfr Celander, Lärobok i naturlära, 168ff. 
Läseböckerna innehöll många moraliskt inramade berättelser om människans relation till 
djur och natur, se Läsebok för folkskolan; Winge, Läse- och lärobok, 64f. 

243 Normalplan 1900, 45. 
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Att just djurrätt som blev den naturmoral som först etablerades i ämnet 
hade inte enbart sin grund i att de moraliskt präglade beskrivningarna av 
naturen återfanns i texterna. En annan viktig faktor torde ha varit den 
samhälleliga ställning djurrättsfrågor hade fått under 1800-talet. Sverige 
hade fått en djurplågerilag redan 1857. Runt om i Sverige växte det fram 
djurskyddsföreningar med början i föreningen ”Småfoglarnes vänner” i 
Göteborg 1869.244 Enligt historikern Niklas Cserhalmi var djurplågeri-
lagen inte ett led i överförandet av en borgerlig djursyn till de bredare 
folklagren, något som flera forskare hävdat, tvärt om var lagen i linje 
med ”en allmän uppfattning”, det vill säga i linje med de normer som 
redan härskade i bondesamhället vid denna tid.245 

Djurskyddets definitiva intåg i ämnet med normalplanen 1900 kan 
förklaras som ett resultat av flera samverkande faktorer: att djurrätts-
frågor kom upp på den offentliga dagordningen under 1800-talet 
genom exempelvis djurplågerilagen, att det var en angelägen fråga för 
folket och att ämnet hade en tradition av att behandla moraliska 
frågeställningar i relation till djur. 

Guds kanon 

Mot slutet av 1800-talet formerades ämnets första kanon.246 Denna 
kanon fanns sin legitimitet i en av Gud präglad och moraliskt genom-
syrad kunskap om naturen och den egna kroppen. För folkskolan som 
                                                 
244 Inga-Lena Lindeberg & Nils-Olof Lindeberg, "Om hästens bön" i Om skolplanschsamlingen 

och skolmuseet i gamla Linköping: en antologi i samarbete med Konsthistoriska Klubben, Gamla 
Linköping och Linköpings universitet, red. Lena Johannesson (Linköping: Linköpings 
universitet, filosofiska fakulteten, 1996), 60. 

245 Niklas Cserhalmi, Djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925: synen på lantbrukets djur och 
djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle (Hedemora: Gidlunds förlag, 2004), 
305f, 325f. Se också Inga-Lena Lindeberg, "Husdjuren: ur 'Läsebok för folkskolan'" i Om 
skolplanschsamlingen och skolmuseet i gamla Linköping: en antologi i samarbete med Konsthistoriska 
Klubben, Gamla Linköping och Linköpings universitet, red. Lena Johannesson (Linköping: 
Linköpings universitet, filosofiska fakulteten, 1996), 57–59; Lindeberg & Lindeberg, "Om 
hästens bön", 60–61. Cserhalmi menar att man kan förstå de normer som fanns för 
människans umgänge med djuren i det svenska bondesamhället i slutet av 1800-talet som 
ett ensidigt formulerat ”kontrakt” mellan människan och djuren. (Ensidigt eftersom djuren 
inte kunde förhandla på jämlika villkor med människan.) Människor och djur hade plikter 
gentemot varandra: djurens plikter bestod i att bistå lantbrukets produktion medan 
människans plikt var att ge djuren mat och villa samt en rimlig arbetsbelastning. Att sätta 
stort värde vid produktionen kunde under dessa villkor ske samtidigt som man erkände 
djurs egenvärde. Cserhalmi, Djuromsorg och djurmisshandel, 290ff. 

246 Jfr Ekvall, Ulla, Formativt, figurativt, operativt i läroböcker för barn. Del 1, 113. 
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helhet brukar man tala om att en moralisk läroplanskod med Gud och 
fosterlandet som den överhet eleven skulle lära sig lyda. I ämnet var 
dock enbart Gud synlig. Kunskapen om skapelsen syftade inte bara till 
vördnad av Gud utan även som medel mot vidskeplighet. Som Eneroth 
uttryckte det i sin metodbok från 1867: ”Vi kunna icke lära fatta vårt 
förhållande till honom [Gud] och till denna yttre verld, hvari vi blifvit 
satta att verka och arbeta, utan kunskap om naturkrafterna. Vi förfalla 
annars så lätt till vidskepelse.”247 

Idén om naturen som fostrare var inte ensam för folkskolan. När det 
nya Naturhistoriska Riksmuseet byggdes ute på Frescati strax utanför 
Stockholm i början av 1900-talet gavs det utöver ett vetenskapligt syfte 
även ett sedligt allmänbildande dito. En riktigt organiserad utställning 
kunde förmedla de uppfostrande idéer som låg i naturen.248 

Tätt knuten till idén om naturen som fostrare fanns åskådningspeda-
gogiken. Åskådning var tillsammans med klassundervisning del av den 
nya pedagogik som trängde undan växelundervisningen under andra 
halvan av 1800-talet.249 Metoden användes tidigt i folkskolans historia 
och i många av dess ämnen.250 Småskolan hade när den inrättades 1853 
ett eget ämne döpt efter metoden: åskådningsundervisning.251 Den 
byggde på en disciplinering av seendet utifrån typiska former. Skol-
planscherna var ett viktigt undervisningsmateriel i denna pedagogik.252 

Idéhistorikern Anders Ekström har karaktäriserat det mer allmänt 
spridda åskådningsideal som växte sig starkt under 1800-talet som 
”exemplarisk realism”.253 Via naturens objekt, valda och framställda på 

                                                 
247 Eneroth, Folkskolan, 68. Jfr Dahm, "Skolmästarkonst", 85; Segerstedt, Naturvetenskapen i 

folkskolan, 3. 
248 Beckman, Naturens palats, 200f. 
249 Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen?, 88. 
250 Beckman, Naturens palats, 231f. 
251 Småskolan startade 1853 som en skolform där lärare utan seminarieutbildning kunde 

undervisa, Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola : Del 1, 124. 
252 Lena Johannesson, red., Om skolplanschsamlingen och skolmuseet i gamla Linköping: en antologi i 

samarbete med Konsthistoriska Klubben, Gamla Linköping och Linköpings universitet (Linköping: 
Linköpings universitet, filosofiska fakulteten, 1996); Johannesson, Den massproducerade bilden, 
143ff.  

253 Anders Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama: om åskådningspedagogik och 
exemplarisk realism under 1800-talet" i Publika kulturer: att tilltala allmänheten 1700–1900 : En 
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lämpligt sätt, kunde en ”förhöjd realism” skapas, och en därtill knuten 
”reflexivitet”. Härmed blev ”[ö]gats uppfostran […] ett led i ett mer 
övergripande civiliseringsprojekt.” Via ögats disciplinering kunde 
människan ges en ”förmåga att identifiera en brist på ordning i det egna 
livet och att se sig själv på ett reflexivt och självformerande sätt”.254 Att 
åskådningsidealet hade stora anspråk även i ämnet framgick av texterna. 
I sin metodbok från 1867 framhöll Eneroth att en rätt utnyttjad 
beskrivning av naturens objekten tillsammans med ”åskådliggörande” 
skulle leda till att ”barnets tillegnande af den kunskapen kan […] fortgå 
hela lifvet igenom”.255 

Den natur som eleven mötte i ämnet framställdes i första hand i form 
av objekt och fenomen, båda lämpade som föremål för en åskådlig 
undervisning. I naturalhistorien var det människokroppen och den 
levande naturen som presenterades. Den döda naturen, de delar som 
innehöll kemi och fysik och som kallades naturläran, innehöll mot slutet 
av 1800-talet dels fysikaliska och kemiska fenomen, dels en mängd 
tekniska produkter: allt från mer vardagliga föremål som blåsbälg och 
vattenpump till dåtidens state of the art såsom ångloket och telegrafen. 
Jag pekade även på att det fanns en högre grad av följsamhet mellan 
läroböckernas innehåll och utvecklingen av motsvarande kunskaps-
områden inom akademin. Många av de teman som berördes i 
läroböckerna utvecklades kraftigt i akademin, vilket även gav avtryck i 
läromedlen. 

Tiden kring och efter sekelskiftet 1900 markerade ett brott med Guds 
starka närvaro i texterna och med åskådningsidealet som pedagogisk 
ideal. Detta öppnade för en ny kanon i ämnet. 

                                                                                                                        
inledning, red. Martin Bergström, Anders Ekström & Frans Lundgren (Uppsala, 2000), 
161ff. 

254 Ibid., 156. 
255 Eneroth, Folkskolan, 72. 
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K A P I T E L  3  

1900–1919 

Naturkunskapen omstruktureras 

Perioden cirka 1870–1914 brukar få beteckna industrialismens 
genombrott i Sverige. Det var en tid av nya tekniska innovationer för 
industri och samhälle, en tid när kommunikationer som järnväg, telefon 
och telegraf byggdes ut och förbättrades kraftigt. Det var också en tid 
då Sverige upplevde en omfattande urbanisering i takt med att 
befolkningens sysselsättning försköts från jordbruk till industriarbete.256 
Det var en tid när det svenska förändrades. Vid sidan om de strukturella 
förändringarna bidrog företeelser som Skansen, som invigdes som ett 
annex till Nationalmuseum 1891, och Stockholmsutställningen 1897 till 
att skapa en ny nationell identitet. Även folkskolan bidrog till att binda 
ihop och formera ”Det nya Sverige”.257 Förändringen kan även ses som 
ett svar på en den nya politiskt situation som Sverige stod inför i vilken 
den gamla stormaktstidens nationella ideal ersattes av ett geografiskt 
begränsat dito och som användes som kraft för en demokratisering av 
Sverige.258 Den period 1900–1919 som ska behandlas i kapitlet 
sammanföll alltså med industrialismens genombrott i Sverige. Det var 
också en period när kyrkans inflytande över folkskolans innehåll och 
styrning minskade. Bakom detta låg bland annat ökat krav på 
professionell ledning av folkskolan. Kring sekelskiftet hade grunden 
lagts för upplösning av de administrativa sambanden mellan kyrka och 
folkskola. I praktiken tog det dock många decennier innan banden var 
helt upplösta.259 

                                                 
256 Eriksson, Kartläggarna, 7ff. 
257 Per Fransson, "Välkommen till hembygden! Medborgarens guide till Det nya Sverige" i 

Sekelskiftets utmaningar: essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 1900, red. 
Ann-Katrin Hatje (Stockholm: Carlssons bokförlag, 2001), 45. 

258 Lars Elenius, "Selma Lagerlöf och Norrland: nationella idealbilder i Nils Holgerssons 
underbara resa" i Sekelskiftets utmaningar: essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid 
sekelskiftet 1900, red. Ann-Katrin Hatje (Stockholm: Carlssons bokförlag, 2001), 21. 

259 Tegborg, Folkskolans sekularisering, 14. 
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Det var inte enbart ledningen av folkskolan som kritiserades och 
förändrades under denna tid, även innehållet i folkskolans undervisning 
utsattes för radikal omprövning. Läsebok för folkskolan ansågs föråldrad 
och opedagogisk och kritiken mot den hade växt sig stark. Kring 
sekelskiftet initierades ett nytt läseboksprojekt. Författarinnan Selma 
Lagerlöf anlitades eftersom hon ansågs ha förmåga att uttrycka sig på 
ett pedagogiskt och för barn lämpat sätt. Dessutom hade hon visat sig 
engagerad i skolfrågor.260 Det var med entusiasm hon tackade ja till 
projektet. Sex år senare publicerades första delen av Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige. I denna fick eleven möta ett regionalt präglat 
Sverige med landskapet som betydelsebärande enhet: landskap med sina 
kännetecken, med sin natur, sina folklynnen och näringar. På så sätt 
skapades ett såväl lokalt färgat som geografiskt avgränsat nationellt 
ideal. 

Under perioden förbereddes 1919 års undervisningsplan. Arbetet 
påbörjas redan 1906 genom en kommitté som sedermera fick namnet 
Folkundervisningskommittén. Kommittén lade fram en mängd 
betänkanden om skolväsendet, folkskoleseminarierna, ledningen för 
folkskolan, folkskoleinspektionen samt förslag till ny undervisningsplan 
för folkskolan. Betänkandet publicerades 1914.261 I detta föreslogs 
bland annat ett nytt ämne, hembygdskunskap, samt en mer praktiskt 
inriktning på folkskolan. Inspirationen hade hämtats från Tyskland och 
Nederländerna. Folkundervisningskommitténs förslag kom att få 
genomslag i naturkunnigheten redan under perioden. Flera läromedels-
författare refererade till dess förslag och till en ambition att ha anpassat 
läromedlen därefter. 

Naturlära för folkskolan var en av periodens nya läromedelsserier. Serien 
var skriven av folkskollärarna Hjalmar Berg och Anders Lindén som en 
uppföljare till deras Lärobok i naturkunnighet. Till att börja med bestod 
den av tre delar. Första delens första upplaga utkom 1906.262 I och med 
tredje upplagan från 1916 fick serien en fjärde del avsedd för folk-
                                                 
260 Elenius, "Selma Lagerlöf och Norrland". 
261 Folkundervisningskommitténs betänkande 4 angående Folkskolan : Avgivet den 1 augusti 1914 

(Stockholm: Kungliga boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner, 1914). 
262 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturlära för folkskolan : Del I: Djuren, växterna, valda 

företeelser, första upplagan (Stockholm: P A Norstedt & Söners förlag, 1906). 
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skolans överbyggnader. Efter reformen 1919 blev serien tvådelad. Det 
utökade innehållet i den nya serien motiverades med att läroboken 
riktade sig till sju- och åttaklassiga folkskolor. 1915 gav Berg och 
Lindén ut ytterligare en läromedelsserie riktad mot sjuklassiga skol-
former, Naturen: Lärobok för folkskolan, uppställd efter en ny princip som 
de kallade ”naturliga livssamhällen”.263 1917 utkom båda läromedels-
serierna i förkortade varianter riktade till sexklassiga folkskolor.264  

Den förändring av läromedlens upplägg och innehåll som skedde under 
perioden kan i hög grad förklaras av principen om naturliga 
livssamhällen. Denna princip introducerades i svenska läromedel för 
folkskolan i och med Nils Hallstens Lärobok i naturkunnighet för folkskolan 
enligt koncentrationsprincipen från 1906, nio år innan den togs upp i Berg 
och Lindéns Naturen. 

Perioden 1900–1919 innebar en radikal förändring av naturkunnig-
hetens kanon. Gud försvann helt ur samtliga texter skrivna för ämnet 
samtidigt som läroböckernas presentation av växter och djur 
strukturerades om efter principen med naturliga livssamhällen. Till 
denna princip hörde även ett nytt arbetssätt i ämnet, ett förändrat 
åskådningsideal om man så vill. När det gällde fysik- och kemidelarna 
av ämnet handlade förändringarna om en kontinuerlig utveckling mot 
en mer stringent och mer homogen behandling. De kritiska förändring-
arna skedde med andra ord i de delar som hanterade den gröna naturen 
samt med arbetssättet. Jag kommer att ägna mest utrymme åt dessa i 
kapitlet. Natursyn kommer beröras kort i själva sammanfattningen, 
Naturlandskapets kanon. 

Livssamhället 

I förra kapitlet drev jag tesen att åskådningsidealet fick läromedlen att 
behandla färre växter och djur men att de som togs upp beskrevs 
utförligare, i synnerhet gällde detta växter och djur som eleverna antogs 
                                                 
263 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturen : Lärobok för folkskolan : Del I : Växterna och djuren 

samt valda företeelser : Under medverkan av Pehr Bolin, första upplagan (Stockholm: P. A. 
Norstedt & söners förlag, 1915), III. 

264 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturlära för folkskolan : Nr. 2 : Under medverkan av Pehr 
Bolin, första upplagan (Stockholm: P A Norstedt & söners förlag, 1917); Hjalmar Berg & 
Anders Lindén, Naturen : Lärobok för folkskolan : Nr. 2, första upplagan (Stockholm: P. A. 
Norstedt & söners förlag, 1917). 
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vara bekanta med. Denna förändring fortgick in i det tidiga 1900-talets 
läromedel. Som jämförelse kan nämnas att avsnittet ”Valda växter” i 
första upplagan av Berg och Lindéns Lärobok i Naturkunnighet från 1889 
var på nio sidor och tog upp tolv växter men att det var på hela 22 sidor 
och behandlade 15 växter i första upplagan av deras nya serie Naturlära 
för folkskolan från 1906. Antalet växter som beskrevs utförligt hade alltså 
ökat i antal men framför allt hade beskrivningarna ökat i omfång.265 
Bakom denna förändring låg dock en start på något mer radikalt än så: 
ökningen i början av 1900-talet handlade inte om mer av det som redan 
fanns utan framför allt om att miljöbeskrivningar (åter)infördes. Som 
jag beskrev i förra kapitlet hade dessa mot slutet av 1800-talet i allt 
högre grad rensats ur de allra mest centrala växt- och 
djurbeskrivningarna i linje med åskådningsidealets inriktning på 
objekten i sig. Nu var de alltså tillbaka, och med dem en ny inriktning 
på ämnets verklighetsbeskrivning. Ett begrepp som fångade och drev 
denna förändring var ”livsgemenskaper”, eller ”naturliga livssamhällen” 
som blev det mer utbredda begreppet, en ny princip för hur naturen 
skulle ordnas i texterna.266 Principen gav de naturtyper där växter och 
djur levde en central roll men kom även att innebära att årstiderna blev 
synliga som strukturerande princip för naturens framställning. 

Den förste att skriva en lärobok upplagd efter principen var Hallsten. 
Den första delen av hans lärobok kom 1906 – märk väl samma år som 
första delen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – och var vad 
han kallade ett ”blygsamt försök att i svensk dräkt och bearbetning 
framställa en dylik lärobok, som i Tyskland vunnit mycket erkännande, 
nämligen Naturkunde für Volksschulen von G. Partheil, und W. Probst. 
Ausgabe C”.267 I förordet diskuterade Hallsten den godtyckliga 
systematik som han menade hade styrt undervisningen i folkskolor: ”Av 
gammal vana börja vi med däggdjuren”, menade Hallsten och fortsatte 
retoriskt med en undran ”om det icke måhända vore lika bra att börja 

                                                 
265 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan), 85–93; Berg & Lindén, Naturlära : 

Del I (första upplagan), 84–105. 
266 Nils Hallsten, Lärobok i naturkunnighet för folkskolan enligt koncentrationsprincipen : Del I (Lund: 

PH. Lindstedts universitets bokhandel, 1906), förord; Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första 
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267 Hallsten, Lärobok i naturkunnighet : Del I, förord. 
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med fiskarna eller ännu lägre i systemet”.268 Resonemanget ledde 
honom till följande slutsats: 

Var man än börjar, vågar jag påstå, att metoden är lika onaturlig, ty vill 
man undervisa i naturkunnighet, måste man använda naturen själv i den 
form, den erbjuder sig för vår iakttagelse. Men var i naturen finner man 
väl föremålen ordnade vare sig efter »organförhållanden» eller »klasser»? 
Fastmer finner man dem förenade i samhällen, grundade på orsak och 
verkan eller på en större eller mindre mängd livsgemenskaper hos 
desamma.269 

Här formulerade Hallsten för första gången i ett svenskt läromedel den 
nya princip som med tiden kom att få stort genomslag i ämnet. 

Men principen vann inte genomslag över en natt. Flera läromedels-
författare framhöll de problem som fanns med naturliga livssamhällen. 
Hur föremål organiserades i läroboken var en sak, hur de organiserades 
i undervisningen en annan: ”Den ordning, i vilken arterna inom ett 
natursamhälle upptagas till behandling, bör i mycket hög grad bero av 
tillgången på levande åskådningsmaterial, d.v.s. den kan icke vara fullt 
densamma i alla skolor och icke ens i samma skola under olika år”, som 
Lilius uttryckte problemet i förordet till sin lärobok från 1915.270 Med 
hänsyn till att de lokala förhållandena var så pass skiftande, och att det 
även kunde skilja sig mellan olika år, argumenterade Lilius för att en 
systematiskt upplagd lärobok likväl var att föredra. Men även om några 
läromedelsförfattare valde att använda systematiken så var syftet likväl 
för att realisera principen om naturliga livssamhällen. Lilius val av 
systematiken som organiserande princip var alltså inte ett tecken på en 
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1915), förord. Jfr Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturlära för folkskolan : Del I: Djuren, 
växterna, valda företeelser, andra upplagan (Stockholm: P A Norstedt & Söners förlag, 1909), 
förord. Även efter 1919 togs dilemmat med att skapa en lärobok som å ena sidan kunde 
användas överallt i Sverige och å den andra sidan följde principen om att presentera djur 
efter deras förekomst i särskilda områden upp i många förord. Se t.ex. Karl Falk & Lorentz 
Gottfrid Sjöholm, Naturen och vi : Lärobok för folkskolan och enhetsskolan : Del 1 och 2 : klasserna 
3–6, andra upplagan (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1956), III–IV; Lorentz 
Bolin, Handledning till Folkskolans Naturlära av Bolin–Berg–Mellquist : Del I : 3e och 4e klassernas 
kurs, första upplagan (Gävle: Skolförlaget, 1950), 1; Otto Friberg & Hedvig Norgren, 
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reaktionär vilja att behålla 1800-talets ofta systematiskt ordnade och 
därtill objektfyllda verklighet utan framstod helt enkelt som det mest 
rationella sättet att realisera ett läromedel lämpat för skilda lokala natur-
förhållanden. Vissa läromedelsförfattare ansåg alltså att en i första hand 
systematiskt uppställd lärobok gynnade en undervisning som utgick 
från livsmiljöer i högre grad än en lärobok uppställd efter naturliga 
livssamhällen eftersom det inte gick att fastställa en uppsättning livs-
samhällen som kunde passa alla delar av Sverige. 

Det definitiva genomslaget för principen kom i och med att Berg och 
Lindén gav ut sin nya läromedelsserie där naturen hade ordnats i 
enlighet med livssamhällesprincipen. I förordet till första upplagan från 
1915 skrev de att ”[d]en vetenskapligt systematiska uppställningen har 
övergivits, och växter och djur ha i stället sammanförts i naturliga 
livssamhällen sådana som Vid hemmet, i trädgård och hage, På fält och i skog, 
På äng och strand, i sjö och hav.”271 Motivet till detta sades vara ”yrkanden 
på en omläggning av naturkunnighetsundervisningen” som ”vunnit en 
vidsträckt omfattning och kommit till ett samlat uttryck i det av 
Folkundervisningskommittén framlagda förslaget till undervisningsplan 
för folkskolorna”. Betänkandet hade kommit 1914.272 

Livssamhället kom att innebära en radikal omorganisering av djur och 
växter i läromedlen. Som jag visade i förra kapitlet hade djur och växter 
vid tiden kring folkskolestadgans införande i hög grad sorterats efter 
någon form av systematik. Under 1800-talets gång hade relationen 
mellan objekten gradvis försvagats. Mot slutet av seklet hade de så haft 
en hög grad av självständighet, något som illustrerades av rubriker som 
”Valda djur” och ”Valda växter”.273 Exempelvis hade baksidesillustra-
tionerna till Johan Anders Svenssons Den lilla naturläran från 1894 i 
närmast postmodern anarkism blandat så vitt skilda objekt som 
ångmaskin, norrsken, svampar, sädesslag och exotiska frukter. Under 
1900-talets första decennier ändrades detta. Genom nya rubricerande 
strukturer som ”I trädgården”, ”En vinterdag”, ”Ängen under 

                                                 
271 Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första upplagan), III. 
272 Folkundervisningskommitténs betänkande 4. 
273 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan), 1, 85. 
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sensommaren” och ”Floden” gavs så naturen en radikalt annan 
presentation.274 

I samband med denna förändring förändrades även läroböckernas 
illustrationer av naturen. 1800-talets djurporträtt hade framställt 
isolerade djur. Ibland hade en livsmiljö kunnat antydas svagt i bak-
grunden. Med tiden kom djuren att avbildas allt mer aktiva och därtill i 
ett sammanhang där livsmiljön blev en allt viktigare del av bildens 
kunskapsinnehåll. Denna förändring var inte specifik för ämnet 
naturkunnighet utan var en allmän förändring av framställningen av 
djur vid denna tid.275 

Miljöbilder gjorde sitt intåg först och starkast i illustrationer av husdjur. 
I de allra första miljöbilderna kan man märka att djuren fortfarande 
poserade i likhet med de gamla avbildningarna, men med tiden blev de 
allt mer aktiva. I Ernst Hugo Selling och Hilding Valdemar Ehrenfrid 
Westbergs Lärobok i naturkunnighet för folkskolan kompletterades mer 
traditionellt uppställda djur – hästar och kor i detta fall – med fritt 
strövande dito i bakgrunden (bilden ur deras lärobok tillsammans med 
några andra exempel visas i figur 6–7, bilaga 3).276 Djurporträtt med 
avsikt att så tydligt som möjligt återge djurets utseende var dock inget 
som försvann. 

Även om livsmiljön blev den dominerande pedagogiska principen i 
ämnet från 1910-talet valde läromedelsmarknaden olika vägar. Berg och 
Lindén gav från slutet av 1910-talet ut två läromedelsserier: en huvud-
sakligen systematiskt ordnad serie, Naturlära för folkskolan, och en 
ordnad efter växtsamhällen, Naturen.277 I Naturlära omnämndes 
principen om naturliga livssamhällen medan Naturen innehöll avsnitt 
om Linné och om en systematisk framställning av naturen. Båda dessa 
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serier sålde stort. Principen om naturliga livssamhällen banade även väg 
för andra och närliggande sätt att ordna naturen, såsom beskrivningar 
av naturen efter årstider (sommaren var ibland utesluten i denna typ av 
upplägg).278 Förändringen av hur naturen strukturerades i läroböckerna 
var intimt sammankopplad med en förskjutning av åskådningsidealet, 
en förändring som troligtvis hade initierats redan innan livssamhället 
slog igenom i lärobokens struktur. Precis som i fallet med 1800-talets 
åskådningsideal handlade det troligtvis om en mer allmän pedagogisk 
idé som ganska snart gavs en ämnesspecifik uttolkning. Jag ska 
behandla detta i nästföljande avsnitt. 

Den levande naturen 

Som framgick i föregående kapitel var åskådningsidealet en allmänpeda-
gogisk princip som först senare fick sin särskilda uttolkningar i enskilda 
ämnen. Idealet var alltså inte fast och preciserat, utan förändrades 
stadigt. För naturkunnighetens del kan man förstå drivkraft bakom 
förändringen som en förhandling om vad iakttagelsen skulle riktas mot. 
Från att objekten i sig – avbildade, uppstoppade såväl som verkliga – 
varit i centrum försköts detta kring sekelskiftet 1900 mot den levande 
naturen. Ungefär samtidigt kom aktiviteten i ämnet att betonas. Även 
kemi- och fysikdelarna av ämnet upplevde en förändring som betonade 
aktivitet: det räckte inte längre med lärarens demonstrationsexperiment, 
eleven skulle själv utföra dem.279 

I detta avsnitt ska jag inskränka min redogörelse för arbetssättets 
förskjutning till texternas betoning av den levande naturen eftersom de 
texter jag analyserat i första hand tog upp denna fråga. 

J Liberty Tadd rangordnade i sin metodbok från 1902–1903 kunskaps-
innehållet i olika typer av objekt. Han förespråkade i första hand 
verkliga naturformer, i andra hand goda avbildningar och i tredje hand 
fotografier och dylikt. Viss hänsyn skulle dock tas till barnets 
utveckling, enligt Tadd. Innan barnets iakttagelseförmåga utvecklats 
                                                 
278 För läromedel där årstidsprincipen används i valda delar, se Hallsten, Lärobok i 
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kunde goda avbildningar vara att föredra då dessa förenklade 
åskådningen för eleven.280 Hierarkin som upprättades pekade mot att 
den levande naturen var nödvändig för en undervisning som syftade 
mot att eleven skulle nå en så fullständig och korrekt kunskap om 
naturen som möjligt. 

Tillsammans med betoningen på den levande (verkliga) naturen började 
ämnets texter i början av 1900-talet att värdera den passiva iakttagelsen 
av naturens objekt i klassrummet lägre och i stället förespråka att 
läraren skulle ge sig ut i den verkliga naturen med eleverna. Distinktion-
en mellan död och levande natur – mellan att skåda djuren i det fria 
eller på planscher i klassrummet – blev alltså viktig, som här i förordet 
till Hallstens Lärobok i naturkunnighet från 1906: 

Det levande livet, sådant det pulserar omkring oss, och dess förhållande 
till den oorganiska naturen bör vara föremålet för undervisningen i 
kännedomen om naturen. Att giva barnen inblick i vad som sker i deras 
närhet, vad de med seende ögon och hörande öron dock ofta varken se 
eller höra, torde vara av vida större värde än att lära dem felfritt räkna 
upp klasser och ordningar, släkten eller arter enligt den eller den lärde 
mannens system281 

Hallsten diskuterade här inte enbart en ändring av lärobokens 
organisering av innehållet – det jag behandlade i föregående avsnitt – 
utan även det sätt på vilklet eleven borde möta naturen i undervisning-
en. Man kan dock fråga sig vad Hallsten mer konkret ansåg vara det 
”vida större värde” som låg i att lära känna det ”levande livet, sådant det 
pulserar omkring oss”? Ett möjligt svar gav den danske folkskole-
inspektören H A Hald. Under avsnittet ”Zoologisk iakttagelseundervis-
ning” i den till svenska översatta skriften Iakttagelseundervisning i småskola 
och folkskola från 1908 diskuterade Hald just värdet av iakttagelsen av 
den levande naturen: 

Genom iakttagelse av djurets livsyttringar fångas barnets intresse och 
sympati, och dessa båda kunna i sin ordning bliva viktiga faktorer till 
utveckling av dess ästetiska och etiska känslor. Om ett preparat är 
framställt än så »levande», är det dock ett livlöst föremål; det visar inga 
tendenser till rörelse, inga yttringar av glädje eller tillfredsställelse, inga 
tecken till saknad eller missnöje. Barnet får icke genom preparat, ännu 
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mindre genom bilder, respekt för livet eller sympati för de varelser, med 
vilka vi dock i mångt och mycket dela levnadsvillkor.282 

Här räckte vare sig bilder eller uppstoppade djur till för undervisningens 
syften, endast med en levande natur kunde man nå undervisningens 
”ästetiska och etiska” mål enligt Hald. Lite senare i skriften konkreti-
serade han sin idé genom ”Iakttagelse av kaniner”. Här var det framför 
allt kaninens sällskaplighet som lyftes fram. Läraren uppmanades att 
använda minst två kaniner som ”undervisningsmateriell”.283 Vad eleven 
kunde lära sig av detta framgick delvis av de frågor som Hald föreslog 
att man kunde ställa till barnen: ”Hålla kaninerna av varandra? […] Äro 
de vänliga eller ovänliga? Äro de modiga eller fega utav sig? Gossar och 
flickor kunna vara olika, några raska och snälla, andra mindre raska och 
mindre snälla; äro våra kaniner månne lika häruti? Äro de rädda för oss? 
Hur kan man få kaniner att bliva tama och tillgivna, om de äro rädda 
för oss?”284 Här fördes en mängd moraliskt viktiga teman fram för 
diskussion med hjälp av en levande natur. 

Ideal är en sak, realiteten ofta en annan. Ett problem i realiseringen av 
den levande naturen var att djur sällan kunde skådas på beställning. 
Trots den mängd motiv som fördes fram fanns det därför författare till 
metodböcker som menade att man för djurens del likväl fick nöja sig 
med att använda uppstoppade djur. 

I detta avsnitt har jag alldeles kort berört en av drivkrafterna bakom 
arbetssättets förändring i början av 1900-talet, nämligen betoningen av 
att se den levande naturen. En annan kraft bakom de förändringar som 
skedde med arbetssättet i början av 1900-talet var knutet till 
aktivitetspedagogikens genomslag i ämnet. Eleven skulle inte enbart se 
den levande naturen utan även arbeta med den. Även om betoningen på 
elevens aktivitet slog igenom redan med Folkundervisningskommitténs 
betänkande från 1914 har jag valt att behandla det i nästa kapitel, alltså 
för perioden 1919–1936. 
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Industrissamhällets konturer 

När det gällde den verklighetsbild som presenterades i fysik- och kemi-
delar av läromedlen var förändringarna inte lika radikala som i de delar 
som berörde växter och djur. I grova drag handlade den om att beskriv-
ningarna av naturfenomen blev än mer abstrakta och systematiskt 
ordnade, att nya vetenskapliga ord fördes in i texterna och att tekniken 
uppdaterades. 

Vad gällde tekniken så har jag redan tidigare nämnt att denna 
uppdaterades kontinuerligt i läromedlen med start under senare delen 
av 1800-talet. Följsamheten med den tekniska utvecklingen fortsatte 
även in på 1900-talet: ångturbin och explosionsmotor – ”automobil” – 
var exempel på ny teknik som fördes in under perioden 1900–1919. 

En aspekt av teknik som bör uppmärksammas var den moderna 
industrination som sakteliga framträdde under perioden i råvaruinrikt-
ade läromedelsavsnitt och under kemi som huvudrubrik. Råvaror lyftes 
även fram i Folkundervisningskommitténs betänkande från 1914. I den 
första upplagan av Berg och Lindéns läromedelsserie för sexklassiga 
folkskolor från 1917, Naturen Nr:2, fanns ett omfattande avsnitt med 
titeln ”Viktigare råämnen och industrialster.”285 Avsnittet var nästan 20 
sidor långt. Men allt var inte nytt: råvaror som glas och järn hade 
tidigare behandlats under ”Öfversikt öfver de viktigaste enkla ämnena” 
och ”Om tingens beståndsdelar”. Helt nya var däremot avsnitten om 
sprängämnen, murbruk, papper och bomull. Inramningen var huvud-
sakligen industriell. 

Det intressanta med detta innehåll var att det enbart förekom för 
sexklassiga skolformer under en mycket kort tid. Jag har inte funnit 
dylika avsnitt i läromedel riktade mot sexklassiga folkskolor för 
perioden 1919–1936. Redan till tredje upplagan av Berg och Lindéns 
sexklassiga lärobok från 1922 var avsnittet borttaget och ersatt av 
”Järnets förekomst och framställning”.286 I och med 1919 års under-
visningsplan förlades råvarudelarna av ämnet till den sjunde klassens 
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kursinnehåll, vilket innebar att det kom att dröja till 1936 innan denna 
typ av avsnitt återigen tillhörde de obligatoriska delarna av folkskolan. 
Industrisamhället skymtade alltså kort förbi i vissa läromedel från 
perioden 1900–1919 för att sedan tas bort under den följande perioden. 

Tabell 2 Beskrivning av mjölk i två upplagor av 
Berlins lärobok. 

Första upplagan från 1852 Femtonde upplagan från 1913 
Mjölk kan fås af alla däggande 
djurs honor, så snart de fått 
ungar; men wi bruka endast 
mjölken af kon, fåret och geten. 
Den mjölk, som fås de första 
dagarna efter kalfningen, kallas 
råmjölk och stelnar om den 
kokas; den mjölk, som sedan 
mjölkas, stelnar icke i kokning 
och ystar sig icke förr än den 
börjar blifwa sur. 

Mjölken består af smör, ost, 
mjölksocker och vatten; smöret 
är ett fett och simmar såsom små 
kulor i mjölken, så att denna 
synes hwit och ogenomskinlig. 
Då mjölken får stå stilla någon 
tid, så flyter smöret upp, emedan 
det är lättare än mjölken; derföre 
är gräddan fetare än mjölk. Får 
mjölken stå längre, så surnar hon 
och blir tjock; detta sker fortast, 
om hon står der det är warmt.287 

Mjölk kan fås av de däggande 
djurens honor, så snart de fått 
ungar; men vi brukar endast 
mjölken av kon, fåret och geten. 
Mjölk innehåller smör och ost, 
mjölksocker och vatten. Smör kan 
genom kärning därifrån avskiljas 
liksom ost genom ystning.288 

Det moderna samhällets framväxt gjorde även andra avtryck i texterna. 
Låt mig kontrastera avsnittet ”Tingens beståndsdelar” från första 
respektive femtonde upplagan av Nils Johan Berlins läroböcker, utgivna 
1852 respektive 1913.289 I båda versionerna avslutades avsnittet med 
”mjölk” (se tabell 2). Även om de ord som hade använts i 1913 års 
version fanns med i 1852 års version så hade stora stycken av avsnittet 
                                                 
287 Berlin, Lärobok i naturläran (första upplagan), 137. 
288 Berlin, Lärobok i naturläran (femtonde upplagan), 86 (åttonde avdelningen). 
289 Från 11e upplagan var Naturlära bearbetad av Sven Leonhard Törnquist. Berlin dog 1891. 
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strukits till den senare upplagan. Det som hade skett var att den 
manuella tillverkningsprocessen hade försvunnit och att beskrivningen 
av mjölk därmed hade blivit till en ren råvarubeskrivning från att den 
tidigare hade givit inblick i det lantliga hemmets hantering och förädling 
av mjölk. Det gamla bondesamhället med låg industrialiseringsgrad 
hade till största del försvunnit i den femtonde upplagans beskrivning av 
mjölk. Man skulle kunna tänka sig att beskrivningen av mjölk och hur 
den förädlades i den första upplagans svarade mot en verklighet många 
av den tidens folkskoleelever hade kunnat känna igen sig i. Dessa delar 
följde dock inte med in i 1900-talet. Men det var inte ett tecken på att 
råvarorna som helhet tappat i betydelse eller beskrevs mer kortfattat. 
Trots att beskrivningen av mjölk mer än halverades hade avsnittet om 
tingens beståndsdelar likväl nästan dubblerats, bland annat beroende på 
att avsnittet om järn hade utökats med nästan två sidor. Bland annat 
hade en bild på en masugn tillkommit. Detta ska jämföras med den 
första upplagans tioradiga text om järn. Förutom att avsnittet var längre 
i den femtonde upplagan hade flera nya ord tillkommit i jämförelse med 
1800-talets upplagor. Nya ord i den femtonde upplagan jämförelse med 
den tolfte från 1890 var atom och molekyl.290  

En jämförelse mellan olika upplagors avsnitt om tingens beståndsdelar 
kan även illustrera den ökade systematiseringen av kemi- och fysikdelar-
na av texterna. I första upplagan av Berlins Lärobok i naturläran från 
1852 gjordes tre distinktioner: enkla ämnen, sammansatta ämnen och 
sammansatta ämnen som fås av växter och djur. Distinktionen 
oorganiska och organiska ämnen fanns i upplagor från slutet av 1800-
talet och i början på 1900-talet gjordes exempelvis även distinktionen 
oädla och ädla metaller. De ämnena som togs upp under tingens 
beståndsdelar systematiserades alltså allt mer med hjälp av de 
framväxande fysik- och kemivetenskapernas begreppsvärldar. 
Utvecklingen mot en allt mer systematisk behandling av fysik- och 
kemidelarna märks också i att de avsnitt som under 1800-talet hade gått 
under beteckningen ”Valda företeelser” försvann. I 1900-talets 
läromedel systematiseras allt under endera fysik eller kemi. Kemi och 
fysik stärkte alltså sin ställning samtidigt som man kan märka en 

                                                 
290 Berlin, Lärobok i naturläran (femtonde upplagan), 69 (åttonde avdelningen). 
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tillbakagång när det gällde geologiavsnittet i läroböckerna. De senare 
fanns kvar, men kortades jämfört med 1800-talets dito och mätte i 
början på 1900-talet endast kring fem sidor.  

Sammanfattningsvis uppvisade texterna under perioden 1900–1919 en 
mängd uttryck för det moderna samhällets framväxt, detta främst 
genom att införandet av råvaruavsnitt i läromedlen, men också genom 
att kemi- och fysikdelarna stärktes och systematiserades. 

 Naturlandskapets kanon 

I kapitlet har jag argumenterat för att ämnet genomgår några radikal 
förändringar under perioden 1900–1919. De innehållsliga förändring-
arna under perioden berörde i första hand växt- och djurdelarnas 
verklighetsbild. Här lades allt större vikt vid de naturtyper som djur och 
växter levde i. Även årstidsprincipen fick en roll att spela i den nya 
organiseringen av naturen. Förändringen fick till följd att läromedlen 
lade större vikt vid att beskriva livsmiljöer och levnadssätt hos djuren. 

Livssamhällets/naturtypens popularitet märktes även i andra samman-
hang, exempelvis blev miljömontern populär vid museer kring sekel-
skiftet 1900. Konstvetaren Lena Johannesson noterar att denna 
förändring spred sig till läroverken och att deras ”naturaliesamlingar 
arrangerades på likartat sätt [det vill säga som miljömontern på museet], 
och konservatorerna permanenterade djuren som om de vore i aktion 
och inte stillastående som tidigare”.291 

Idealet för arbetssättet förändrades under perioden från passivt 
åskådande till att lägga tonvikt vid att se den levande naturen i sitt 
sammanhang. Det fanns en paradox inbyggd i denna förändring, för 
samtidigt som den betonade vikten av att söka den verkliga och levande 
naturen i sitt sammanhang utökades folkskolans tillgång på iakttagelse-
material. Pedagogen Åke Isling har tagit fasta på det senare och påstår i 
sin redogörelse för denna tidsperiod att ”ju mer skolans materiella standard 
ökade i fråga om läroböcker, planscher och annan undervisningsmateriel, desto mer 
stängdes undervisningen in inom klassrummets fyra väggar”.292 Detta påstående 
bör nyanseras. Först bör man notera att växelundervisningen hade en 
                                                 
291 Johannesson, Den massproducerade bilden, 152. 
292 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola : Del 2, 188 (kursivering i original). 
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stark ställning i folkskolan under en period i mitten av 1800-talet. 
Denna undervisningsform torde knappast ha erbjudit särskilt många 
tillfällen till åskådning i det fria. Här var i stället innantilläsningen det 
förhärskande arbetssättet. Genom ett cirkulär från 1864 fastslogs dock 
att barnen skulle delas upp i klasser och undervisas av läraren.293 Det 
tog förvisso tid innan växelundervisning försvann, och ännu så sent 
som på 1880-talet fanns det skolor som bedrev undervisning enligt 
denna modell.294 Alltså, i relation till Islings påstående bör man för det 
första konstatera att den ökade materiella standarden inte hade växt 
fram ur en situation där barnen hade undervisats ute i naturen. 
Växelundervisningen kom alltså att ersättas av klassrumsundervisningen 
och dess åskådningspedagogik. 

En rimligare tolkning är att den ökade materiella standarden, som för 
ämnets del innebar att tillgången på naturen i bild och lösryckt ur sitt 
sammanhang ökade, förde in en längtan efter ökad realism och att det 
var detta som ledde till förändringen i åskådningsidealet.295 Idéhistorik-
ern Petra Rantatalo som studerat skolreserörelsens framväxt menar 
mycket riktigt att drivkraften bakom längtan ut låg just i en kritik mot 
begränsningarna i skolmaterielen: ”Böcker och planscher var inte nog, 
ville man verkligen erbjuda eleven levande kunskap måste man också ut 
i det levande livet.”296 Rantatalo menar att förändringen från planscher 
till levande natur inte ska tolkas som en radikal omsvängning, utan kan 
ses som en förändring av åskådningspedagogiken i sig.297 Att iaktta 
naturen i sitt sammanhang betonades allt starkare medan användandet 
av planscher och uppstoppade djur i klassrummet kom att behandlas 
som en mer inskränkt form av åskådliggörande. 

Jag har inte berört natursyn i kapitlet. Det är dock uppenbart att den 
gudomligt inramade naturen försvann ur läromedlen i början av 1900-
talet. Denna förändring noteras av publicisten Herbert Tingsten som 
för folkskolans läromedel i historia konstaterar att ”Gud som regissör 
                                                 
293 Sörensen, Svenska folkskolans historia III, 346. 
294 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola : Del 2, 125ff. 
295 Jfr Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", 146.  
296 Petra Rantatalo, Den resande eleven: folkskolans skolreserörelse 1890–1940 (Doktorsavhandling: 

Umeå universitet, 2002), 47. 
297 Ibid., 68. 
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av historiska händelser avlägsnas genomgående omkring 1900” för att 
därefter ”nästan tona bort i en nobel opersonlighet”.298 Symboliskt nog 
tycks det definitiva uttåget av Gud ur ämnets läromedel ske med den 
sista och femtonde upplagan av Berlins Lärobok i naturlära från 1913. 
Guds frånfall fick givetvis konsekvenser för ämnets syfte såväl som för 
natursyn. Naturen skulle inte längre vördas för att den var Guds 
skapelse och det yttersta syftet var inte längre formulerat som att lära 
känna Guds moraliska och sannfärdiga ordning. 

* 
Det är svårt att spegla vidden av de förändringar som skedde under den 
epok som jag har beskrivit i avhandlingens första del. Folkskolan 
byggdes ut och blev en näst intill fullt utvecklad skolform för allmän-
heten. De kunskapsområden som naturkunnigheten tog upp i läro-
medlen befann sig i kraftig utveckling inom akademin samtidigt som 
Sverige demokratiserades. Till detta kan läggas urbanisering, industriali-
sering och naturvetenskapens genomslag som bred samhällsföreteelse. 
Min redogörelse gör inte anspråk på att fånga allt detta men jag hoppas 
att jag har visat upp ett allt annat än statiskt ämne, och detta trots att 
flera läromedelsserier hade en oerhört lång livslängd och ställning. 
Läromedelsförfattarna kan inte förstås som isolerade enstöringar utan 
deras läromedel utvecklades och förändrades med tiden och dessa 
förändringar kan kopplas till samhälleliga, kulturella och pedagogiska 
strömningar. 

Till sist vill jag säga något om en kanons varaktighet. I kapitel 2 beskrev 
jag hur en kanon formerades mot slutet av 1800-talet. Sett till läromedel 
i naturkunnighet togs första steget bort från denna kanon med 
Hallstens Lärobok i naturkunnighet från 1906. Redan några år tidigare 
hade nya ideal för arbetssättet diskuterats i metodlitteraturen. Detta gör 
att den kanon som etablerades under de sista decennierna på 1800-talet 
inte blev särskilt långvarig. En ny kanon med naturtypen som princip 
växte fram och stärkte sin ställning. Att Berg och Lindén gav ut en 
läromedelsserie enligt principen om naturliga livssamhällen 1914 var ett 
tecken på att det inte rör sig om en tillfällig ingivelse som prövades i 
några enstaka och perifera läromedel. Samtidigt var även naturland-
                                                 
298 Tingsten, Gud och fosterlandet, 277. 
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skapets kanon en kanon i rörelse. 1919 års undervisningsplan medförde 
en hel del förändringar och innebar genomslaget för ett nytt sätt 
realisera allmänutbildning. Ämnet uppvisade alltså en hög grad av 
dynamik för den studerade epoken. 

Nu vänds blicken mot reformerna 1918 och 1919. Dessa brukar 
tillmätas stor betydelse i folkskolans historia. För ämnets del var den 
stora förändringen att naturen kopplades till geografin genom att 
geografi och naturkunnighet gavs gemensam kursplan och att det 
nationella därmed kom att prägla ämnets innehåll. Om naturkunnig-
heten fram till sekelskiftet 1900 hade haft Gud som rättesnöre kan 
nationen ses som den nya ideologi som tog över i samband med 1919 
års undervisningsplan. Perioden 1900–1919 kan ur detta perspektiv 
förstås som en tid där förskjutningen från objekt till nationellt präglad 
natur möjliggjordes genom introduktionen av naturlandskapet. Det har 
blivit dags att träda in i en ny epok i ämnets historia. 
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D E L  I I  

FOLKSKOLAN 1919–1962 

 

Under första halvan av 1900-talet blev skolan på allvar en del i 
samhällets planering för framtiden, en institution där staten kunde 
forma det framtida och önskade samhället och dess medborgare. Det 
var under mellankrigstiden som folkhemspolitiken formulerades i 
Sverige. Enligt historikern Yvonne Hirdman växte den fram som ett 
svar på kyrkans försvagade makt över folket och det vakuum detta 
medförde i samhället, eller som hon uttrycker det: ”två ’determinerande’ 
faktorer tas bort: Gud och en av Gud skapad, världslig ordning. Det 
gällde att fylla tomrummet.”299 

Inom läroplansteorin beskrivs en förändring av utbildningens roll i 
samhället med hjälp av begreppet läroplanskod.300 Den kod som växte 

                                                 
299 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta (Stockholm: Carlssons, 1989/2000), 28. 
300 En läroplanskod beskriver utbildningssystemets roll i samhällets organisering av 

reproduktion och integration. Den medborgerliga läroplanskoden betecknar en 
paradigmatisk förändring i den allmänna utbildningens del i detta och inträffade i samband med 
att det traditionella klassamhället och dess konserverande skolsystem sattes på spel. Det var 
såväl kapitalistiska som demokratiska strömningar som drev igenom förändringen med start 
kring sekelskiftet 1900. Koden fick sitt genomslag i samband med folkskolereformerna 
1918–1919 och den gällde ännu 2005 hävdar Englund, även om den under 1990-talet 
kommit att utmanas av exempelvis friskoleidén.  

Kännetecknande för 1900-talets utbildningspolitiska arena är enligt Englund att olika parter 
stridit om att få formulera skolans syften och innehåll. Den utbildningspolitiska idédebatten 
har vidare kännetecknats av att striderna centrerats kring uttolkningen av fyra 
grundprinciper – determinanter – för utbildningens innehåll och roll. Dessa har varit: skolans 
uppgift att verka för en samhörighetsfostran mellan sociala grupperingar i samhället; att 
skolans innehåll och utformning skall ha en vetenskaplig bas; att det ska vara sakligt och 
objektivt; att skolan ska verka för att den rådande ekonomiska ordningen i samhället 
befästs. Beroende på aktuella politiska maktförhållandena och idéströmningar har 
principerna givits olika uttolkningar, olika utbildningskonceptioner. En utbildningskonception 
anger enligt Englund ”för vilket slags samhälle de enskilda medborgarna förbereds genom 
utbildning” och befästs i utbildningssystemet i samband med centrala läroplansreformer. 
Alltså: medan utbildningskonceptioner fångar aktuella idéströmningar i utbildningspolitiken 
anger läroplanskoder mer principiella förhållanden för utbildningens roll i samhälls-
utvecklingen.  

De uttolkningar av en medborgerlig läroplanskod som dominerat under 1900-talet knyter 
Englund till centrala vågor av läroplansreformer under 1900-talet. Närare bestämt urskiljer 
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fram i början av 1900-talet när folkskolan kom att integreras i det 
kapitalistiska och framväxande demokratiska samhället kallas 
medborgerlig läroplanskod. Pedagogen Ulla Johansson visar i sin 
avhandling hur denna inramning av folkskolan växte fram som en 
successiv förändring av dess innehåll mellan åren 1842 och 1919 genom 
införandet av trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhets-
undervisning.301 

För ämnets del präglades perioden 1919–1962 av att Sverige och dess 
medborgare började framställas i texterna. Texternas anspråk låg inte 
längre enbart i att förmedla en allmänbildning om naturen och tekniken 
utan även på att aktivt forma barn och ungdom för framtida yrkesliv 
och ett liv som medborgare. Över perioden skedde en förskjutning av 
detta ideal från skapa en nationell medvetenhet, ett ideal där eleven 
skulle lära känna och älska den svenska naturen (kapitel 4), till att forma 
eleven för ett liv i ett modernt och rationellt välfärdssamhälle 
(kapitel 5). 

                                                                                                                        
Englund tre vågor och tillhörande utbildningskonceptioner: Den första vågen inleddes i 
slutet av 1800-talet och slutade i 1927 års skolreform med dess dubbla anknytning mellan 
folkskola och realskola. Den andra vågen inleddes vid andra världskrigets slutskede och 
slutade med grundskolereformen 1962. Den tredje vågen tog sin start i slutet av 1960-talet 
och Englund menar att denna reform pågick när han skrev sin avhandling under första 
halvan av 1980-talet. De utbildningskonceptioner som kan knytas till de tre vågorna är (i 
kronologisk ordning): den patriarkala, den vetenskapligt rationella och den demokratiska 
utbildningskonceptionen. Dessa har realiserats i samband med ”de mest centrala 
läroplansreformer som genomförts under dessa perioder”: ”undervisningsplanerna för 
folkskolan och fortsättningsskolan (stadga för fortsättningsskolan) 1918/19 i den första 
vågen, läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) i den andra vågen, samt läroplan för 
grundskolan 1980 (Lgr 80) i den tredje vågen”. I återutgåvan av sin avhandling från 2005 
skriver Englund att den vetenskapligt rationella konceptionen återigen hade växt sig stark 
och dominerade utbildningspolitiken. Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens 
politiska dimension (Göteborg: Daidalos, 2005/1986), 13ff, 126, 193, 251ff (citaten från 
sidorna 251 och 253); Englund, "Towards a dynamic analysis of the content of schooling", 
278.  

Huruvida Englunds modell för läroplansförändringar är en rimlig beskrivning har diskuterats. 
Pedagogen Ingrid Carlgren argumenterar exempelvis för att man även måste beakta att 
läroplansreformer, sedda från ”insidan”, måste förstås som pragmatiska företag, i hög grad 
inriktade på praktisk problemlösning. Ingrid Carlgren, "National curriculum as social 
compromise or discursive politics? Some reflections on a curriculum-making process" 
Journal of Curriculum Studies nr. 4 (1995), 412. 

301 Johansson, Att skolas för hemmet, abstract. 
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K A P I T E L  4  

1919–1936 

Naturen kopplas till geografin 

1900-talet innebar en ny tid för naturvetenskapen i Sverige. Nya 
vetenskapliga miljöer bildades och internationella nätverk byggdes upp 
bland forskare. Naturvetenskapen differentierades allt tydligare i 
akademiska deldiscipliner samtidigt som fysik och kemi framstod som 
två enhetliga och moderna vetenskapsområden.302 Det var under denna 
period som genikulten kring vetenskapen började odlas på allvar, något 
som Nobelprisets instiftande 1901 och dess etablering bidrog till. 

De administrativa sambanden mellan kyrka och folkskola började på 
allvar att upplösas i början på 1900-talet. Två viktiga steg mot en 
borgerligt ledd folkskola var dels den av riksdagen godkända proposi-
tionen 1909 om överförande av folkskolan i städerna från kyrkostämma 
till stadsfullmäktige, dels att det samma år fanns en tydlig riktning mot 
en fackmannaledd statlig skola.303 Besluten om fortsättningsskolan 1918 
och 1919 års undervisningsplan beskrivs som andra avgörande steg på 
väg mot en demokratisk folkskola. Fortsättningsskolan fick en med-
borgarbildande karaktär, något som det nya ämnet medborgarkunskap 
bidrog till. Denna skolform ingår inte i min undersökning eftersom den 
var differentierad med allt från yrkesbestämda till allmänna skolformer. 
Som mest kom cirka en femtedel av folkskoleeleverna att gå vidare till 
denna utbildningsform.304 Vidareutbildningsmöjligheterna för folk-
skoleeleven hade förbättras redan i och med den kommunala mellan-
skolans införande i början av 1900-tlaet, en utbildning som gav 

                                                 
302 Den moderna biologin växte fram något senare. De avgörande stegen mot en modern, 

(återigen) enhetlig och experimentellt baserad biologi togs i mitten på 1900-talet. Vassiliki 
Betty Smocovitis, Unifying Biology: The Evolutionary Synthesis and Evolutionary Biology (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1996), 98. 

303 Tegborg, Folkskolans sekularisering, 14. 
304 Viktor Fredriksson, Lars Hofstedt & Sigurd Paradis, Svenska folkskolans historia V: Det 

svenska folkundervisningsväsendet 1920–1942 (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1950), 134. 
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realexamen. En annan viktig reform var 1927 års skolreform som 
skapade möjlighet till övergång från folkskola till realskola. 

Vid tiden för reformerna 1918 och 1919 hade det kommit förslag om 
att utöka den obligatoriska delen av folkskolan. Ett sjunde år fick i och 
med 1919 års undervisningsplan tim- och kursplaner. Det dröjde dock 
till 1936 innan ett beslut togs om ett sjunde obligatoriskt år och 
ytterligare ett drygt decennium innan det var genomfört.305 Det sjunde 
årets införande markerar slutet för den period som studeras i detta 
kapitel. 

Det allmänna skolsystemet präglades under perioden 1919–1936 av vad 
Englund kallat en patriarkal uttolkning av en medborgerlig läroplans-
kod. Skolans roll i samhället var att skapa en nationellt baserad 
samhörighetsfostran så att klasskillnader kunde bevaras: 

En praktisk undervisning var receptet, anpassad till den framtida 
yrkesrollen och överskridande folkundervisningens traditionella allmänut-
bildning, men inte heller en snäv yrkesutbildning. Den uppväxande 
arbetaren skulle utbildas till en arbetsduglig medborgare genom att i fort-
sättningsskolan utveckla sådana egenskaper som arbetslust, arbetsärlighet, 
ansvarskänsla och fosterlandsstolthet. Konkret skulle denna uppgift för-
medlas via två huvudämnen, arbetskunskap och medborgarkunskap.306 

När det gällde ämnet naturkunnighet stärkte detta sin ställning i 
folkskolan genom införandet av timplaner i 1919 års undervisnings-
plan.307 Ämnet fick samtidigt gemensam kursplan med geografi under 
rubriken ”Geografi och naturkunnighet”.308 Den täta anknytningen 
mellan ämnena hade framhållits redan i 1900 års normalplan. Kombina-
tionen var inte tagen ur luften utan hade förespråkats av pedagogiska 
förgrundsgestalter som den tyske läraren Friedrich Junge och den 

                                                 
305 Ibid., 98ff; Viktor Fredriksson, Sixten Marklund, Gustaf Sivgård & Martin Widén, Svenska 

folkskolans historia VI: Skolutvecklingen 1942–1962 (Stockholm: Stiftelsen för förvaltning av 
Sveriges allmänna folkskollärarförenings tillgångar, 1971), 5ff, 120ff.  

306 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 124, 258f, 307ff (citat från sidan 
259). Medborgerlig läroplanskod och utbildningskonception förklaras utförligare i fotnot 
300. 

307 Borttagandet av den paragraf som möjliggjorde minimikurs motiveras i normalplanen, se 
Normalplan 1900, 70. 

308 Undervisningsplan för rikets folkskolor den 31 oktober 1919 (Stockholm, 1919), 79. 
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amerikanske utbildningsfilosofen John Dewey.309 De båda ämnena 
ansågs, med Folkundervisningskommitténs ord, ”förena sig till en 
enhetlig bild i lärjungens minne”.310 Integreringen motiverades också 
med ”att ett folks kultur i väsentlig grad bestämmes av den natur, vari 
det lever”.311 Men det fanns även andra vinster med kombinationen, 
såsom flexibilitet vid planering av själva undervisningen. Nu kunde man 
exempelvis ännu lättare förlägga växtstudier till de tider på året som 
lämpade sig för dessa. 

Även om geografi och naturkunnighet gavs gemensam kursplan 
preciserades innehållet i de båda ämnena huvudsakligen var för sig: mål, 
kursfördelning och anvisningar angavs för vart och ett av de två del-
ämnena. Den enda gemensamma texten var ett två och en halv sida 
långt inledande avsnitt till ”Anvisningar”.312 Att målen för ämnena 
angavs i styrdokumentet var nytt. Avsnitten var inte långa, drygt fyra 
rader för naturkunnighetens del, och med tanke på att dylika mål 
tidigare hade funnits angivna i metodlitteraturen så ska det inte ses som 
en radikal förändring. De gemensamma delar framhöll vikten av att 
”djur och växter i regel upptagas till behandling i omedelbart samband 
med den geografiska undervisningen om de trakter, för vilka de äro 
kännetecknande, och därvid skildras med hänsyn till utseende, byggnad, 
yttre levnadsförhållande och betydelse”. Som konkreta förslag nämndes 
att ”sill, torsk, långa, flundra, makrill, hummer, sjöstjärnor och maneter” 
kunde behandlas i samband med skildringen av Bohuslän.313 

Den nya kursplanen för ämnet hade en mer generell framskrivning av 
innehållet jämfört med tidigare normalplaner, mycket beroende på att 
”Lärokurs” försvann. Under denna rubrik hade de utförliga 
uppräkningarna av de djur, växter, teknik och naturfenomen som ingick 
i kursen som helhet presenterats. Kursens fördelning över årskurserna – 
det som tidigare hade rubricerats ”Lärogång” men som i 1919 års 

                                                 
309 Junge beskrev sin pedagogiska metod i ett arbete från 1885. Detta översattes till svenska 

1901. Fredrich Junge, Bydammen såsom natursamhälle jämte en afhandling om den naturhistoriska 
undervisningens mål och metod, första upplagan (Lund, 1901). 

310 Folkundervisningskommitténs betänkande 4, 47. 
311 Ibid., 203. 
312 Undervisningsplan 1919, 93ff. 
313 Ibid., 93. 
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undervisningsplan kallades ”Kursfördelning” – blev i gengäld något 
utförligare än tidigare, uppskattningsvis fördubblad jämfört med 
normalplanerna. Själva innehållsbeskrivningarna höll sig på en mer 
principiell nivå än vad som hade varit fallet i normalplanerna. När det 
gäller kursplaneavsnittet Anvisningar – vad som i normalplanen hade 
kallats Metodiska anvisningar – utökades detta avsnitt kraftigt. Medan 
normalplanens anvisningar hade rymts på en luftigt skriven halvsida 
innehöll 1919 års kursplan dryga sex tätskrivna sidor varav två av dessa 
gemensamma med geografi. Den utökade längden kan tolkas som ett 
tecken på ökad styrning av arbetssättet, men också på att det öppnades 
upp – fick en rikare uttolkning – jämfört med tidigare. 

Med 1919 års undervisningsplan fördes astronomi och väderiakttagel-
ser, vilka tidigare hade ingått i naturkunnighet, över till geografin. 
Hembygdskunskap infördes som ett nytt ämne för folkskolan. Det gavs 
under folkskolans tre första klasser, fungerade bland annat som 
förberedande för geografi och naturkunnighet och motiverades med att 
det antogs underlätta övergången mellan hem och skola.314 Att 
hembygdskunskapen sträckte sig över folkskolans tre första årskurser 
innebar att starten för naturkunnigheten försköts med ett år jämfört 
med tidigare. I praktiken innehöll dock de flesta läromedel i ämnet även 
den tredje årskursen, det vill säga den andel av den tredje årskursens 
hembygdskunskap som ansågs tillhöra naturkunnighet. 

De dominerande läromedlen för perioden var Naturen och Naturlära, 
Hjalmar Berg och Anders Lindéns båda läromedelsserier. Dessa fanns i 
såväl sex- som sjuklassiga versioner. Utöver dem har jag studerat fem 
andra läromedelsserier. Bland de återfanns bland andra Lorentz 
Wladimir Bolins första läromedel för folkskolan. Förutom att författa 
läromedel var Bolin mycket engagerad i ämnets metodfrågor.  

De flesta av de läromedel som skrevs för ämnet under perioden var 
riktade enbart till ämnet naturkunnighet. Jag har dock funnit ett 
exempel på ett läromedel där naturkunnighet integrerades med geografi: 
Konstantin Laurentius Nordins tredelade lärobok Lärobok i geografi och 
naturkunnighet jämte hembygdskunskap utgiven åren 1922–1925. Det utkom 
                                                 
314 SOU 1946:11 ”Skolpliktstidens skolformer 2 : Folkskolan A : Allmän del”, 1940 års 

skolutrednings betänkanden och utredningar IV, 241. 
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endast i en upplaga och denna trycktes enbart i en tryckning, att döma 
av Kungliga bibliotekets kartotek. 

Jag kommer i kapitlet visa hur ämnet under perioden 1919–1936 
präglades av närheten till geografiämnet och hur nationen blev den 
bärande idén för ämnets nya kanon. Arbetssättet fick en allt tydligare 
aktivitetspedagogisk inriktning och ett nytt övergripande syfte med 
ämnet infördes: kärleken till den svenska naturen. I samband med att 
det nationella började prägla presentationen av naturen gjordes även 
tekniken till nationellt kodad. De svenska vetenskapsmännen, deras 
uppfinningar och upptäckter samt svenska industrier började synas i 
läromedlen, dock enbart för folkskoleelever som läste det ännu inte 
obligatoriska sjunde året. Jag börjar med att beskriva hur verklighets-
bilden formades och utvecklades i den nationella inramningen. 

Hembygden, fäderneslandet, främmande länder 

Norrland, Bohuslän, Dalarna och Småland – det är inte snävt 
geografiska avgränsningar vi förnimmer i dessa ord. Många förknippar 
nog norrland med vida, storslagna och öde landskap, med fjäll och 
naturreservat, Småland med skog, Bohuslän med kust, krabbor och 
klippor och så vidare. 

Den nationella struktur som infördes i ämnet under perioden 1919–
1936 hade tre nivåer: det lokala, det nationella och det internationella. 
De var alla del av samma övergripande idé. Nordin beskrev relationen 
mellan dem i den andra delen av sin Lärobok i geografi och naturkunnighet 
från 1920-talet: ”Liksom hembygden blott är en liten del av fädernes-
landet, så är detta blott ett av de många större och mindre rikena på 
jorden.”315 I detta kapitel ska jag presentera hur den nationella 
strukturen uttrycktes i ämnets texter. 

Verklighetsbildens förändring från objekt till nation kan illustreras 
genom potatisens förändrade placering i läroboken, närmare bestämt 
genom en jämförelse mellan första upplagan av Berg och Lindéns 
Naturen: lärobok för folkskolan från 1915 och första upplagan av deras 

                                                 
315 Konstantin Laurentius Nordin, Lärobok i geografi och naturkunnighet jämte hembygdskunskap. Del 

II: Europa, Afrika, Asien, Fysiska och kemiska företeelser, Växternas liv och indelning, första 
upplagan (Linköping: Lärare vid Linköpings folkskoleseminarium, 1924), 7. 
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Lärobok i naturkunnighet från 1889. Att jag väljer Naturen från 1915 och 
inte någon av upplagorna från efter 1919 – starten för den period som 
jag studerar i kapitlet – beror på att denna lärobok skrevs i enlighet med 
de principer som Folkundervisningskommittén slog fast i sitt betänkan-
de från 1914 och som senare kom att prägla även 1919 års under-
visningsplan. (Mot slutet av avsnittet kommer jag att beskriva hur den 
nationella strukturen i Naturen förändrades efter 1919.) 1915 års första 
upplaga Naturen inleddes med följande rubriker. 

Växter och djur 
I. Växter och djur i vårt land 
Vid hemmet, i trädgård och hage 
A. Några trädgårdens alster 
a. Köksväxter316 

Det var alltså ”köksväxter” som först mötte eleven i läroboken, och 
främst i ledet av köksväxter stod potatisen. Även om huvudrubriken 
”Växter och djur” signalerade en objektfokusering avslöjade termer 
som ”i vårt land” och ”Vid hemmet, i trädgård och hage” att naturland-
skapet gavs en viktig roll – men inte vilket naturlandskap som helst, 
utan det nationellt strukturerade naturlandskapet där hemmet och 
nationen hade gjorts till centrala och betydelsebärande enheter. I första 
upplagan av Berg och Lindéns Lärobok i naturkunnighet från 1889 hade 
potatisen fört en betydigt mer undanskymd roll. Man fann den först på 
sidan 87 och då under det anonyma avsnittet ”Valda växter”. Och som 
om inte denna undanskymda placering vore nog: potatisen hade 
presenterats för eleven först som nummer fyra, efter rödplistern, 
vårlöken och ängslöken.317 I första upplagan av Naturen från 1915 
delade potatisen inte plats med rödplistern och vårlöken utan med 
moroten, palsternackan, rödbetan och rädisan. När eleven bekantat sig 
med dessa köksväxter följde avsnitt b, ”Trädgårdsfrukter”.318 Efter två 
avsnitt om medicinalväxter och prydnadsväxter nådde man till avsnittet 
”Våra husdjur”. Bland dessa fanns bland annat katten, hästen, svinet, 

                                                 
316 Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första upplagan), 1. 
317 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan). 
318 Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första upplagan), 6. 
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kaninen och hönsen.319 Hemmets natur hade därmed presenterats för 
eleven. 

En annan aspekt av den nationella inramningen var förankringen i 
jordbruket och jordbrukslandskapet. 1919 års undervisningsplan 
poängterade att vid ”framställningen av fäderneslandets geografi” så 
bör ”tillbörligt utrymme lämnas åt jordbruket och skogshanteringen 
samt deras betydelse för vårt land”.320 I läromedel som Ernst Hugo 
Selling och Hilding Valdemar Ehrenfrid Westbergs Lärobok i 
naturkunnighet för folkskolan: del I ägnades ungefär 40 sidor åt att ge 
eleverna kunskaper om allt från ”Husdjuren” (grisar, höns, hund med 
flera), ”Gårdens skadedjur”, ”Åkerns brukning”, ”Djur, som göra skada 
på den odlade jorden” samt ”Djur, som göra nytta på den odlade 
jorden”.321 På dessa sidor lärde sig eleverna även om åkerns brukning, 
avdikning, gödsling och uppluckring. Här fanns även bilder av 
bearbetningsredskap som harv och plog samt illustrationer av 
dikningsprinciper. Detta innehåll var riktat mot de tidiga årskurserna i 
ämnet, men även folkskolans senare årsklasser hade avsnitt med en 
tydlig jordbruksinramning. Då rörde det sig framför allt om gödslings-
relaterade avsnitt såsom det sex sidor långa avsnittet ”Om näringsupp-
tagandet och ämnesomsättningen hos växterna” i den andra delen av 
Selling och Westbergs Lärobok i naturkunnighet för folkskolan.322. Här fick 
eleven bland annat lära sig sambandet ”God gödsling – riklig skörd”.323 
Till avsnittet hörde en bild av fyra morotsknippen, A–D. Skillnaden 
mellan de fyra knippena var att de hade utsatts för olika mängd av 
kvävegödsling men lika mängd fosfater och kaliumsalter. A, som inte 
                                                 
319 Ibid., 10. 
320 Undervisningsplan 1919, 95. 
321 Ernst Hugo Selling & Hilding Valdemar Ehrenfrid Westberg, Lärobok i naturkunnighet för 

folkskolan: del I, första upplagan (Stockholm: Aktiebolaget Ehlins förlag, 1922). 
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folkskolan: del II, första upplagan (Stockholm: Aktiebolaget Ehlins förlag, 1923), 130. 
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upplagan (Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag, 1928)Hjalmar Berg & Anders 
Lindén, Naturlära för folkskolan : Nr. 1 : Del II, sjätte upplagan (Stockholm: Svenska 
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Skolförlaget, 1956), 200ff. 

323 Selling, Lärobok i naturkunnighet: del II, 131. 
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fått någon kvävegödsling, var det klart minsta knippet och D, som fått 
mest, gav hela sex gånger så stor skörd som A. Man kunde även läsa sig 
till att man ”[f]ör att utröna, vilka näringssalter jorden lider brist på, 
anställer […] gödslingsförsök.”324 Huvuddragen i sådana försök 
beskrevs och följdes därefter av en redogörelse för några gödselmedel. 
Avsnittet behandlade även ”Bakterielivet i jorden” och ”Hur näringen 
förflyttas och användes.”325 

I samband med jordbruksavsnitten omnämndes ofta växtodlingsförsök-
en vid Svalöf i sjuklassiga läromedel.326 Enligt vetenskapshistorikern 
Sven Widmalm kom verksamheten vid anstalter som Svalöf och 
Weibullsholm under mellankrigstiden att betraktas som ”sammansmält-
ningen av det moderna, det praktiskt–teoretiska naturvetenskapen, och 
det traditionella, modernäringen”.327 En sammansmältning som gjord 
för folkskolan. Att döma av 1919 års undervisningsplan och av 
jämförelse mellan Berg och Lindéns läromedel för sex respektive 
sjuklassiga folkskolor var dock detta innehåll ämnat för det sjunde och 
ännu inte obligatoriska folkskoleåret. För sexklassiga folkskolor 
inskränkte sig innehållet till åkerns brukning, det vill säga till frågor om 
diktning och gödsling av åkern. 

Den nationellt präglade naturen tog alltså inte bara sin utgångspunkt i 
hemmet, utan i det lantliga hemmet, kanske ett sådant som ett typiskt 
bondbarn växte upp i. Vid slutet av 1800-talet var cirka 72 procent av 
Sveriges befolkning jordbrukare.328 Det lantliga livet hade redan tidigt 
kommit att prägla folkskolan. Ett exempel var årstidsplanscherna som 
kom under 1890-talet, en skolplansch som blev väldigt populär och 
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spridd.329 Här var det främst livet på landet som framställdes. Inga-Lena 
Lindeberg som under ledning av konstvetaren Lena Johannesson 
studerat Linköpings skolmuseums skolplanschsamling menar att barnen 
på landet nog ”kunde känna igen sig i bilderna, se hur alla på gården 
hjälptes åt och hur landskapet och arbetet förändrades under olika 
årstider”, medan de kunde fungera som suggestiva bilder för barn i 
städernas fattigkvarter.330 I naturkunnigheten började dock jordbruket 
prägla innehållet först vid tiden för folkskolereformerna 1918 och 1919. 

Hembygden utgjorde inte hela den värld eleven presenterades för. Till 
detta kom den svenska naturen och ”Viktigare växter och djur i 
främmande länder.”331 Hästen kunde exempelvis under 1800-talets 
objektifierade och systematiserade natur paras ihop med zebran såsom 
”enhofvade djur” av ”hästslägtet”, där den förra sades härstamma från 
”Öknarne norr om Kaspiska Hafvet” och den senare sades leva i 
”södra Afrika”.332 Med den nationella organisationen skiljs dessa djur åt. 
Hästen kom att presenteras i avsnitt som ”Hembygden” eller ”Våra 
husdjur” medan zebran presenterades under avsnitt som ”Afrika.”333 

1919 års gemensamma kursplan fick, vad jag funnit, endast en ämnes-
integrerad uttolkning: Nordins läromedelsserie Lärobok i geografi och 
naturkunnighet jämte hembygdskunskap. Den första delen utkom 1922 och 
bar undertiteln Hembygden och fäderneslandet. I denna presenterades 
maneten, hummern och krabban under avsnittet ”Bohuslän”.334 Under 
naturlandskapets kanon, exempelvis i första upplagan av Berg och 
Lindéns Naturen från 1915, hade man funnit dylika djur under avsnittet 
”Ur sjöarnas och havets djurvärld.”335 I Naturen saknades dock krabban. 
En rimlig tolkning är att en ökad grad av nationell struktur krävde ett 
nytt urval av växter och djur än tidigare. Jag har inte systematiskt 
undersökt urvalet utan har fokuserat de mer övergripande organi-
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seringsprinciperna. Det mesta tyder dock på att urvalet skiftade med de 
olika inledningsgrunderna. 

Det nationella landskapet i ämnet gavs i allmänhet en svagare prägel än i 
Nordins läroböcker. Oftast mötte eleven, som i Berlin och Lindéns 
Naturen, en mer neutralt framskriven hembygd och landskapstyp. Det 
svenska landskapet framträdde huvudsakligen genom naturtyper som 
åker, skog, fält och äng. Men även i den mer neutrala läromedelsfloran 
fanns avsnitt med en tydligt nationell prägel. Lorentz Wladimir Bolin 
och Otto E Nordlunds Folkskolans Naturlära från 1929 innehöll avsnitt 
som ”Skånes växt- och djurvärld” och ”Växt- och djurlivet i Norrlands 
skogar och fjäll”.336 I Berg och Lindéns Naturen var den nationella 
prägeln till att börja med svag, mer naturlandskap än nationallandskap. I 
första upplagan från 1915 hade det inskränkt sig till avsnitt som ”Växter 
och djur i vårt land.” Till den tredje upplagan 1922 hade dock 
”Fjälltrakternas växter och djur” tillkommit – något som fick till följd 
att renen kom att behandlas där i stället för under avsnittet ”Våra 
husdjur.”337 Till sjätte upplagan – troligtvis tidigare – introduceras 
”Havskusternas och havets växter och djur” och därmed skiljdes sjö 
från hav, abborre från torsk.338 Den nationella strukturen etablerades 
och utvecklades på så sätt under perioden. 

Inom kulturhistorisk forskning brukar man tala om ”landskapets natio-
nalisering”, en företeelse som tog sin start i 1800-talet.339 Etnologen 
Orvar Löfgren skriver att ”[u]pptäckten av de nationella landskapen 
sker i samverkan mellan författare, resenärer och politiska debattörer. 
Det är en process som förvandlar högst vardagliga stycken natur till 
hembygder, laddade med historia och nationell symbolik.”340 I 
folkskolans var Läsebok för folkskolan ett första led i konstruktionen av 
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det svenska landskapet. Även geografiämnet var tidigt i konstruktionen 
av det nationella. Här nyttjades landskapet enligt idéhistorikern Benny 
Jacobsson ”som byggstenar i det nationella identitetsbygget”.341 

Ett par decennier efter sekelskiftet 1900 fick den nationella strukturen 
fäste i ämnets texter. Det var inte längre ett neutralt inramat 
naturlandskap som presenterades utan hembygdens, Sveriges och 
främmande länders natur. Naturen gjordes på så sätt del av en nationell 
identitet med lokal förankring. Om naturen i folkskolans begynnelse var 
platsen där eleven kunde upptäcka det rätta, det sköna och det goda, det 
universella och allmängiltiga, Guds skapelse, blev den nu platsen för 
särarten, det som utmärkte dig och din hembygd och skilde den från 
andras och vårt land från andra länder. 

Den svenska industrin och dess upphovsmän 

Efter 1919 etablerades de svenska basnäringarna, dess historia jämte 
männen bakom dessa näringar, uppfinnarna, i ämnets texter. Här 
framställdes en nationellt märkt teknik och industri och en historia om 
utvecklingen av industrinationen Sverige. Man kan säga att det var fysik- 
och kemidelarnas bidrag till ämnets nationella verklighetsbild. Men 
avsnitten nådde enbart sjuklassiga folkskolor, det vill säga skolformer 
som ännu inte var obligatoriska. Detta avsnitt handlar alltså inte så 
mycket om den verklighetsbild som etablerades i kanon utan om vad de 
elever som förväntades gå längre i skolsystemet behövde med sig till 
skillnad från dem som enbart följde sexåriga skolformer. Att jag ändå 
väljer att redogöra för detta innehåll beror på att sjuklassiga läromedel 
såldes i stora upplagor och dess innehåll skiljde sig från hur det sjunde 
året senare kom att utformas när det blev obligatoriskt 1936. Först ska 
jag dock beskriva hur de sexklassiga skolformernas fysik- och kemi-
avsnitt förändrades under perioden. 

Normalplanerna hade trots sin knapphändighet befunnit sig på en 
anmärkningsvärd detaljnivå när det gällde dess fysik- och kemiinnehåll. 
I normalplanen 1900 omnämndes exempelvis åska, telegraf, telefon, 
ljudets återkastning, regnbåge, ångmaskin, vattenledning och pump. 
Detta mycket specifikt utpekade innehåll blandades med generella 
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uppräkningar såsom elektricitet, ljud, ljus och värme. Med 1919 års 
undervisningsplan försvann det specifika. En annan förändring var att 
fysik- och kemiavsnitten i läromedlen blev färre och att mekaniken 
försvann som systematiskt behandlat område för sexåriga skolformer. 
Bredden på fysik- och kemidelarna av ämnet minskade, men de delar 
som fanns kom att behandlas utförligare. I tabell 3 finns en lista över de 
huvudområden som togs upp i läroböckernas fysik- och kemiavsnitt 
under perioden 1919–1936. 

Tabell 3 Innehållets organisering i fysik- och 
kemidelar av läromedel under perioden 1919–
1936. 

Fysik Kemi 
Mätning och vägning 
Ljud 
Ljus 
Värme 
Magnetism 
elektricitet 

Blandning – förening 
Kemisk föreningar 
Luften 
Vattnet 
Förbränning 

När det gällde den teknik som behandlades i ämnet höll den sig fortsatt 
uppdaterad med den tekniska och industriella utvecklingen.342 Avsnittet 
om elektricitet i Selling och Westbergs Lärobok i naturkunnighet från 1923 
nämnde ny teknik som generatorn, elledningar, högspänningsanlägg-
ningar och den elektriska spårvagnen och var 22 sidor långt – att 
jämföra med 15e upplagan av Nils Johan Berlins Lärobok i naturlära från 
1913 där motsvarande avsnitt hade varit på elva sidor.343 

Det karaktäristiska í förändringarna av de sexklassiga skolformernas 
fysik- och kemidelar under perioden kan alltså inte beskrivas med hjälp 
av den nationella prägel som annars var kännetecknande för perioden. 
Annorlunda var det i de nya och ännu inte obligatoriska sjuklassiga 
skolformerna. Här uttrycktes det nationella, i synnerhet i läromedels-
avsnitt om råvaror och näringsliv. 

                                                 
342 Detta är även känt från andra studier. Didaktikern Stellan Löfdahl visar att realskolans och 

grundskolans läromedel i fysik höll sig uppdaterade med de senaste tillämpningarna, se 
Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola, 134f. 

343 Selling, Lärobok i naturkunnighet: del II, 100–121. 
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Ett av de sista avsnitten i Nordins sjuklassiga läromedelsserie Lärobok i 
geografi och naturkunnighet var ”Vårt lands naturtillgångar och 
näringsliv”.344 Här kunde eleven läsa om jordbruket, trädgårdsskötseln, 
boskapsskötseln och mejerihanteringen, jakten, fisket, skogsbruket, 
bergsbruket, råvaruförädlingen och handeln. En av arbetsuppgifterna i 
anslutning till avsnittet om råvaruförädling bad eleven skriva något 
utifrån rubriken ”Viktiga industriella anläggningar och industrigrenar i 
vårt land”. Läroboken gav ett förslag till hur eleven kunde inleda 
uppsatsen: ”De största svenska järnbruken jag känner, finnas vid 
Domnarvet i Dalarna.”345 

Den starka nationella prägeln i Nordins lärobok berodde på dess 
integrering med geografiämnet. I läromedel skrivna enbart för 
naturkunnighet var det nationella svagare och kan beskrivas som en 
nationell märkning av råvaror, teknik och industri. I 1913 års upplaga av 
Berlins Lärobok i naturlära och 1915 års upplaga av Berg och Lindéns 
Naturen hade exempelvis järn och andra metaller presenterats utan 
hänvisning till svenska fyndigheter eller till svenska eller för den delen 
andra förhållanden.346 Berlin hade exempelvis nöjt sig med att 
konstatera att ”[j]ärn smältes ur järnmalmer med kol i höga ugnar, som 
kallas masugnar.”347 En beskrivning som hade saknat geografiska 
markörer. Ett knappt årtionde senare fick man i liknande avsnitt veta att 
det var en ”[s]vensk masugn”.348 Det nationella framträdde även i 
nytillkomna idéhistoriska avsnitt knutna till exempelvis järnets, 
tändstickans och papperstillverkningens historia: ”Järnet var känt och 
använt i Österlandet omkring 1500 år f. K. I vårt land börjar den s.k. 
järnåldern först omkring 500 f.K.”349 

Andra avsnitt med stark nationell inramning var den typ man fann i 
andra delen av den första upplagan av Otto Friberg och Hedvig 

                                                 
344 Nordin, Lärobok i geografi och naturkunnighet: del III, 138. 
345 Ibid., 147. 
346 Berlin, Lärobok i naturläran (femtonde upplagan); Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första 

upplagan). 
347 Berlin, Lärobok i naturläran (femtonde upplagan), 75. 
348 Selling, Lärobok i naturkunnighet: del II, 141. 
349 Ibid., 144 (femtonradigt historieavsnitt i anslutning till järnavsnittet). Se även sidan 140 

(tändstickans historia) och 151 (papprets historia). 
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Norgrens Folkskolans Naturlära från 1935. I slutet av läroboken fanns ett 
sex sidor långt avsnitt om ”Uppfinningar och uppfinnare”. I ett fyra 
sidor långt avsnitt beskrevs ”Svenska uppfinnare och deras betydelse 
för Sveriges industri”. Till texten hörde nio porträtt av kända svenska 
uppfinnare med tillhörande beskrivning av hur deras idéer omsatts till 
näringar. ”Vårt land har en stor tacksamhetsskuld till dessa fredliga 
bragdernas män!”, löd slutorden.350 

Insprängda porträttbilder var något som började förekomma i 
sjuklassiga läromedel från tiden runt 1919. Det förekom nästan enbart i 
fysik- och kemidelarna. Före 1919 har jag inte funnit ett enda exempel 
på dylika porträtt. När porträtten väl introducerades kring 1919 var en 
hög andel av dessa på svenska uppfinnare och vetenskapsmän. 
Uppfinnare och vetenskapsmän hade förvisso omnämnts, om än 
sparsamt, i läromedel från tiden innan 1919. Exempelvis hade första 
upplagan av Berg och Lindéns Lärobok i naturkunnighet från 1889 endast 
nämnt tre uppfinnare/vetenskapsmän. Här är dessa omnämnanden i sin 
helhet: 

Den nu allmännast använda telefonen (bild 155) är uppfunnen av 
amerikanen Bell. 

Den af amerikanen Edison uppfunna glödlampan (bild 151) […]. 

Den elektriska gnistans egenskaper likna alldeles åskans. […] Det första 
säkra beviset härför gaf amerikanen Benjamin Franklin (i slutet av 1700-
talet).351 

Observera att ingen av dessa var svensk, och att alltså inte ens Carl von 
Linné fanns nämnd. Läromedel skrivna före 1919 skiljde dock på sig på 
denna punkt. Linné hade exempelvis omnämnts i tolfte upplagan av 
Berlins Lärobok i naturläran från 1890. Det hade dessutom varit en 
ganska utförlig beskrivning. På 14 rader beskrevs var och när Linné 
föddes och dog samt ”Linnés sexualsystem”.352 Ytterligare en känd 
svensk hade nämnts, Jonas Alströmer, ”[d]en förste, som förde potatis 

                                                 
350 Otto Friberg & Hedvig Norgren, Folkskolans naturlära : Andra delen, första upplagan 

(Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag/Svenska bokförlaget), 1935), 203–208. 
351 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan), 167 (citat 1), 163 (citat 2), 135 

(citat 3). 
352 Berlin, Lärobok i naturläran (tolfte upplagan), 82. 
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till vårt land och lärde folket odla den”.353 Men sammantaget hade det 
varit ytterst tunnsått med dylika genier i naturkunnighetens läromedel 
före 1919. Det hade inte heller funnits någon särskild avsikt att lyfta 
fram svenska uppfinnare och vetenskapsmän. 

Man kan fråga sig vilken funktion de svenska vetenskapsmännen och 
uppfinnarna fyllde i de sjuklassiga folkskolorna efter 1919? 1919 års 
undervisningsplan gav inget svar, där nämndes vare sig vetenskapsmän 
eller uppfinnare. En ledtråd hittar man i Friberg och Norgren Folk-
skolans naturlära från 1935. Instruktionen till avsnittet om uppfinningar 
och uppfinnare löd: 

Kapitlet »Uppfinningar och uppfinnare» bör ej lämnas till hemuppgift. 
Avsikten med detsamma är att hos barnen väcka intresse för den 
mänskliga odlingens stormän och egga till fortsatt studium av dessa mäns 
liv och arbete.354 

Det handlade alltså om att skapa nationella hjältar att se upp till. Med 
tanke på att detta innehåll inte ingick i sexklassiga skolformer måste det 
förstås som ämnat åt folkskoleelever med högre framtidsutsikter. 
Läsaren kan dock dra sig till minnes vad jag nämnde i föregående 
kapitel, nämligen att Berg och Lindéns läroböcker för sexklassiga 
skolformer för perioden 1900–1919 innehöll ett kort råvaru- och 
industribetonat avsnitt. Här fanns även ett porträtt av en 
vetenskapsman, kemisten Jöns Jakob Berzelius. Detta försvann dock 
efter 1919. 

Historieavsnitt jämte vetenskapsmän och uppfinnare på bild förekom i 
läromedlen från 1919 och fram till slutet av 1940-talet. Den sista 
förekomsten av stora män på bild i folkskolans läromedel i mitt material 
var från 1949. Symboliskt nog i den sjätte och troligtvis sista upplagan 
av Berg och Lindéns läromedelsserie för sjuklassiga folkskolor. I denna 
porträtterades Carl von Linné, Gustav de Laval, John Ericsson, Jakob 
Berzelius, Carl Wilhelm Scheele och Gustaf Dalén.355 Uppfinnarna och 
vetenskapsmännen var – må vara att de var riktade till sjuklassiga 
skolformer – del av en nationellt förankrad naturkunnighet. När det 
                                                 
353 Ibid., 84f. 
354 Friberg & Norgren, Folkskolans naturlära : Andra delen, IV. 
355 Berg, Lindén & Sjöholm, Naturen : Nr. 1 : Del I (sjätte upplagan), 134; Berg & Lindén, 

Naturlära : Nr. 1 : Del II (sjätte upplagan), 69, 74, 192, 194, 217. 
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sjunde folkskoleåret väl blev obligatoriskt 1936 fick läromedlen som 
regel en annan prägel. Men medan historiska och idéhistoriska avsnitt 
jämte porträtt av vetenskapsmän och uppfinnare försvann ur 
folkskolans läromedel efter 1936 hade den svenska industrin kommit 
för att stanna. 

Arbetsuppgifter 

De elevaktiva arbetssätten gjorde sitt intåg i början av 1900-talet i 
samtliga delar av ämnet. För perioden 1900–1919 beskrev jag hur 
vikten av att iaktta den levande naturen började betonas. Detta befästes 
med 1919 års undervisningsplan som bland annat betonade ”iakttagelser 
i naturen” och därtill knutna ”undervisningsutflykter”. Undervisnings-
planen framhöll dessutom vikten av ”försök” och inte enbart i relation 
till fysik och kemi ”utan även i fråga om den levande naturen”. 
Eleverna skulle ”i de fall, där så är möjligt, själva få utföra försök”.356 
Det senare innebar en förändring jämfört med hur försöken hade 
använts tidigare, då hade det huvudsakligen handlat om lärarens 
demonstrationsexperiment, det vill säga om att ”anställa behöfliga 
experiment inför barnens ögon” för att eleven på så sätt skulle få 
kunskap om den ”naturlag [som] uppenbarar sig deri”.357 
Folkskolläraren och läromedelsförfattaren Hjalmar Berg sägs ha varit en 
av drivkrafterna bakom den experimentdrivna förändringen.358 
Liknande tendenser fanns även vid läroverken.359 Det mest utmärkande 
för det arbetssätt som etablerades i texterna under perioden efter 1919 
fångas dock av begreppet arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifternas genomslag öppnade för en mängd nya arbetssätt i 
ämnet. Ofta infördes särskilda avsnitt med arbetsuppgifter i läromedlen. 
Eleverna kunde få i uppgift att beskriva djur och växter, rita av dem, 
samla och pressa blad. Det kunde även handla om att undersöka växter 

                                                 
356 Undervisningsplan 1919, 97 (kursiveringar i original). 
357 Metodik för undervisningen inom folkskolan uti bibelläsning, biblisk historia, katekes, psalmläsning, 

historia, geografi, naturkunnighet, 108, 110. 
358 Bruce, Svenska folkskolans historia IV, 420. 
359 Lövheim, Att inteckna framtiden, 51. Se även Thomas Kaiserfeld, "Laboratoriets didaktik: 

fysikern på läroverken i början av 1900-talet" i Vetenskapsbärarna: naturvetenskapen i det svenska 
samhället 1880–1950, red. Sven Widmalm (Hedemora: Gidlunds förlag, 1999). Jfr Hays 
Lynning, Kampen om Dannelsesbjerget, 125ff. 
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eller att göra enklare växtodlingsförsök. En del uppgifter var knutna till 
mer allmänna naturiakttagelser såsom att se ”[v]ilka örter som står styva 
och bruna, när den första snön faller” eller vilka djur som kunde iakttas 
på gator, i parker, trädgårdar med mera samt hur detta förändrades 
beroende på årstiderna: med vintern eller när vårbearbetningen av 
jorden började. Det fanns även ett fåtal uppgifter där eleven ombads 
nedteckna en historia om ett djur de kände väl.360 

Redan under den föregående perioden hade aktivitetsinriktade uppgifter 
införts i texterna. Det hade då rört sig om en förändring av den löpande 
textens framställningssätt. I början av 1900-talet hade, som jag tidigare 
redogjort för, beskrivningar av enskilda arter kompletterats med 
uppgifter om de naturtyper de växte i. Från slutet av perioden 1900–
1919 infördes så en helt ny och aktivitetsinriktad genre som beskrev hur 
växterna skulle undersökas. Ofta knöts denna till vilken tid på året 
undersökningen skulle ske. I läromedlens växtavsnitt kan man från 
denna tid finna rubriker som ”Undersökningar under hösten”.361 

Förändringen från 1800-talets passiva iakttagande av naturen till ett 
aktivt förhållningssätt kan illustreras genom en jämförelse mellan första 
upplagan av Berg och Lindéns Lärobok i naturkunnighet från 1889 och 
första upplagan av deras nya serie Naturen från 1915. Medan 1889 års 
beskrivande text hade passat till en undervisning där folkskoleeleven 
iakttog en bild av potatisplantan, passade 1915 års framställning av 
potatisen snarare med en lärandesituation där barnet befann sig ute i 
skolträdgården och grävde upp en potatisplanta (se tabell 4).  

Den aktiva framställningsformen i 1915 års upplaga återfanns även i 
senare upplagor av Berg och Lindéns läromedelsserier och även i andra 
läromedel. Det var dock inte en framställningsform som användes för 
alla naturbeskrivningar. 

 

                                                 
360 Berg & Lindén, Naturen : Nr. 2 : (tredje upplagan), 11; Selling & Westberg, Lärobok i 

naturkunnighet: del I, 138. 
361 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturlära för folkskolan : Nr. 1 : Del I: Djuren och växterna 

samt valda företeelser : Under medverkan av Pehr Bolin, tredje upplagan (Stockholm: P A Norstedt 
& Söners förlag, 1916), 80. Jfr Almquist & Bolin, Naturlära för folkskolan, 134f (del I). 
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Tabell 4 ”Gräv upp” - namngivningen är 
nedtonad i den senare läroboken, därtill presen-
teras växtdelarna som del av en aktivitet. 

1915 1889 
Potatisen. Gräv upp ett potatis-
stånd, skaka av jorden försiktigt, 
och undersök de underjordiska 
delarna! Vad kallar man vanligen 
den del av en växt, som befinner 
sig under jorden? Hos potatis-
ståndet växer dock även en del av 
stammen nere i jorden.362 

Potatisen 
Roten utgöres af birötter (bild 83 
f). Stammen är en stjälk. 
Grenarna under jordytan (c) bära 
vanligen potatisar (d). På dessas 
synas små knoppar (»ögon»).363 

Framställningsformen kan betraktas som arbetsuppgifter inskrivna i den 
löpande texten. Men texterna lyfte fram ett annat motiv. Berg och 
Lindén menade att den aktiva framställningsformen syftade till ”att 
väcka lärjungarnas eftertanke och förebygga utanläsning”.364 Till tredje 
upplagan av Naturen från 1922 hade lydelsen ändrats något: ”att väcka 
lärjungarnas eftertanke och öva dem i självverksamhet”.365 Här var 
”självverksamhet” ett nytt och viktigt begrepp. Huvudformen för den 
våg av självverksamhet som invaderade ämnets texter under perioden 
1919–1936 var dock inte det aktiva framställningssättet i den löpande 
texten. Detta slog endast igenom i vissa delar av läromedlen och då 
typiskt i de inledande avsnitten. Mer framträdande var tillkomsten av 
särskilda avsnitt med så kallade arbetsuppgifter. Införande av sådana 
uppgifter kan tydligt kopplas till tiden kring 1919 års undervisningsplan. 
Medan förstaupplagorna av Berg och Lindéns läroböcker för 
sexklassiga folkskolor Naturen nr. 2 och Naturlära nr. 2 från 1917 hade 
innehållit ett aktivt framställningssätt i valda avsnitt hade de inte haft 
några fristående uppgifter.366 Sådana infördes med upplagorna från 

                                                 
362 Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första upplagan), 1. 
363 Berg & Lindén, Lärobok i naturkunnighet (första upplagan), 87. 
364 Berg & Lindén, Naturen : Del I : (första upplagan), IV. 
365 Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturen : Lärobok för folkskolan : Nr. 1 : Del I : Under 

medverkan av Pehr Bolin och Lorentz Gottfrid Sjöholm, tredje upplagan (Stockholm: P. A. 
Norstedt & söners förlag, 1922), förord. 

366 Berg & Lindén, Naturen : Nr. 2 (första upplagan), 1; Berg & Lindén, Naturlära : Nr. 2 (första 
upplagan), 59. 
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1922.367 I vissa läromedel såsom i Selling och Westbergs Lärobok i 
naturkunnighet från 1922 sammanfogades de i särskilda avsnitt med titeln 
”Arbetsuppgifter”.368 Även om uppgifter hade införts i valda delar av 
den löpande texten i läromedlen redan i mitten av 1910-talet – 
företrädesvis i inledande avsnitt – så var det först under 1920-talet som 
särskilda avsnitt med uppgifter/arbetsuppgifter skapades. 

Den empiriska och undersökande karaktären på ämnet förstärktes 
avsevärt från tiden kring 1919 års undervisningsplan. Medan försöket 
hade präglat fysik- och kemiavsnitt i läromedlen redan under 1800-talet 
kom nu även växt- och djurdelarna att få ett aktivt inslag. Noterbart är 
att det arbetssätt som infördes i ämnet inte syftade till att införa en 
naturvetenskaplig metod, motiven var i stället av pedagogisk art och 
avspeglade en arbetspedagogisk trend i folkskolan. Arbetsuppgifterna 
hade mycket riktigt ett ganska fritt förhållningssätt till ämnet, mer än 
övriga delar av läroböckerna. Medan de senare i grova drag följde 
kursplanens utpekande av innehållsliga områden öppnade arbets-
uppgifterna upp för ämnesöverskridande kunnande. Här fanns en 
högre grad av frihet, kanske beroende på att dessa uppgifter inte på 
samma sätt var styrda av kursplanen. 

Jag tror inte att det går att underskatta den betydelse som arbets-
uppgifternas intåg i ämnet inneburit för ämnets innehåll. I slutet av 
1800-talet hade ämnet varit ganska snävt inriktat på naturens objekt och 
fenomen – och begränsats av vad som tillät sig att illustreras i bilder och 
demonstrationsexperiment. Med aktivitetsidealet blev naturen mer 
mångfacetterad. Den verklighet som kunde presenteras för eleven 
vidgades och öppnade därmed för nya teman i ämnet. 

Kärleken till naturen 

Med 1919 års undervisningsplan blev kärleken till naturen ett nytt 
ledord för ämnets natursyn. Den vördnaden för naturen som hade 
präglat 1800-talet hade haft Gud som naturens skapare. Kärleken till 
naturen var i första hand en kärlek till hembygden och fosterlandets 
                                                 
367 Se t.ex. Berg & Lindén, Naturen : Nr. 2 : (tredje upplagan), 2, 5, 7; Hjalmar Berg & Anders 

Lindén, Naturlära : Lärobok för folkskolan : Nr. 2 : Under medverkan av Pehr Bolin och Lorentz 
Gottfrid Sjöholm, andra upplagan (Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag, 1922), 3, 4, 6. 

368 Selling & Westberg, Lärobok i naturkunnighet: del I, 138. 
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natur, det vill säga till en nationellt kodad natur och liksom den 
gudomliga ideologin var den inte specifik för ämnet. Englund 
konstaterar exempelvis att ”[h]istorieämnet inordnades sålunda vid 
1900-talets inledning liksom exempelvis folkskolans nya läseböcker i en 
nationell överideologi som befordrar kärleken till det svenska, till 
hembygden, till fosterlandet.”369 Samtidigt hade kärleken till naturen en 
stark länk till Gud då kärleksbudets införande kan kopplas till bergs-
predikans stärkta ställning med 1919 års undervisningsplan. Bergs-
predikan gavs i 1919 års undervisningsplan en framträdande roll i 
barnens moraliska fostran och ersatte på så sätt den avskaffade 
katekesläsningen.370  

Den roll kärleken till naturen kunde spela i ämnet belyses av Lorentz 
Wladimir Bolin, en av den tidens läromedels- och metodförfattare. I 
metodboken Om åskådlighet och naturiakttagelse i folkskolans biologiundervis-
ning från 1920 inledde han med en reflexion över syftet med biologi-
undervisning. Bolins utgångspunkt var dyster: ”Om jag skulle framställa 
den frågan, varför vi egentligen skola undervisa i biologi, är jag rätt, att 
många skulle bli mig svaret skyldiga.” Men det var inte bara undervis-
ningen i biologi han var kritisk till: ”Flykten från landsbygden har blivit 
till en fara för vårt samhälle.” Det moderna samhällslivet utspelade sig i 
städerna och kännetecknades av ”[d]en specialisering industrin har 
medfört”. Med detta hade människan tagit sin tillflykt till ”livsglädjens 
surrogat, alkohol, kaffe, skvaller och andra nöjen” och som om inte 
detta vore nog konstaterade Bolin att ”möjligen även […] arvsmassan 
försämras”. Det var mot denna dystopiska bild Bolin i modernistisk 
anda ställde värdet av biologiundervisningen: för ”öppnas ens ögon för 
naturen, då behöver man endast gå bortom stugknuten för att strax vara 
borta i djurens och blommornas förtrollade sagovärld. […] Här möts 
biologiundervisningen och hembygdsundervisningen i arbete mot 
samma mål: att väcka kärlek till hemmet och hembygden och visa upp 

                                                 
369 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet : Kap 1–4 

(Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 1986), 277. 
370 Eljas, red., Den svenska folkskolan 100 år, 51. 
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de rika livsvärden de ha att bjuda. Här är den rätta utgångspunkten för 
folkbildningsarbetet.”371 

Kärleken till hembygd och fosterland var förvisso signifikativ för 
perioden men kom att få en låg grad av konkretion i själva läromedlen. 
Naturens värde för människan började hanteras i läromedlen först 
under efterkrigstiden, det vill säga under nästföljande period i ämnets 
historia.  

En nyhet i ämnets natursyn för tiden efter 1919 var att naturskyddet 
preciserades. Det skedde på ett flertal ställen i kursplanen och 
kraftfullast i det allra sista stycket, då tillsammans med kärlekssyftet: 

Vid lämpliga tillfällen böra barnen erinras om betydelsen av skydd för vårt 
lands natur och naturföremål samt om människans plikter mot djuren. 
Undervisningen bör så bedrivas, att den bidrager till att hos barnen 
grundlägga en kärlek till naturen och aktning för livet.372 

Den natursyn som beskrevs i läromedlen under perioden 1919–1936 
inskränkte sig dock till skogsskydd och då med starkt ekonomisk 
bevekelsegrund: ”En sådan naturrikedom, som skogen är, söker man numera 
väl vårda, för att den alltfort ska lämna god avkastning.”373 Skogen och 
dess vård lyftes särskilt fram i 1919 års undervisningsplan som även 
anmodade skolorna att anordna särskilda ”planteringsdagar”.374 

Industrisamhällets framväxt konfronterade ämnet med nya frågor om 
människans förhållande till naturen. Rent konkret innebar det att natur-
skyddsfrågor fördes in i texterna, då i syfte att skydda skogens ekonom-
iska värden. Men här fanns även andra strömningar, om än inte lika 
starka, som i Bolins metodbok – eller kanske ska vi säga idéskrift. Här 
var det inte naturens ekonomiska värden som stod i fokus. I stället 
framhöll Bolin de livsvärden människan höll på att mista. Naturen och 
kärleken till naturen blev för Bolin representant för dessa livsvärden, för 
det äkta till skillnad från storstadens genetiska degenerering och livs-
glädjens surrogat. Naturens gavs två nya och delvis motsatta funktioner 
                                                 
371 Bolin, Om åskådlighet och naturiakttagelse, 5–9. 
372 Undervisningsplan 1919, 100. 
373 Nordin, Lärobok i geografi och naturkunnighet: del I, 55. Jfr Berg & Lindén, Naturen : Nr. 2 : 

(tredje upplagan), 46; Hjalmar Berg, Anders Lindén & Lorentz Gottfrid Sjöholm, Naturlära för 
folkskolan : Nr. 2, tredje upplagan (Stockholm: P A Norstedt & Söner, 1927), 89. 

374 Undervisningsplan 1919, 95 (kursivering i original). 
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under perioden: som en resurs att vårda för ekonomiska syften och som 
en källa för den livsglädje som höll på att gå förlorad med industriali-
seringen. 

Nationallandskapets kanon375 

En nationell kanon etablerades under perioden 1919–1936 i ämnet, 
något som delvis skedde med stöd av att ämnet knöts hårdare till 
geografin och genom att de båda ämnena på ett naturligt sätt skulle 
bygga vidare på de lägre åldrarnas hembygdskunskap, ett ämne som 
hade varit nytt med 1919 års undervisningsplan. Nationallandskapets 
kanon uttrycktes (naturligt nog) starkast i läromedel där geografi och 
naturkunnighet integrerades. 

Folkskolan hade haft en nationell prägel redan under 1800-talet. I 
läseböcker och läromedel i historia och geografi fick folkskoleeleven 
möta ett överlägset och utvalt folk som älskade sitt land och vördade 
såväl överheten som Gud.376 Men Sverige förändrades med start i slutet 
av 1800-talet och som del av landets industrialisering. Med detta tog nya 
nationella ideal form. Liknande förändringar skedde över stora delar av 
Europa. Industrialisering och demokratisering skapade rotlöshet och 
spänningar och behov av nya nationsideal. Det svenska idealet hämtade 
sin inspiration från tyskarnas ”Heimat”. Kärleken till fosterlandet skulle 
grundläggas i en kännedom och kärlek till den egna tuvan och ett 
värnande om de lokala traditioner som höll på att gå förlorat i 
moderniseringsprocessen.377 När ett nationellt ideal väl nådde ämnet 
var det alltså i en tid då detta förskjutits mot ett nytt och geografiskt 
begränsat dito. 

Det är i sammanhanget värt att notera att medan exempelvis 
historieämnet i folkskolan förenade ”Gud och fosterlandet”378 så 
handlade det i ämnets texter om ett Gud eller fosterlandet. Naturen var 
antingen tecken på Gud eller på hembygden och nationen, inte på både 
och. Synen på naturen förändrades med Guds frånfall, vördnaden för 

                                                 
375 Jfr Sörlin, "Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet", 20. 
376 Tingsten, Gud och fosterlandet, 276f. 
377 Fransson, "Välkommen till hembygden!", 72. 
378 Tingsten, Gud och fosterlandet, 121. 
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skapelsen blev till en kärlek till hembygd och fosterland, något eleven 
skulle tränas till detta under exkursioner och på utflykter. Läroböcker-
nas konkreta innehåll var dock knapphändigt på dessa områden och 
inskränkte sig till djurrätt och skogsskydd, det senare i syfte att bevara 
skogens ekonomiska värden. 

De aktivitetsinriktade tendenser som hade anats under den föregående 
perioden stärkte sin ställning, bland annat infördes så kallade ”arbets-
uppgifter” i läromedlen. 

Den naturkunnighet som formerades under mellankrigstiden var en 
naturkunnighet i nationens tjänst. Genom ämnet lärde folkskoleeleven 
känna Sverige genom dess natur. Hon lärde sig skilja mellan hembygd 
och landskap och mellan Sverige och främmande länder. Naturen blev 
en väg till en lokalt baserad nationell samhörighet. 
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K A P I T E L  5  

1936–1962 

Folkhemsidealets genomslag 

Med tiden tonades det nationella – ”nationalskrytet” – ner i folkskolans 
läro- och läseböcker. Sådana avsnitt förekom i folkskolans läromedel 
ännu omkring 1920, men ”anses komiskt två eller tre årtionden senare”, 
enligt publicisten Herbert Tingsten.379 I takt med denna förändring gick 
Sverige mot mitten av 1900-talet in i en period med stark teknikopti-
mism och ”Big Science”. Det var en tid då naturvetenskapen fick sitt 
stora genombrott som viktig och genomgripande samhällsföreteelse. 

Den patriarkala inramning folkskolan hade under den föregående 
perioden försköts 1936–1962 mot vad pedagogen Tomas Englund 
kallar en vetenskapligt rationell uttolkning av en medborgerlig 
läroplanskod. Den vetenskapligt skolade experten lyftes fram som 
central för utvecklingen av det framtida samhället och skolsystemet 
avpolitiserades genom att politiker sköt över frågor om innehåll och 
arbetssätt på experter.380 Förskjutningen var dock inte rätlinjig. Englund 
menar att 1930- och 1940-talen hade uppvisat andra tendenser där 
”innebörden i den patriarkaliska konceptionen försköts i progressiv 
riktning i takt med socialdemokratins frammarsch under 1930-talet och 
folkhemspolitikens programmatiska utformning”.381 

Starten för perioden är satt till 1936. Detta år infördes ett obligatoriskt 
sjunde år i folkskolan, ett år som i sin helhet kom att inriktas mot ”det 
medborgerliga och praktiska livet”.382 Något som kan förstås mot 
bakgrund av fortsättningsskolans misslyckande och att den inriktning 
som hade givits fortsättningsskolan i reformen 1918 nu i stället kom att 
få prägla folkskolan och då i synnerhet dess sjunde år. Naturkunnighet 

                                                 
379 Ibid., 277. 
380 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 264. 
381 Ibid., 261. 
382 Fredriksson, Hofstedt & Paradis, Svenska folkskolans historia V, 100. 
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var ett av de ämnen som gavs under detta år och utökade därmed sin 
närvaro i allmänutbildningen.383 

En annan viktig händelse var 1940 års skolutredning vars rapporter 
publicerades åren 1944–1946. I dessa presenterades bland annat förslag 
till nya undervisningsplaner för folkskolan som ganska omgående vann 
genomslag i de läromedel jag studerat.384 Även 1946 års skolkommis-
sion brukar framhållas som en viktig utredning, men jag har inte funnit 
några större kopplingar mellan förändringar i naturkunnigheten och 
denna utredning. 

1955 kom så en ny undervisningsplan. Med denna försköts de delar 
som hörde till fysik och kemi uppåt i åldrarna: klass ett till fem blev 
fysikfria och klass ett till sex kemifria. Naturkunnighet blev återigen ett 
eget ämne, ”naturkunskap”. Tre innehållsliga områden urskiljdes: 
”Biologi med hälsolära”, ”Fysik” och ”Kemi” och från sjätte klassen 
presenterades innehållet uppdelat på vart och ett av dessa områden. 
Samma uppdelning återfanns under avsnittet ”Anvisningar” som utöver 
allmänna anvisningar även innehöll anvisningar för vart och ett av de 
tre delområdena. Tekniken fick återigen en starkare ställning i 
kursplanen där den omnämndes i de delar som berörde fysik och kemi, 
precis som hade varit fallet i normalplanerna men något som däremot 
hade saknats i 1919 års undervisningsplan. De delområden som skulle 
beröras i ämnet preciserade därtill mer ingående än vad som hade varit 
fallet i den tidigare undervisningsplanen. Samtidigt innebar 1955 års 
undervisningsplan inga större förändringar jämfört med dem som redan 
hade initierats av 1940 års skolutredning. 

Hjalmar Berg och Anders Lindéns läromedelsserier Naturen och 
Naturlära fanns kvar fram till cirka 1950. Vad jag funnit utkom den sista 
tryckningen av den sista upplagan 1949. Efter detta tog andra – många 
av dem nya – läromedelsaktörer över. Detta sammanföll med att en helt 
ny typ av läromedelsestetik introducerades och fick inverkan på själva 
innehållet. Tiden kring 1950 är därför av särskilt intresse. Endast en av 
de läromedelsserier jag har studerat för perioden hade en utgivnings-

                                                 
383 Ämnet ökade från åtta till elva veckotimmar (totalt antal veckotimmar). Undervisningsplan 

1919, 7. 
384 Se t.ex. Friberg & Norgren, Folkskolans naturlära : Del I (femte upplagan), V. 
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period som sammanföll med perioden cirka 1936–1962, närmare 
bestämt Folkskolans naturlära av Otto Friberg och Hedvig Norgren. 
Första upplagan utkom 1934 och serien fortsatte att komma i nya 
upplagor och tryckningar folkskoletiden ut (senare tillkom Harry 
Eklund som medförfattare). För övriga serier som har studerats innebar 
åren kring 1950 en vattendelare. Perioden 1936–1962 kan i linje med 
detta delas in i två faser: först en formering av kanon därefter en 
etablering.  

Tre områden stärker sin ställning åren 1936–1962 jämfört med den 
föregående perioden: tekniken och industrin; hem, fritid, sexualliv och 
dylikt (det lilla livet); kulturlandskapet. Dessa tre delar av verklighets-
bilden kommer att presenteras i var sina avsnitt. Även natursynen 
förändrades kraftigt under perioden och blir tillsammans med verklig-
hetsbilden de analysteman som jag kommer att ägna mest tid åt i 
kapitlet. När det gällde arbetssättet formulerades detta under perioden i 
allt mer stringenta termer och kopplades dessutom tydligare till särskilt 
framtaget skolmateriel. 

Motorer, råvaror och industri 

Avsnittet om förbränningsmotorer har med avsikt fått en utförlig fram-
ställning. I övrigt har vi tagit upp till behandling sådana elektriska 
apparater och maskiner, som används i hemmet. 

Med hänsyn till den snabba vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör 
en modern lärobok i naturkunnighet även behandla exempelvis reaflyg, 
radio, radar och television. 

Kapitlet råvaror och kemisk industri, som avser att ge en inblick i 
kemiens uppgift i det praktiska livets tjänst, upptar bl.a. en redogörelse av 
plast.385 

Tekniken hade alltid funnits i ämnet och råvaror började framträda 
redan i 1910-talets läromedel. När ämnet med start 1936 växte med ett 
sjunde folkskoleår kom denna typ av avsnitt att ges allt större utrymme. 
Innehållet kom huvudsakligen att förläggas till det sjunde och sista året. 

                                                 
385 Knut Bergh & Sten Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, Andra upplagan (Gävle: 

Skolförlaget Gävle AB, 1957), sista sidan (”Till läraren!”). Jfr Otto Friberg, Hedvig Norgren 
& Harry Eklund, Folkskolans naturlära : Del IV : Sjunde klassen, sjätte upplagan (Stockholm: 
Svenska bokförlaget/Norstedts, 1955), IV. 
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Industrin – eller råvaruindustrin för att var mer specifik – knöts till 
kemi medan teknik och infrastruktur hanterades i fysik. 

För fysikämnets del var det framför allt i elavsnitt samt avsnitt om 
förbränningsmotorer (reamotorn och förbränningsmotorn, jämte 
avsnitt om jetplanens funktion) som man fann den teknikrelaterade 
utökningen. I elavsnitten utmärkte sig nymodigheter som televisionen, 
röntgenapparaten, strykjärnet och dammsugaren jämte långa avsnitt – 
kring fem sidor – om Sveriges vattenkraft och eldistribution. I den 
senare typen av avsnitt fick eleven lära sig om Sveriges rika tillgång på 
vattenfall, hur dessa utnyttjades för elproduktion och hur detta var 
oerhört centralt för landets industri och hushåll. Sammantaget 
uppvisade teknikinslagen i fysikavsnitten en blandning av allt från 
hemmets till samhällets state of the art. Fysikavsnittens teknik och infra-
struktur dominerade rent kvantitativt kemiavsnittens industri, men de 
senare innebar mer av en kvalitativ förändring av ämnets innehåll i 
jämförelse med de förra. Råvaruindustrin kunde ta allt från dryga tio till 
dryga 30 sidor i anspråk i läromedlen. Det var skogs- och järnindustrin 
som fick mest utrymme, men här förekom det mesta: livsmedels-, 
plats-, sprängämnes-, petro-, glas- och porslins-, kväve- (gödslings-) och 
tändsticks-, textilindustri (och några till).386 Ett exempel på den typ av 
bilder som förekom i dessa avsnitt visas i figur 8, bilaga 3. 

Samtidigt hade förbränningsmotorn, flygplan, vattenkraft och råvaru-
industrin etablerats redan under den föregåenden perioden. 1919 års 
undervisningsplan hade bland annat använt begrepp som ”råvaror” och 
”näringsliv” i samband med det sjunde folkskoleårets kurs.387 Urvalet av 
råvaror och industrier skulle inte vara godtyckligt valt utan ”vårt lands 
näringsliv”. De exempel som hade nämnts var järn och papper.388 De 

                                                 
386 Se Lorentz Wladimir Bolin, Knut Bergh & Olov Daniel Mellqvist, Folkskolans naturlära : 

Del 3, femte upplagan (Gävle: Skolförlaget Gävle AB, 1956), 100–127; Bergh & Norén, 
Folkskolans naturlära: Del 3, 228–260; Karl Falk, Lorentz Gottfrid Sjöholm & Erik Skerfe, 
Naturen och vi : Lärobok för folkskolan : Tredje delen : Hälsolära, kemi, fysik, geologi, astronomi, 
meteorologi, första upplagan (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1953), 59–72; 
Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära: Del IV (sjätte upplagan), 171–185. Även 
geologiavsnitten gavs i några fall en industriell inramning, se Bolin eller Berghs 
läromedelsserier. 

387 Undervisningsplan 1919, 81 (sjunde klassen). 
388 Ibid., 100. 
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sjuklassiga läromedelsserierna från perioden 1919–1936 hade innehållit 
avsnitt om, ”explosionsmotorn”, vattenkraft och råvaruförädlande 
industri.389 Samtidigt hände något i jämförelse med den föregående 
periodens sjuklassiga skolformer. Man skulle kunna säga att tekniken 
och industrin nådde någon form av kritisk massa, så pass att den kom 
att bli en egen och substantiell del av ämnet. Detta uttrycktes tydligt på 
läromedelsomslagen. 

Läromedelsserierna hade huvudsakligen varit en eller tvådelade före 
1936, beroende på om de riktat sig mot sex- eller sjuklassiga skolformer. 
I den mån det hade funnits bilder på omslagen hade det rört sig om 
djur. För den sjuklassiga folkskola som växte fram efter 1936 
förändrades detta radikalt. För det första blev serierna tredelade (en 
fyrdelad och två tvådelad av de sex serier jag studerat från 
efterkrigstiden). För det andra blev bilder på omslagen ett naturligt 
inslag. Medan första årens läromedelsomslag traditionsenligt pryddes av 
djur – nu ofta i samspel med ett barn – infördes en ny symbol på de 
senare årens läromedelsomslag: teknik och infrastruktur. Detta gällde 
samtliga sex läromedelsserier jag studerat från efterkrigstiden. Alltså, 
även om tekniken hade funnits där tidigare fick den med start i 
efterkrigstiden en framträdande symbolisk plats i ämnet. Man kan säga 
att ämnet härmed fick en teknikmärkt del (för bilder av 
läromedelsomslag, se figur 9, bilaga 3). 

Sammanfattningsvis: När ett sjunde och obligatoriskt folkskoleår 
infördes 1936 ökade de teknik- och industrirelaterade inslagen i omfång 
och blev på allvar en egen del av ämnet – symboliskt uttryckt genom de 
senare årens teknikkodade läromedelsomslag. Inramningen kan förstås 
mot bakgrund av att det sjunde året fick en yrkesförberedande prägel. 

Det lilla livet 

Det moderna samhället innebar inte bara en yttre revolution utan 
medförde även stora förändringar i människors privatliv. I kontrast till 
de orienterande avsnitten om teknik och råvaruindustri utvecklades 
                                                 
389 Se t.ex. Hjalmar Berg & Anders Lindén, Naturlära för folkskolan : Nr. 1 : Del II : Under 

medverkan av Knut Kjellberg, Pehr Bolin och Lorentz Gottfrid Sjöholm, andra upplagan (Stockholm: 
P. A. Norstedt & söners förlag, 1921), 140, 170ff, 196ff; Selling, Lärobok i naturkunnighet: del 
II,114f, 136ff. 
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även en annan och mjukare sida av ämnet, avsnitt som behandlade livet 
i hemmet, sexuallivet och fritiden det vill säga det lilla livet – avsnitt som 
hörde till delområdet hälsolära. 

Som jag har visat stärkte de avsnitt i ämnet som hörde till det lilla livets 
område successivt sin ställning under 1800-talet. Ett viktigt steg i 
delämnets slutliga etablering var införandet av delområdet ”hälsolära” 
med 1919 års undervisningsplan. Med start i efterkrigstiden och med 
full kraft efter andra världskriget expanderade så hälsolärans innehåll 
kraftigt i ämnets texter, inte minst genom nya teman som ärftlighet, 
hushållskunskap och sexualkunskap. I dessa uttrycktes den sociala 
ingenjörskonstens vilja att föra ut goda normer för vardagslivet till det 
uppväxande släktet. Om införandet av delområdet hälsolära hade varit 
ett viktigt steg i delämnets etablering signalerade den nya enheten 
”Biologi med hälsolära” i 1955 års kursplan att delområdet hade fått en 
oerhört stark position i ämnet. I kursplanen återfanns innehåll relaterat 
till hälsolära i samtliga av ämnets årskurser.390 1950-talets hälsolära-
avsnitt var kronan på verket för delområdets historia i ämnet. Fokus i 
detta avsnitt kommer i linje med detta att ligga på dessa texter. Innan 
jag beskriver det innehåll som utmärkte 1950-talets texter – ärftlighet, 
hushållskunskap samt sexualkunskap – vill jag ge en kort och översiktlig 
bild av hälsoläran i sin helhet så som den tog sig uttryck i efterkrigs-
tidens läromedel. 

I läromedel från perioden strax efter 1919 hade de hälsorelaterade 
avsnitten vanligtvis omfattat runt 20 sidor. Innehållet hade mött eleven 
mot slutet av folkskoletiden, och detta oavsett sex- eller sjuklassig 
skolgång. Kring 1950 hade innehållet utökats markant och omfattade 
uppskattningsvis runt 80 sidor. Den faktiska omfattningen och 
ökningen är svår att avgöra eftersom en del av innehållet i hälsoläran 
integrerades i beskrivningar av människokroppens organ: samtidigt som 
eleven läste om örats funktion lärde hon sig vad som kunde skada 
denna funktion och så vidare. Genre hade funnits närvarande redan i 
folkskolans begynnelse, i exempelvis Nils Johan Berlins Lärobok i 
naturläran, men blev allt mer systematiskt utnyttjad i läromedlen. I takt 
med detta hade andelen hälsolära under beskrivningar av människo-
                                                 
390 Undervisningsplan för rikets folkskolor den 22 januari 1955 (Stockholm, 1955), 113. 



 136

kroppen ökat, från fåtaliga omnämnanden i Berlins lärobok från mitten 
av 1800-talet till att i 1950-talets läromedel utgöra i storleksordningen 
hälften av textmassan.391 Hur mycket av hälsoläran som integrerades i 
avsnitt om människokroppen och hur mycket som presenterades i 
separata hälsoläraavsnitt varierade mellan olika läromedel. 

Huvudparten av innehållet låg fortsatt under årskurs sex och sju. 
Innehållet var dels kopplat till den biologiska människokroppen med 
teman som kostråd – inte minst relaterat till drycker som alkohol, tobak 
och kaffe – olycksfall, klädsel, kroppens skötsel och dess sjukdomar, 
dels till den sociala människan med råd som berörde fritid, småbarn, 
bostad, ärftlighet, sexualliv och kunskap om offentliga institutioner 
såsom sjukvård, åldringsvård och barnavård. 

* 

Sexualkunskap tillhörde ett av de nya delområdena. Det fanns angivet 
som ett delmoment i biologi med hälsolära i 1955 års undervisnings-
plan.392 Sverige blev därmed först i världen att införa sexualunder-
visning som ett obligatoriskt inslag i allmänutbildningen. Frågan hade 
då funnits på den utbildningspolitiska agendan en längre tid. 1942 hade 
regeringen rekommenderat skolorna att införa sexualundervisning och 
från 1935 har jag funnit ett dylikt innehåll i en lärobok för folkskolan, i 
Folkskolans naturlära av Friberg och Norgren från 1935. I förordet till 
deras lärobok motiverade de sexualläran med ”att skolan bör hjälpa till 
att lätta på den hemlighetsfullhet, vilken sedan gammalt omgivit allt, 
som rör människans tillkomst och fortplantning, och därigenom också 
medverka i kampen mot en felaktig och förråad syn på sexuallivet”.393 
Sexualinnehållets historia sträcker sig dock längre tillbaka i tiden än så. 
Folkundervisningskommittén hade exempelvis haft i uppgift att utreda 

                                                 
391 För läromedelsavsnitt där beskrivningar av kroppens organ och deras funktion 

integrerades med text som behandlade sjukdomar kopplade till dessa organ och hur 
organen ska skötas och kan misskötas/skadas, se t.ex. Otto; Norgren Friberg, Hedvig; 
Eklund, Harry, Folkskolans naturlära : Del III : Sjätte klassen, sjätte upplagan (Stockholm: 
Svenska bokförlaget/Norstedts, 1955), 117–156; Lorentz Wladimir Bolin, Knut Bergh & 
Olov Daniel Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 2, åttonde upplagan (Gävle: Skolförlaget 
Gävle AB, 1956), 9–60; Knut Bergh & Sten Norén, Folkskolans naturlära: Del 2, Tredje 
upplagan (Gävle: Skolförlaget Gävle AB, 1956), 108–182. 

392 Undervisningsplan 1955, 113. 
393Friberg & Norgren, Folkskolans naturlära : Andra delen, förord, 37. 
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frågan och ägnade i sitt betänkande från 1914 tre sidor åt ämnet 
”sexuell hygien”. Kommittén fann dock att argumenten emot 
övervägde men öppnade samtidigt för att enskilda skolmyndigheter 
kunde införa ”undervisning i sexuell hygien” i folkskolan.394 Sexual-
frågan hade också varit en mycket känslig fråga i början av 1900-talet. 
1910 års preventivlag förbjöd exempelvis offentlig information och 
försäljning av preventivmedel. En stark kraft för en mer liberal 
sexualsyn blev den norska journalisten Elise Ottesen-Jensen. Hon kom 
till Sverige 1919 och grundade bland annat Riksförbundet för sexuell 
upplysning (RFSU) 1933. En av RFSUs uppgifter var att verka för just 
sexualundervisning i skolan.395 De avsnitt som behandlade sexuallära 
var dock korta och försiktigt hållna. Normalt rörde det sig om ett par 
sidor fokuserade på ”fortplantningen”, ”könsmognaden” och ”köns-
sjukdomarna”.396 

Ärftlighetslära var ett annat nytt avsnitt för perioden och behandlades i 
den sjunde årskursen. Ämnet behandlades på en elementär nivå och 
utgick från likheter mellan barn och föräldrar. Några av läromedels-
serierna tog upp överföring av ”dålig anlag” (även kallat ”ärftliga sjuk-
domar”) och samhällets lagstiftning på detta område.397 I tre av de fyra 
serierna kompletterades de biologiska resonemangen kring anlag och 
egenskaper med att en människas egenskaper även påverkades av 
levnadsförhållanden såsom skolgång, klimat och kroppslig träning. 

Ett tredje område som utmärkande periodens hälsolära berörde hem 
och barn. Detta område var tydligt kopplat till ett kvinnligt genus: 

                                                 
394 Folkundervisningskommitténs betänkande 4, 213. 
395 SOU 1994:37 ”Sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet i Sverige”, 

Betänkande av Svenska Nationalkommittén för FNs konferens om Befolkning och 
utveckling, 12f, 17. 

396 Se t.ex. Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 2, 181f; Bergh & Norén, Folkskolans 
naturlära: Del 3, 23, 60f; Otto; Norgren Friberg, Hedvig; Eklund, Harry, Folkskolans naturlära 
: Del II : Femte klassen, sjätte upplagan (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1955), 
80f; Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära: Del IV (sjätte upplagan), 52f. 

397 Se t.ex. Hjalmar Berg & Anders Lindén, De levande varelsernas fortplantning : Tillägg till Berg–
Lindén: Naturlära 1:I–II och Naturen 1:I–II samt Naturlära 2 och Naturen 2, Första upplagan 
(Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1943), 5f; Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 
65. 
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Köket är husmoderns arbetsplats 
I köket håller husmodern till större delen av dagen. Därför måste det vara 
väl inrett. Ett väl inrett kök sparar många onödiga steg och mycket tid.398 

Kvinnans hemarbete blev föremål för debatt i olika politiska samman-
hang under mellankrigstiden. Mellan åren 1938–1945 diskuterades 
exempelvis frågan om huslig utbildning i riksdagen. Bakom intresset för 
hemmet låg en växande oro inför att den tilltagande industrialiseringen 
skulle leda till att kvinnan valde bort hemarbetet.399 En nyckel till att 
hindra denna utveckling ansågs finnas i den moderna hushållstekniken. 
Genom denna kunde inte bara hemmet rationaliseras utan även göras 
till en mer attraktiv arbetsplats för kvinnan. 

Hemmet var ett område som förenade många annars skilda politiska 
intressen. Här stod exempelvis Husmodersförbundet och Alva Myrdal 
sida vid sida när det gällde att driva fram ett mer rationellt hushåll. Nu 
skulle hemmet äntligen bli en del av det moderna Sverige, i fas med 
industrisamhällets utveckling. 1944 bildas Hemmets forskningsinstitut. 
Med ledord som rationalisering och vetenskapliga metoder formulera-
des där det moderna hemmet.400 

Det som brukar kallas hemmafruepoken inleddes på 1930-talet och 
nådde sin kulmen på 1950-talet. Läroboken som citerades tidigare i 
texten använde ”husmodern”, en beteckning som brukar användas för 
att beteckna kvinnans situation i det tidiga 1900-talets lantliga 
självhushåll. Under 1930-talet och de därpå följande decennierna 
lämnade många män jordbruket som försörjning. Familjerna bytte 
landsbygden mot staden där mannen fick arbete på fabrik. Kvinnan 
kom ofta att bli den som skötte hem och barn och blev därmed 
hemmafru från att tidigare varit husmoder i ett lanthushåll, en roll som 
även hade inkluderat deltidsarbete i jordbruket. Inte förrän på 1960-
talet och i samband med att den offentliga sektorn växte började 

                                                 
398 Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 41. 
399 Britta Lövgren, Hemarbete som politik: diskussioner om hemarbete, Sverige 1930–40-talen, och 

tillkomsten av Hemmens Forskningsinstitut (Doktorsavhandling: Stockholms Universitet, 1993), 
1, 25, 37ff. 

400 Hagberg, Tekniken i kvinnornas händer, 198f. 
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kvinnan på allvar lämna städernas hem för att bli löntagare. 1980 var 
hemmafruepoken definitivt passerad.401 

Kunskap om hemmet fanns i ämnets läromedel redan från starten i 
mitten av 1800-talet. Då inskränkte sig råden till några meningar om 
uppvärmning och temperatur i rummen samt vikten av vädring och av 
ett rent hem. Det utmärkande för 1950-talet var avsnitt om det 
rationellt ordnade och trivsamma hemmet, med särskilt fokus på ett 
arbetsanpassat kök. Andra relaterade och utmärkande områden var de 
avsnitt om barnavård som infördes under efterkrigstiden. Kunskapen 
om hemmet liksom om barnen ofta var riktat mot ett kvinnligt genus: 
det var kvinnan som skulle göra hemmet trivsamt och ta hand om 
barnen, och hennes arbetsplats – köket – skulle erbjuda en god och 
välplanerad arbetsmiljö. 

Bostäder, hushåll och barnavård var aktuella teman i den allmänna 
debatten under denna tid och de återfanns alltså även i läromedlen: 
barnavård i en av serierna, köket i tre av serierna och bostaden mer 
allmänt i alla fyra läromedelsserier från 1950-talet som jag har studerat 
mer ingående.402 Men hur var det med styrdokumenten? Ja, här var det 
inte uppenbart att de tre områdena hade en plats. Medan 1955 års 
undervisningsplan omnämnde ”vården av småbarn” var det enda 
tecknet på bostaden ordet ”bostadshygien” i de allmänna anvisningar-
na.403 Båda dessa teman hade tagits upp i 1940 års skolutrednings 
förslag till nya undervisningsplaner för ämnet.404 

Kunskapen om barn, kök och hem återfanns i samtliga fall i läromedels-
seriernas sista delar, det vill säga i sjunde klassens kurs. I denna del 
återfanns även industrin, vilket jag behandlade i föregående avsnitt. 
                                                 
401 Boel Berner, Sakernas tillstånd: kön, klass, teknisk expertis (Stockholm: Carlssons bokförlag, 

1996), 301f, 308. 
402 Avsnittet om ”Vården av småbarn”, se Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära: 

Del IV (sjätte upplagan), 56ff. Avsnittet infördes till denna sjätte upplaga och hade alltså inte 
funnits i så sent som femte upplagan från 1952. Troligtvis låg förklaringen i att 1955 års 
undervisningsplan tog upp ”vården av småbarn”. Undervisningsplan 1955, 114. Hade jag 
undersökt fler läromedelsserier med upplagor från andra hälften av 1950-talet hade jag 
troligtvis funnit fler exempel än Friberg m.fl. 

403 Undervisningsplan 1955, 114, 118. 
404 SOU 1946:11, 276 (”praktisk hemkunskap”); SOU 1946:15 ”Skolpliktstidens skolformer 2 

: Folkskolan : B : Förslag till undervisningsplaner”, 1940 års skolutrednings betänkanden 
och utredningar IV, 134 (”organisation av hemarbete” och ”fordringar på en god bostad”). 
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Läroböckerna pekade därmed ut två framtida arbetsplatser: hemmet 
och industrin. Även om min studie inte haft sikte på en genusanalys kan 
man konstatera att bilderna i anslutning till arbetssituationer i hemmet 
enbart framställde kvinnor medan de industriella yrkeskategorierna 
enbart föreställde män. Ett läromedel bröt mot denna uppdelning 
genom att visa två bilder av kvinnor i offentliga och teknikrelaterade 
yrkesroller: som telegrafist och som röntgensköterska.405 Det ska visa 
sig att denna könsordning rubbades med grundskolan, vars läromedel 
innehöll bilder av yrkesarbetande kvinnor i industrin. 

Vad kunde då eleven lära sig om hem, barn och kök? Jo, här fanns 
kunskap om hur krukväxter skulle skötas, om hur man anskaffade en 
lämplig köksträdgård samt vilka blommor som kunde användas till 
prydnad i hemmet. Här poängterades även vikten av att ha ett rent, ljust 
och snyggt hem: ”Snygghet och ordning gör hemmet trivsamt” och 
”En krukväxt, som blommar eller har vackert bladverk, pryder 
hemmet.”406 Eller som Lorentz Bolin, Knut Bergh och Olof Mellqvist 
skrev i den tredje delen av deras Folkskolans naturlära: ”En trasmatta på 
golvet ger hemtrevnad.”407 

Trivsel, prydnad och hemtrevnad blev alltså viktiga ledord i kunskapen 
om hemmet. Samtidigt med detta betonades det billiga och funktionella: 
”Man ska inte sträva efter att ha dyra, ’fina’ möbler. Det är mycket 
bättre att ha enkla möbler och använda de därigenom sparade pengarna 
till nyttigare saker. De kan t.ex. användas till vattenledning och avlopp i 
köket, om sådant inte finns.” 408 Hemmen i läroböckerna fick därmed 
sin kontrast till den faktiska bostadssituationen: ”Ofta är våra bostäder 
tyvärr alldeles för små.”409 I läroböckerna omnämns även det så kallade 
”finrummet”, ett rum som inte tycktes stå högt i kurs hos 

                                                 
405 Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 133, 144. 
406 Falk, Sjöholm & Skerfe, Naturen och vi : Tredje delen (första upplagan), 19; Karl Falk & Lorentz 

Gottfrid Sjöholm, Naturen och vi : Lärobok för folkskolan : Andra delen (Stockholm: Svenska 
bokförlaget/ Norstedts, 1951), 9. 

407 Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 3 (femte upplagan), 43 (bildtext). 
408 Ibid., 44.  
409 Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 2 (åttonde upplagan), 48. 
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läromedelsförfattarna. Möblerade med ömtåliga och därmed opraktiska 
möbler ansågs de som slöseri med bostadsyta.410 

För själva köket var funktionaliteten helt i fokus: tvättbara tapeter, 
linoleummatta, välplacerad belysning, bekväm höjd för arbetsbord, spis 
och dylikt. I figur 8, bilaga 3, ses en av de två bilder som hörde till 
köksavsnittet i en av läromedelsserierna. Den andra bilden visade hur 
olika köksredskap kunde placeras i kökets lådor och skåp och under 
den bilden gavs eleven uppmaningen ”Jämför!”411 I samtliga av de tre 
läromedelsserier som tog upp köket fanns kvinnor närvarande på de 
tillhörande bilderna. 

Delområdet barnkunskap återfanns endast i Friberg, Norgren och 
Eklunds läromedelsserie. Här omnämndes exempelvis vikten av regel-
bundna vanor för spädbarnet, av daglig frisk luft samt av renlighet. 
Även de faror som lurade för spädbarnet i hemmet berördes såsom el, 
lösa föremål, cigarettfimpar och fönster utan säkerhetshakar. Samhälls-
inrättningar som barnavårds-, mödravårdscentraler och fosterhem togs 
också upp.412 

De hemrelaterade avsnitt som hittills har berörts har hört till delämnet 
biologi med hälsolära. Men även kemi och fysik bidrog till kunskap om 
hemmet. Under den för efterkrigstiden nya rubriken ”Hemmets kemi” 
behandlades hårt och mjukt vatten, tvål samt hur man tog bort fläckar 
från kläder.413 Utöver detta infördes avsnitt om elsäkerhet i fysik under 
perioden. Här fick pappan och flickan representera hur man kunde 
skada sig av elen i hemmet: pappan när han oförsiktigt lagade laga en 
trasig lampa och flickan när hon rörde vid trasiga elledningar.414 

Även den teknik som hörde till hemmet bör nämnas i sammanhanget. 
Dylik teknik fanns redan i det sena 1800-talets läromedel och på 1950-
talet fanns exempelvis beskrivningar av radio och TV. Men de är inte de 
jag tänker lyfta fram och som jag finner signifikativa för perioden utan 
det som man kan kalla husmoderns teknik. Strykjärnet var ett sådant 
                                                 
410 Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 37. 
411 Falk, Sjöholm & Skerfe, Naturen och vi : Tredje delen (första upplagan), 21.  
412 Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära: Del IV (sjätte upplagan), 56–60. 
413 Falk, Sjöholm & Skerfe, Naturen och vi : Tredje delen (första upplagan), 54–57. 
414 Se t.ex. Ibid., 154ff. 
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husligt föremål som togs upp i samtliga fyra serier. I allmänhet var det 
enbart dess funktion som beskrevs jämte ett påpekande om att 
människan tagit elektriciteten i sin tjänst. I ett av läromedlen laddas den 
nya hushållstekniken med samma mening som den fick i hemmafru-
debatten, nämligen med det rationella värdet av den nya tekniken: 
”Elektriska apparater sparar både tid och arbete” som rubriken löd till 
avsnittet om strykjärnet i tredje delen av Knut Bergh och Sten Noréns 
Folkskolans naturlära.415 

Vägen till hemmets ordning gick huvudsakligen via ett kvinnligt genus. 
Historikern Yvonne Hirdman har visat hur kvinnan blev ett angeläget 
problem i 1930- och 1940-talens politiska debatt. Hon hade hamnat 
”vid sidan om den moderna allfartsvägen”, något som krävde insatser 
från statligt håll: det gällde att lägga hemarbetet tillrätta, det gällde att 
ordna även ”det lilla livet” för samhällets medborgare (läs kvinnor).416 
Eller som 1940 års skolutredning konstaterade angående den dubbelhet 
som tonade fram i relation till kvinnan: ”kvinnan i ett modernt 
samhällsliv måste vara beredd att göra en arbetsinsats på två områden, 
inom yrkesliv och inom hemmet”.417 Att döma av läromedlens ytterst 
fåtaliga exempel på kvinnor i fabriksmiljöer eller i andra yrkessituationer 
inriktades texterna på kvinnans förberedelse till ett yrkesliv i hemmet. 

Hälsolära utökades kraftigt från slutet av 1930-talet. Gamla teman 
utvidgades och nya tillkom. Här behandlades hygien, sjukdom, samliv, 
barnavård med mera, innehåll som gjorde det privata offentligt i allt 
högre grad. Människokroppen gavs en allt tydligare social dimension. 
Man kan säga att den verklighet eleven mötte i 1900-talets läromedel, 
framför allt mot efterkrigstiden, i många delar berörde dem på ett 
väldigt intimt sätt. En hemmets verklighetsbild med tydliga könsroller 
etablerades. 

                                                 
415Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 144. 
416 Hirdman, Att lägga livet till rätta, 13ff. 
417 SOU 1944:20 ”Skolan i samhällets tjänst: frågeställningar och problemläge”, 1940 års 

skolutrednings betänkande och utredningar I, 66. 
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Kulturlandskapet 

Hittills har jag hanterat två delar i den verklighetsbild som etablerades i 
ämnets texter under perioden 1936–1962: den tekniska och industriella 
samt den huslig förankrade, den som behandlade det lilla livet. I detta 
avsnitt tänker jag presentera den tredje och sista komponenten i 
efterkrigstidens verklighetsbild: kulturlandskapet. Här framställdes 
naturen som något konstruerat och förlorade därmed delar av sin 
naturgivna karaktär. Precis som för de två tidigare komponenterna var 
det framför allt under efterkrigstiden som kulturlandskapet etablerades. 

Det var två kulturlandskap som särskilt utmärkte sig: trädgården och 
jordbrukslandskapet. Dessa båda områden hade introducerats i ämnet 
redan i samband med livssamhälleslogiken i början av 1900-talet. Båda 
avsnitten kom för att stanna. Under efterkrigstiden fick de en ny 
funktion. Trädgården och jordbrukslandskapet framställdes inte längre 
som naturgivna platser utan som något skapat, något som dessutom 
kunde förbättras. För exempel på de bilder som inledde dessa avsnitt i 
läroböckerna, se figur 10, bilaga 3. 

Liksom av periodens förändringar kunde även denna spåras till 1940 års 
skolutredning. I denna hade just ”trädgårdsskötsel, jordbruk och 
skogsbruk” lyfts fram som en bra utgångspunkt för ”ökad förståelse för 
livet i naturen”. Eleven skulle göras införstådd i ”naturens kamp” och 
jordbruk och trädgårdsskötsel utsågs som lämpliga för denna 
skolning.418 

Det var inte första gången i folkskolans historia som trädgården hade 
lyfts fram och givits en central roll. Folkutbildningens trädgårdsskötsel 
är ett ämne med långa anor. I fattigskolor fanns det närvarande redan 
på 1700-talet. Ämnet tycks ha fyllt en mängd olika pedagogiska 
funktioner genom åren. I remissyttranden till Folkundervisnings-
kommitténs betänkande på 1910-talet påtalades exempelvis ämnets vikt 
för moralisk och ekonomisk fostran – argument som för övrigt hade 
varit vanligt under 1800-talet. Utöver detta framhölls ämnet som viktigt 
för att stärka fosterlandskärleken och arbetsdugligheten. Men inte nog 
med detta, det hade även framställts som en vederkvickande motvikt till 

                                                 
418 SOU 1946:11, 275. 
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det stillasittande skolarbetet.419 Trädgårdsskötsel fick dock aldrig någon 
större utbredning i folkskolan. Läsåret 1918–1919 undervisades nio 
procent av folkskolans elever i trädgårdsskötsel. Ämnet hade dessutom 
stött på kritik från dels föräldrar som inte ville att deras barn skulle 
arbeta gratis i lärarnas trädgårdar, dels från lärare som inte ansåg sig ha 
tid att sköta trädgårdarna och slutligen av dem som ansåg att kunskapen 
i odling ändå var tillräckligt god bland folket.420 Trädgården var alltså ett 
tema med långa anor i folkskolans historia. För min avhandling är det 
av vikt att belysa hur trädgården förändrade innehållet i naturkunnighet 
eller omvänt: vilka verklighetsbilder som kan etableras i ämnet med 
hjälp av trädgården. 

Tre kategorier av trädgårdsväxter mötte eleven i 1950-talets läromedel: 
köksväxter, frukt och bär samt prydnadsväxter. Jämte rena växtbeskriv-
ningar fanns avsnitt om hur trädgården skulle skötas. Eleven fick lära 
sig när det var dags att så en viss typ av växt och hur det skulle göras, 
hon fick också lära sig vilka tider på året olika typer av trädgårdsarbete 
skulle utföras. När det gällde köksväxter, bär och frukt var närings-
värden och vitaminer i fokus. Här och där gavs tips på vilka maträtter 
som kunde beredas av de olika växterna. 

Så här långt var det inget anmärkningsvärt eller kvalitativt nytt i 
jämförelse med föregående perioder. Men i trädgårdsavsnitten fanns 
även avsnitt som berättade om att köksväxter var växter som vidare-
utvecklats av människan. Som en lärobok uttryckte det: ”En gång i 
tiden fanns det bara vilda växter. […] På det sättet fick man med tiden 
allt bättre sorter. De kunde därför ge mera och bättre mat.”421 När det 
gällde prydnadsväxterna var det skönheten som lyftes fram: ”Vackra 
blommor och olika slags prydnadsbuskar gör trädgården vacker och 
trivsam.”422 Till detta kom argument för trädgården som en plats för 
vederkvickelse och vila, som en oas i det framväxande industri-
samhällets annars påfrestande tillvaro. För, som Bergh och Norén skrev 
i sin Folkskolans naturlära från 1957: ”Man har nämligen funnit, att vi 

                                                 
419 Johansson, Att skolas för hemmet, 47–48. 
420 Ibid., 40–52. 
421 Falk & Sjöholm, Naturen och vi : Del 1 och 2, 53. 
422 Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 3 (femte upplagan), 21. 
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människor behöver grönområden för att trivas.”423 I den uträckning 
djurbeskrivningar förekom i trädgårdsavsnitten inskränkte de sig till 
avsnitt om smådjur som gör nytta eller skada i trädgården, såsom 
daggmaskar och bladlöss. 

Trädgården gavs alltså en ny laddning under efterkrigstiden. Under 
perioden 1919–1936 hade den behandlats som en naturgiven (nationell) 
naturtyp. Beskrivningar av trädgårdens natur hade inte skilt sig 
beskrivningar av andra nationella naturtyper. När texterna under 
efterkrigstiden började framställa den som av människan konstruerad 
gavs den däremot en ny laddning. Den blev en del av ett kulturland-
skap. Till detta ska läggas att trädgården gjordes till en naturlig och 
väsentlig del av ett gott hem, något som varje hem borde ha. Karl Falk 
och Lorentz Gottfrid Sjöholm poängterade trädgårdens roll i det 
moderna samhället i andra delen av deras läromedelsserie från början av 
1950-talet (en serie som för övrigt var ämnad att ersätta Hjalmar Berg 
och Anders Lindéns läroböcker för folkskolan men som inte på långa 
vägar nådde samma försäljningsframgång som sina föregångare): 

Det skulle vara bra, om det fanns en trädgård vid varje hem. Arbetet i 
trädgården är hälsosamt, och det är nyttigt på många andra sätt. 
Trädgården ger oss mat och vackra blommor. Först när en trädgård 
pryder ett bostadshus verkar det som ett riktigt hem. Och man lär sig 
mycket genom att vårda växterna.424 

Här gjordes trädgården närmast till en metafor för det goda hemmet. 

* 

Förändringen av de avsnitt som behandlade jordbruket var inte lika 
tydlig och kräver därför en hög grad av jämförelse med den föregående 
perioden för att det nya ska framstå. 

I 1950-talets framställning av jordbruket var plogen och harven utbytta 
mot traktorer, skördetröskor och andra jordbruksmaskiner, vissa drivna 
med hjälp av hästar. Till skillnad från perioden 1919–1936 uttömde inte 
detta bildfloran. I 1950-talets läromedel fann man även fotografier av 

                                                 
423 Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 107. Jfr Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans 

naturlära : Del 3 (femte upplagan), 77. Se även Lorentz Wladimir Bolin, Skolträdgården och 
biologiundervisningen i folkskolan (Gävle: Tryckt hos Lantmännens tryckeri, 1934), 6. 

424 Falk & Sjöholm, Naturen och vi : Andra delen., 12. 



 146

böljande sädesfält och av höskörden. I denna vackra och nya bildmassa 
framställdes jordbrukslandskapet som just landskap, som något att 
betrakta och alltså inte enbart som en näring. 

Andra nya inslag i 1950-talets jordbruksavsnitt var besprutning och 
gödsling. Det senare hade funnits under perioden 1919–1936 men 
endast i sjuklassiga läromedel och då i sjunde årets kurs. Under 
efterkrigstiden återfanns samma typ av avsnitt i femte årskursen medan 
jordbruket lyste med sin frånvaro i det sjunde folkskoleårets kursinne-
håll. Där härskade i stället industri och råvarunäringar.425 Ett tecken på 
att nya näringar tagit över i Sverige och att jordbrukslandskapet laddats 
med ny betydelse, som en utgångspunkt för barnen snarare än 
slutpunkt. Läromedlens framställning av jordbruket under efterkrigs-
tiden präglades av bilder på jordbrukslandskapet och dess produkter 
snarare än av avsnitt som behandlade hur jordbruket skulle skötas. 
Jordbrukslandskapet förändras därmed från att vara den givna framtida 
näringen till att bli en näring bland andra. 

Men medan åkerns bearbetning tonades ner i 1950-talets läromedel 
ökar samtidigt dylika beskrivningar i relation till trädgården. Förskjut-
ningen från jordbruk till trädgård under perioden från mellankrigstid till 
efterkrigstid torde spegla den förändring som Sverige genomgick under 
första halvan av 1900-talet där många familjer bytte försörjningskälla 
och hemort från lantliv och jordbruk till stadsliv och industriarbete. 

Läroböckerna började även beskriva andra delar av naturen än trädgård 
och jordbrukslandskap med hjälp av distinktionen mellan naturligt och 
av människan format såsom i ”naturliga skogar”.426 I läroböckerna 
kunde eleverna läsa om att ekskogarna hade försvunnit, delvis på grund 

                                                 
425 I det enda åttaklassiga läromedel som jag analyserat utmärkte sig dock jordbruket som ett 

tydligt innehåll i den åttonde klassens kurs, se Nils Linnman, Birger Wennerberg & C. W. 
Herlitz, Naturkunskap : Klass 7–8 : Under medverkan av Bertil Borén, Elis Hjalmar, Arvid 
Magnhagen och Henry Pederby, första upplagan (Stockholm: Bergvalls, 1958), 104ff. 

426 Bolin & Bergh, Folkskolans naturlära : Del 1 (nionde upplagan), 125. 
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av människan.427 Lönn, alm, lind och ask omnämns som prydnadsträd i 
parker och alléer och så vidare.428 

Kulturlandskapet skapade en ny typ av verklighet mellan natur och 
teknik. Jordbruk och trädgård gjordes till del av den nya moderna och 
rationella verklighetsbild som växte fram i ämnet: kulturlandskapet var 
en natur skapad av människan för människan. Naturen laddas med nya 
värden som skönhet och förmåga att ge ro åt industriarbetaren. Jag 
tänker dröja något vid det senare, vid naturens skönhetsvärden. Det 
tillsammans med distinktionen rörd och orörd natur säger nämligen 
mycket om den nya natursyn som etablerades i ämnet under perioden 
1936–1962. 

Naturens skönhetsvärden 

Som jag redan beskrivit var djurskydd det naturskydd som först hade 
förts in i läromedlen och detta under 1800-talet. När den gröna 
naturens vård började behandlas i läromedel under perioden 1919–1936 
hade det handlat om att bevara naturens (skogens) ekonomiska 
värden.429 Under perioden 1936–1962 förändrades förhållningssättet till 
naturen och nya värden framträdde, framför allt dess värde för männi-
skans välbefinnande. Men med naturens skönhet följde även en 
utförligare hantering av hur denna skönhet kunde bevaras och av regler 
för själva naturumgänget. Med det sköna följde alltså en mängd plikter.   

Styrdokument och utredningar ägnade mycket utrymmet åt naturvårds-
temat.430 I samband med 1955 års undervisningsplan fick naturvård en 

                                                 
427 Knut Bergh & Sten Norén, Folkskolans naturlära: Del 1, Fjärde upplagan (Gävle: 

Skolförlaget Gävle AB, 1958), 82f. 
428 Otto Friberg, Hedvig Norgren & Harry Eklund, Folkskolans naturlära : Del I: Djur och växter i 

hembygden : Tredje klassen : Fjärde klassen, sjätte upplagan (Stockholm: Svenska 
bokförlaget/Norstedts, 1955), 82. 

429 Se t.ex. Berg & Lindén, Naturen : Nr. 2 : (tredje upplagan), 46. Ett undantag var en serie 
arbetsövningar i kortformat utarbetad för den sexklassiga varianten av Berg och Lindéns 
läromedel. Kort 11 handlade om ”Skogens träd”. Här fanns en naturskyddsdikt som 
handlade om att inte skräpa ner i skogen och om att inte skräna. John Larsson & Sven 
Ringström, Arbetsövningar på kort för naturkunnighetsundervisningen i folkskolans klasser 3–4 (Nora 
eller Gyttorp: Utgivarnas förlag, 1928). Som kuriosa kan nämnas att jag har återfunnit 
naturskyddsdikten i naturskyddsavsnittet i ett läromedel från 1950-talet. Bergh & Norén, 
Folkskolans naturlära: Del 1, 138.  

430 Se t.ex. SOU 1946:11, 275. 
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egen rubrik i läroplanens allmänna delar, som ett ”särskilt under-
visningsmoment”. Detta underströk den betydelse som lades vid natur-
vårdsfrågan. I det halvsideslånga avsnittet lyftes bland annat ”naturens 
skönhet” fram och syftet att få eleverna att visa ”aktsamhet och hänsyn 
i sitt förhållande till djur och växter”.431 Ett snarlikt syfte återfanns i 
ämnets kursplan: ”att den väcker elevernas intresse och ansvarskänsla 
för naturen”.432 Naturens skönheten formulerades alltså i tydligt knutet 
till ansvaret för naturen.  

Naturumgänget formulerades mycket riktigt allt mer explicit i texterna. 
Kursplanen framhöll exempelvis att ”[l]ärjungarna bör tillhållas att vid 
insamlingen av naturföremål fara varsamt fram och inte förstöra, skada 
eller skräpa ner i naturen. Sällsynta växter bör skyddas. Insamling av 
fågelägg bör inte tillåtas.”433 I de delar som hörde till delämnet ”Biologi 
med hälsolära” specificerades detta ytterligare: 

Skadegörelse på djur och växter, såsom hänsynslös framfart vid 
blomplockning och växtinsamling, åverkan på träd och buskar ute i 
naturen och i planteringar, plundring av fågelbon samt djurplågeri i alla 
former, bör framhållas som ovärdigt. Lärjungarna bör erinras om 
plikterna mot husdjuren och förekomsten av lagbestämmelser om straff 
för djurplågeri och om naturskydd. […] Plikten att i naturen varsamt 
umgås med eld samt att inte skräpa ner med papper eller annat avfall 
inskärpes.434 

I syfte att lära eleven dessa plikter, men också för att öka deras känsla 
för naturen, framhölls den undervisning som var förlagd till naturen: 
”särskilt under utflykter i skog och mark bör läraren begagna sig av de 
tillfällen som osökt erbjuder sig att hos lärjungarna inprägla naturvett 
och ansvar samt väcka deras känsla för naturens skönhetsvärden”.435 

Kopplingen mellan naturens skönhet och naturvård återfanns även i 
läromedlen. Här kom framför allt naturvården att lyftas fram. Vikten av 
att inte skräpa ner i naturen, att inte plocka fridlysta blommor och att 
inte bryta av grenar på träden framhölls. I samband med detta förekom 
i samtliga läromedel från 1950-talet fotografier som illustrerade ned-
                                                 
431 Undervisningsplan 1955, 28. 
432 Ibid., 113 (se även 119). 
433 Ibid., 116. 
434 Ibid., 119.  
435 Ibid., 119. 
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skräpning eller förstörelse av den typ som eleven kunde förväntas 
utföra. Bilderna fungerade som varnande exempel på ett vårdslöst 
förhållningssätt till naturen (se figur 11, bilaga 3).  

Läromedlen upplyste samtidigt eleverna om att människan i långa tider 
påverkat naturen: ”Det finns inte längre mycket kvar av vår 
ursprungliga natur”.436 Människans ingrepp i naturen hade visserligen 
varit nödvändiga ”för att människan ska kunna skaffa sig utkomst”, 
samtidigt förkastades onödiga ingrepp: 

Men det finns också exempel på, att man förstört naturvärden, utan att 
det varit nödvändigt. Det har då bara berott på oförmåga att uppskatta 
den skönhet, som naturen bjuder. Gamla vackra alléer och vårdträd 
huggs utan vidare ned, blomsterrika lövängar skövlas och får växa 
igenom med granskog, backar och ängar skräpas ned med papper och 
avfall.437 

Detta framhölls som motiv för att agera: ”Mycket har försvunnit, men 
ännu har vi stora värden kvar att skydda och vårda.”438 

I kontrast till det landskap som människan påverkat framställdes den 
orörda naturen. Särskilt tydligt blev detta när nationalparker beskrevs. 
För dessa gällde nämligen att naturen fått ”vara både ostörd och 
orörd”.439 De rubriker som dominerade naturskyddsavsnitten blev i 
linje med de ovan nämnda temana: nationalparker, fridlysta områden, 
allemansrätt och lagar.440 

En intressant skrift i sammanhanget var Bolins Vackert och fult i det 
svenska landskapet från 1947.441 Bolin skrev som jag nämnt tidigare inte 
enbart läromedel utan var även mycket aktiv som författare av 
                                                 
436 Bolin & Bergh, Folkskolans naturlära : Del 1 (nionde upplagan), 150. Jfr Bergh & Norén, 

Folkskolans naturlära: Del 1, 137; Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära : Del I 
(sjätte upplagan), 98; Falk & Sjöholm, Naturen och vi : Andra delen., 93–94; Bolin, Bergh & 
Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 3 (femte upplagan), 75–78. 

437 Lorentz Wladimir Bolin & Knut Bergh, Folkskolans naturlära : Del 1, första upplagan 
(Gävle: Skolförlaget, 1948), 222. Jfr Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 3 
(femte upplagan), 75–78. 

438 Falk & Sjöholm, Naturen och vi : Andra delen., 94.  
439 Ibid., 94. 
440 Ibid., 94f; Bolin & Bergh, Folkskolans naturlära : Del 1 (nionde upplagan), 150ff; Falk & 

Sjöholm, Naturen och vi : Del 1 och 2, 157ff; Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära 
: Del I (sjätte upplagan), 99.  

441 Lorentz Wladimir Bolin, Vackert och fult i det svenska landskapet : En jämförelse och ett 
diskussionsinlägg till landsbygdsungdomens tjänst (Helsingfors: Tilgmanns tryckeri, 1947). 
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idéskrifter och metodböcker. Den aktuella boken var rikt illustrerad 
med fotografier som Bolin själv hade tagit. Med fotografierna som 
utgångspunkt argumenterade Bolin för landskapets skönhetsvärden. I 
samband med detta gjorde Bolin en intressant iakttagelse när det gällde 
kulturlandskapet: ”Den exploatering, som intill sista tiden ägt rum, har 
faktiskt, hur egendomligt det än låter, skapat fler och större skönhets-
värden, än vad den förstört.”442 Frågan om utveckling och bevarande av 
kulturlandskapet var något som engagerade Bolin, och det även i andra 
utbildningssammanhang än folkskolan.443 Bolin uttrycker i sin skrift 
något mycket karaktäristiskt för den natursyn som växte fram: i en tid 
då ämnet började uppmärksamma eleven på människans förfulning av 
naturen lyftes samtidigt hennes förmåga att öka eller aktivt bevara dess 
skönhetsvärden fram, som här i Bergh och Noréns Folkskolans naturlära: 

Naturskyddet arbetar för att man inte ska förändra naturen allt för 
mycket. Det vill bevara det vackra i landskapet. Ett lövträd vid vägen, på 
backen eller gårdsplanen är inte bara ved och virke. Träden ger också 
något annat. De skänker skönhet och omväxling, som gör att vi trivs. 
Därför bör vi bevara dem.444 

Ingrepp i landskapet kunde förvisso förfula men också försköna och 
reparera naturen: ”Välskötta skogar är vackra” och ”[o]m man inte 
beskär träden och slår gräset, växer lövängen igen och förlorar en stor 
del av sin skönhet.”445  

Landskapets skönhetsvärden berördes även i de allmänna naturbeskriv-
ningarna i läroböckerna. Ofta rörde det sig om korta instick som att 
”[b]oken är mycket vacker, särskilt vid lövsprickningen” eller att trädet 
fick olika utseende beroende på om det växte i tätt bestånd eller i ett 
skogsbryn (se figur 11, bilaga 3).446 

* 

Till talet om naturens skönhetsvärden hörde en radikalt förändrad 
läromedelsestetik. Friberg och Norgren berättade i förordet till femte 

                                                 
442 Ibid., 14. 
443 Se t.ex. Lorentz Wladimir Bolin & Uno Larsson, Naturen i hembygden : studieplan (Södertälje: 

Svenska lantbygdens studieförbund i samarbete med samfundet för hembygdsvård, 1962).  
444 Bergh & Norén, Folkskolans naturlära: Del 3, 107. 
445 Friberg & Norgren, Folkskolans naturlära : Del I (femte upplagan), 160–161. 
446 Falk & Sjöholm, Naturen och vi : Andra delen., 45. 
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upplagan av deras Folkskolans naturlära från 1950 om en ”genomgrip-
ande omarbetning” och att ”boken i sitt nya skick framträder i modern-
are typografisk utstyrsel och med ett nytt, väsentligt utökat bildmateri-
al”.447 Redan på omslagen till läromedel från denna tid märktes den 
skillnad som Friberg och Norgren skrev om. Omslagen till fyra av de 
fem läromedelsserierna från 1950-talet pryddes av fotografier. Falk och 
Sjöholms Naturen och Vi var undantaget. Här användes i stället tecknade 
omslag. Fotografier hade inte använts på detta sätt tidigare. Och inuti 
läroböckerna märktes lika påtagliga förändringar: fler fotografier och 
teckningar och därtill ett ökat antal färgbilder. 

De flesta av dessa förändringar innebar inte någon radikal förändring av 
innehållet annat än att fotografier givetvis ökade realismen i 
avbildningarna av djur och växter. En ny bildtyp utmärkte sig dock: 
landskapsbilden. Det var oftast till denna bildtyp som de estetiska 
utsagorna knöts. Landskapsbilden som sådan var förvisso inte helt ny, 
den hade förekommit i ämnets läromedel redan under den föregående 
perioden.448 Första upplagan av Friberg och Norgrens Folkskolans 
naturlära från 1934 hade dessutom innehållit talet om skönhetsvärden 
jämte ett naturskyddsavsnitt.449 I Berg och Lindéns läromedelsserier 
förekom dock aldrig avsnitt som berörde naturens skönhetsvärden, inte 
ens i de sista upplagorna från slutet av 1940-talet. 

Landskapsbilden kan kopplas till införandet av naturens skönhets-
värden i texterna. En uppskattning ger vid handen att de första delarna 
av 1950-talets läromedelsserier – den del i vilken den svenska naturen 
presenterades – innehöll ett tiotal landskapsbilder. Landskapsbildernas 
koppling till läromedelstexten var inte alltid direkt, inte sällan utgjorde 
de självständiga och fristående kommentarer till avsnitten. Exempel på 
dylika bilder visas i figur 11, bilaga 3. 

Det är värt att notera att landskapsbilderna inte infördes samtidigt med 
principen naturliga livssamhällen, den princip som lanserades i ämnet 
                                                 
447 Friberg & Norgren, Folkskolans naturlära : Del I (femte upplagan), V. 
448 Andersson & Valberg, Naturlära för Sveriges folkskolor : del I, 50–54, 63, 64, 67; Bolin & 

Nordlund, Folkskolans naturlära, 75. 
449 Se t.ex. Friberg & Norgren, Folkskolans naturlära : Första delen (första upplagan), 70–73. Hade 

jag haft tillgång till fler läromedelsserier från 1930–40-talen hade jag kunnat skaffa mig en 
bättre bild av den nya natursynens framväxt och etablering. 



 152

under perioden 1900–1919 och som jag behandlade i kapitel 3. De 
bilder som kunde kopplas till den förändringen hade varit bilder av djur 
i sina naturliga livsmiljöer, alltså inte av livsmiljöerna i sig. När de fördes 
in i läromedlen under perioden 1919–1936 (de förekom i ett fåtal 
läromedel och inga av dessa var storsäljande) hade det varit för att 
illustrera den svenska naturens skönhet. 

Kulturlandskapet var en sammansmältning av natur och kultur, en 
idéströmning som växt sig stark i 1930-talets Sverige. Litteraturvetaren 
Martin Kylhammar behandlar detta tema i sin biografi över Sten 
Selander, en inflytelserik kulturpersonlighet vid den tiden och med 
starkt engagemang för natur och naturvetenskap. När Selander 1936 
valdes till ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) kom 
detta att sammanfalla med att hans natursyn förändrades från civilisa-
tionskritisk till att allt mer att värna en ”syntes mellan kultur och 
natur”.450 Denna syntes krävde ”aktiva naturpolitiska åtgärder” snarare 
än en passiv fridlysningspolitik. För detta måste de ”mänskliga aktivitet-
er (slåtter, gallring, kreatursbearbetning etc) som en gång skapat kultur-
landskapet fortvara”.451 

* 

Dikotomin orörd och påverkad natur upprättades i läromedlen under 
perioden 1936–1962, inte som en dikotomi mellan vacker och ful natur 
utan som en dikotomi mellan två olika naturtyper som båda krävde sitt 
skydd och bevarande och som var nödvändiga för människan. Naturen 
i båda dessa betydelser gjordes till symbol för de värden som hotades av 
civilisationen. Den orörda naturen riskerade att förstöras av den 
moderna människans oaktsamhet och av hennes resursbehov. Naturen 
lyftes fram som motpol till storstadens torftiga och enformiga liv. 
Människan hade tappat kontakten med naturens skönhet och med de 
livsvärden den hade att erbjuda. Här hade kulturlandskapet en viktig 
funktion att fylla, för det poängterade vikten av att människan själv 
kunde skapa den natur hon hade behov av. Som jag visade i det 
föregående avsnittet var det inte med nödvändighet en uppmaning till 

                                                 
450 Martin Kylhammar, Den okände Sten Selander: en borgerlig intellektuell (Stockholm: Akademeja, 

1990), 91. 
451 Ibid., 109. 
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människan att lämna storstaden. Genom den ”trädgårdslika” balkongen 
kunde även storstadens människa skapa sin sköna och välgörande natur 
(se figur 11, bilaga 3). 

Bilden av natur och kultur i skön harmoni var dock inte den enda. 
Texterna hade även poängterat att naturen hade ett värde i sig: ”Vi stör 
inte naturen frid.”452 I några av 1950-talets texter kunde man ana att 
människan inte hade levt efter denna devis. En annan ordning anades i 
teman om ”jämvikten i naturen”.453 I en av sina många idéskrifter, 
Jämvikten i naturen, beskrev Bolin hur något var på väg att hända med 
denna jämvikt: ”Människan rubbar ofta den jämvikten på ett 
synnerligen oförnuftigt sätt, så att svåra förluster uppstår.”454 Med detta 
ges en föraning om den natursyn som utvecklades i ämnet under den 
andra halvan av 1900-talet, en natursyn där de skarpa gränserna mellan 
natur, kulturlandskap och civilisation var brutna och där naturskyddet 
inte inskränkte sig till att stycka av nationalparker eller till att gräva ner 
skräp i naturen så att det inte längre skulle synas. En natursyn som 
framhöll ekologisk balans och hållbar utveckling snarare än estetiska 
värden. Det blev dock först under perioden 1980–2007 denna natursyn 
kom att få sitt genomslag i läromedlen. Något jag behandlar i kapitel 7. 

Experimentmateriel 

Elevlaborationerna omnämndes i beskrivningar av folkskolan på 1940-
talet som något som ”blivit allt vanligare, i den mån skolorna försetts 
med lämpligt materiel”.455 Läromedelsförfattarna introducerade termen 
”elevlaborationer” i sina förord samt särskilda avsnitt med ”praktiska 
råd”, instruktioner för den laborativa verksamheten.456 I detta avsnitt 
undersöker jag hur arbetsskoleidén med tiden och de förbättrade 
materiella villkoren beredde vägen för elevexperimentet. 

                                                 
452 Falk & Sjöholm, Naturen och vi : Del 1 och 2, 155. 
453 Se t.ex. Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans naturlära : Del 3 (femte upplagan), 76. 
454 Lorentz Wladimir Bolin, Jämvikten i naturen, andra upplagan (Stockholm: AVCarlsons 

Bokförlag AB, 1957), förord. 
455 Elof Lindälv, "Folkskolans kunskapsämnen" i Den svenska folkskolan 100 år: 1842–1942, 

red. Emil Eljas (Stockholm: Svenska Bokförlaget, 1942), 75. 
456 Se t.ex. Friberg, Folkskolans naturlära: Del III (sjätte upplagan), förord, 161. Jfr Friberg, 

Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära: Del IV (sjätte upplagan), IV, 218.  
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De arbetsuppgifter som hade införts i ämnet under den föregående 
perioden befäste sin position 1936–1962. Det blev en självklarhet att 
det till varje läromedelsavsnitt hörde ”arbetsuppgifter”. Så var fallet i 
fyra av de fem läromedelsserier jag undersökt från 1950-talet. Den enda 
serie som inte använde detta upplägg, Knut Bergh och Stig Noréns 
Naturlära, tillhandahöll i stället särskilda arbetsblad i naturkunnighet. 
Medan arbetsuppgifterna under den föregående period främst hade 
förekommit i samband med att djur och växter behandlades fann man 
dem nu i såväl hälsolära som fysik- och kemiavsnitt. Det handlar dock 
inte om en radikal förändring, snarare om att uppgifter som tidigare 
varit inskrivna i texten kom att sorteras under särskilda rubriker. 

Jämte arbetsuppgifter fanns även ”försök” i läroböckerna – och hade så 
gjort sedan länge. Den typ av uppgifter som sorterades under arbets-
uppgifter och inte under försök byggde mestadels på användning av 
enkla och vanliga material. Här kunde eleven få uppgiften att göra en 
elektromagnet genom ”att linda en isolerad koppartråd i flera varv 
omkring en spik och koppla trådens ändar till ett ficklampsbatteri”.457 
Uppfinningsrikedomen var hög i arbetsuppgifterna och säkert var en 
tanke med dessa att eleverna skulle ha möjlighet att utföra dem hemma, 
något som rubriker av typen ”Försök som kan utföras hemma” och 
”Lite fritidsfysik” vittnade om.458 De uppgifter som fick beteckningen 
försök krävde å sin sida mer dyrbar och för skolan särskilt framtagen 
utrustning såsom mätinstrument, kopplingsanordningar, kolvar och 
bunsenbrännare. 

Förändringarna av arbetssättet under perioden 1936–1962 handlade inte 
så mycket om kvalitativa förändringar som om förändringar i linje med 
en redan utstakad riktning. Man kan närmare bestämt tala två 
riktningar: dels en kopplad till ganska fritt utformade uppgifter, dels en 
knuten till särskilt framtagna apparater för elevförsök. Den senare typen 
av uppgifter kallades ”försök” och den förra ”arbetsuppgifter” i 
läromedlen – det ska dock påpekas att flera av arbetsuppgifterna 

                                                 
457 Friberg, Norgren & Eklund, Folkskolans naturlära: Del IV (sjätte upplagan), 112 (se även 

sidorna 134 och 167 för fler exempel). Jfr Bolin, Bergh & Mellqvist, Folkskolans naturlära : 
Del 2 (åttonde upplagan), 112f; Falk, Sjöholm & Skerfe, Naturen och vi : Tredje delen (första 
upplagan), 69, 101. 

458 Falk, Sjöholm & Skerfe, Naturen och vi : Tredje delen (första upplagan), 69, 101. 
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mycket väl kunde kvala in som enklare försök. Bland arbetsuppgifterna 
förekom även räkneuppgifter jämte rent teoretiska uppgifter. 

En viktig drivkraft i utvecklingen av ämnets arbetssätt var folkskolans 
förbättrade ekonomiska villkor.459 Bland annat ökade folkskolornas 
tillgång på skolplanscher. Än mer intressant var dock ökningen av 
särskilt framtagen experimentell utrustning för elevexperiment. 
Omfattningen av denna ökning är svår att avgöra utifrån mitt material. 
Ett tecken på ökningen/förändringen fås genom att studera annonser 
för skolmateriel i Folkskollärarnas tidning. Här dominerade annonser för 
skolplanscher fram till cirka 1940. Från denna tid växte dock andelen 
annonser för experimentell utrustning och för läromedel i experimentell 
fysik och kemi – i synnerhet gällde detta materiel riktat mot delämnet 
fysik (för exempel på en sådan annons, se figur 12, bilaga 3).460 Att det 
var fysik som fördes fram i annonseringen kan ha fallit tillbaka på 
ekonomin. De experiment som förekom i läromedlen i samband med 
kemiavsnitt krävde ofta väsentligt större investeringar – exempelvis i 
dragskåp och kemikalier – än motsvarade i fysikavsnitten. 

Pedagogen Åke Islings har kommenterat folkskolans ökade materiella 
standard. Han menar att den stängde ”undervisningen in inom klassrummets 
fyra väggar”, något jag diskuterade i kapitel 3.461 Den förbättrade 
ekonomin kan förstås som en kraft som motverkade de delar av arbets-
skoleidén som riktade sig mot elevundersökningar i naturen. Samtidigt 
har jag i detta kapitel visat att även de moment som var förlagda till 
naturen stärkte sin ställning under perioden genom 1955 års 
undervisningsplan och dess ”särskilda undervisningsmoment” som 
”friluftsverksamhet” och ”undervisning i naturvård”.462 Att under-
visningen i det fria lyftes ut som ett särskilt moment bidrog sannolikt 
tillsammans med den förbättrade ekonomin till att ämnets arbetssätt 
utvecklade de klassrumsbundna försöken/experimenten. En annan 
faktor som pekade i samma riktning lyftes fram i 1940 års skolutred-

                                                 
459 Jfr DeBoer, A History of Ideas in Science Education, 110. 
460 Se Folkskollärarnas tidning 1955, nr. 49, 36; nr. 47, 40; Folkskollärarnas tidning 1956, nr. 41, 36. 
461 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola : Del 2, 188 (kursivering i original). 
462 Undervisningsplan 1955, 25, 27–28. 
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ning, nämligen att ”den förlängda lärotiden medger ökat utrymme för 
laborativa metoder”.463 

Under avsnittet Arbetsuppgifter i kapitel 4 berättade jag att läromedels-
författaren Hjalmar Berg redan i början av 1900-talet hade varit en 
drivande kraft i frågan om elevlaborationer. Allt tyder dock på att 
genomslaget för dessa arbetssätt fick vänta till folkskolans sista 
årtionden, en slutsats man kan dra dels med tanke vad som 
framkommit i de texter jag studerat men också med tanke på reella 
förhållanden. (Även om det senare inte varit föremål för analys i denna 
avhandling är de en viktig faktor att beakta i tolkningen av texterna.) 
Experimentella/laborativa metoder infördes därmed betydligt senare i 
folkskolan än vid läroverken där de hade fått en stark ställning som 
pedagogisk metod redan i början av 1900-talet.464 

Även om elevlaborationer med tiden vann genomslag i den svenska 
folkskolan så var de av en annan än de som kom att betonas vid 
läroverken. Kanske kan skillnaden sammanfattas med följande ord ur 
en metodbok från 1954: 

I vidsträckta skoldistrikt med gles bebyggelse och svagt skatteunderlag 
kan det vara betydligt svårare än i tätorterna att få behövligt materiel till 
skolorna. Det kan för lärarna i dessa skolor vara någon tröst att veta, att 
det visst inte är säkert, att en apparats pedagogiska värde är direkt 
proportionell mot priset.465 

Det bör poängteras att det experimentella arbetssättet inte var särskilt 
framträdande i biologi, vare sig i läromedel eller i metodlitteratur. 
Exempelvis nämndes vad jag funnit aldrig mikroskopet i samband med 
iakttagelser av naturföremål. Framväxten av en mer avancerad 
utrustning riktade sig mot delämnena kemi och fysik. 

                                                 
463 SOU 1946:11, 274. 
464 Kaiserfeld, "Laboratoriets didaktik", 219. Diskrepansen mellan folkskola och läroverk kan 

vara intressant att belysa ur ett internationellt perspektiv. För att ta Norge kan man 
konstatera att ämnet etablerade sig senare i folkutbildningen, det blev obligatoriskt först 
1889. Historikern Jørund Falnes antyder i en preliminär studie att det var just det 
experimentella upplägget bidrog till populariteten hos de första storsäljande och 
egenproducerande norska läromedlen skrivna av Andreas Holmsen och Ole Andreas 
Strøms i början av 1900-talet. Falnes, ”Vi begynder saaledes”, 8. 

465 Olov Mellqvist, "Folkskolans fysik- och kemiundervisning" i Folkskolans metodik, red. Kurt 
Falck, Brita Odencrants, Stellan Orrgård & Sven Wikberg (Stockholm: Svenska 
bokförlaget, Bonniers, 1954), 491. 
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Under perioden 1936–1962 var de tydligt att den riktningsförändring 
som inletts i början av 1900-talet och i vilken elevens aktivitet hade 
betonats på allvar nådde fysik- och kemidelarna av ämnet. Detta 
märktes inte minst i den ökade emfas som läromedels- och läroplans-
författare lade vid arbetssättet i dessa ämnen samt i det faktum att 
skolorna – att döma av annonseringen – började köpa in allt mer 
experimentell utrustning. 

Medborgarens kanon 

Ämnet präglades under perioden av rationella och teknikoptimistiska 
strömningar. Nyttan av naturvetenskapen betonades allt kraftigare. Med 
det sjunde årets intåg framträdde på allvar en berättelse om naturveten-
skapens roll för samhällsutvecklingen och levnadsstandarden i landet. 
Ämnet fick därmed en ny dimension där fokus låg på att skapa en 
medborgare för detta moderna samhället, en medborgare som skulle 
kunna sköta kropp, hem och sexualliv och yrkesliv. Den medborgerliga 
ideologi som fördes fram i läromedlen hade sin förankring i det 
folkhemsideal som hade utvecklats under mellankrigstiden. Skolan blev 
Skolan i samhällets tjänst, för att citera titeln på ett av betänkandena till 
1940 års skolutredning.466  

Innehållet i ämnet skrevs i allt högre grad in i vuxenlivets praktiker: 
hemmet, trädgården, jordbruket och fabriken. Man brukar tala om 
denna tid i folkskolans historia som en tid då den gick från att 
huvudsakligen ha sysslat med allmän ”barnundervisning” till att, genom 
förlängningen av skolpliktstiden, också bli en ”ungdomsskola”.467 Med 
dessa förändringar framträdde könsrollerna tydligt, bland annat genom 
bilder av män och kvinnor i olika aktiviteter men också genom 
beskrivningar av pojkar och flickor. Från att tonvikten 1919–1936 hade 
legat på den nationella naturen – hembygdens, Sveriges, Europas och 
världens – försköts verklighetsbilden under efterkrigstiden mot ett inte 
lika nationellt framskrivet välfärdssamhälle. 

                                                 
466 SOU 1944:20. 
467 Fredriksson, Marklund, Sivgård & Widén, Svenska folkskolans historia VI, 7f. Skiftet har även 

beskrivits som ett skifte från en förberedelse för ”evigheten” till en förberedelse för hem 
och yrkesliv. Landahl, Auktoritet och ansvar, 152. 
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Läromedelsseriernas organisering av innehållet ger en intressant 
spegling av samhällsförändringen: den första delen av serierna tog sin 
utgångspunkt i hemmet och dess djur och växtliv. Här hade jordbruket 
en särskilt framträdande roll. Avslutningen i den sista delen förlades 
däremot till industri och det moderna hemmet. På så sätt var 
läroböckerna upplagda som en berättelse om den väg många elever 
skulle vandra: från landsbygd till storstad, från jordbruk till industri. De 
startade i det lantliga hemmet och dess jordbruk, en för föräldragenera-
tionen central miljö och arbetsplats, och slutade i det moderna sam-
hällets mest framträdande medborgerliga miljöer: hemmet och 
industrin. Läromedelsserierna blev därmed något av en modern 
bildningsroman för eleverna. 

Till den teknikfyllda verklighetsbilden hörde en intressant förändring i 
natursyn. Genom kulturlandskapet möjliggjordes talet om människans 
påverkan på naturen såväl i förskönande som destruktiva termer. 
Genom denna framträdde exempelvis det moderna industrisamhällets 
konsekvenser och påverkan på naturen. 

Även om arbetssättet under perioden knöts allt hårdare till särskilt 
framtaget skolmateriel så behöll folkskolan en ganska vid definition av 
”arbetsuppgifter”. Ur detta perspektiv markerade grundskolans 
högstadium – föremål för nästa kapitel – en markant förändring. Här 
kom arbetssättet huvudsakligen att förläggas till skollaboratoriet. 
Vetenskapsmannen blev samtidigt en stark förebild för arbetssättet. En 
ny epok i ämnets historia tar sin början. 
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D E L  I I I  

GRUNDSKOLAN 1962–2007 

 

Grundskolereformen var 1900-talets största skolreform. Den föregicks 
av drygt två decenniers utredande, från 1940 års skolutredning och 
1946 års skolkommission via 1950 års principbeslut om nioårig 
skolplikt med tillhörande och storskaliga försök med den så kallade 
enhetsskolan fram till införandet av nioårig grundskola 1962. Fullt 
genomförd var reformen först 1972.468 

Idén om en bottenskola – en skolform där alla barn i Sverige skulle ges 
en gemensam grundutbildning – hade tagits upp redan i samband med 
att den nya folkutbildningen började diskuteras i början på 1800-talet. 
Men folkutbildningen förblev länge en skolform med få eller inga 
möjligheter till vidareutbildning. Under första halvan av 1900-talet hade 
anknytningarna mellan folkskola och läroverk utvecklats gradvis och 
ledde till att folkskolan allt mer kom att fungera som just en bottenskola 
för högre utbildning. Men trots att en bottenskola gradvis tog form 
under första halvan av 1900-talet var det först med grundskolan 
parallellskolesystemet avskaffades och som två i långa tider skilda 
utbildningssyften – en utbildning huvudsakligen riktad mot allmänhet-
en/medborgarna och en utbildning huvudsakligen utformad för den 
framtida eliten – kom att föras in under ett gemensamt tak. Denna 
dubbelhet blev som mest påtaglig för högstadiet eftersom motsvarande 
årskurser tidigare varit helt och hållet differentierade. 

Ur ett folkskoleperspektiv markerade grundskolans naturorientering en 
ny inriktning för ämnet. Det var framför allt två aspekter som stod ut: 
för det första en inriktning på att fostra blivande vetenskapsmän och 
ingenjörer och för det andra att ämnet började definieras som synonymt 
med naturvetenskap. Det är också dessa premisser som gör perioden 
1962 – 2007 till en (oavslutad) epok i ämnets historia. 

                                                 
468 Fredriksson, Marklund, Sivgård & Widén, Svenska folkskolans historia VI, 27, 166ff. 
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Lgr 80 markerar skiljelinjen mellan epokens två perioder. Tonvikten i 
kapitel 6 ligger på Lgr 62 (1962–1969) och i kapitel 7 på Lpo 94 (1994-
2007) eftersom texterna under dessa båda perioder uppvisade en hög 
grad av likformighet i jämförelse med 1970- och 1980-talens texter och 
att de därför får representera kärnorna i de kanon som respektive 
period upprätthöll. 1970- och 1980-talen betraktar jag som perioder av 
upplösning respektive formering av kanon. Med Lgr 69 gjordes viktiga 
avsteg från den enhets- och realskoletradition som format grundskolans 
högstadium vid dess införande. Men bilden var mångfacetterad, 1970- 
och 1980-talen var årtionden när många nya läromedelsgrepp testades. 
De flesta av dem blev dock kortvariga. 

I denna del riktar jag min blick mot högstadiets naturorientering 
eftersom det var där som ämnet var självständigt. För de tidigare 
åldrarna integrerades det under långa perioder med andra ämnen. Som 
jag redan har argumenterat för i kapitel 1 kräver grundskolans tidigare 
åldrar en egen och särskilt utformad studie. 
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K A P I T E L  6  

1962–1980 

Realskolan blir mönsterbildande 

Åren runt 1930–1970 har beskrivits som en tid när naturvetenskapen 
och senare även tekniken kom att inta en särskilt framskjuten ställning i 
utbildningssystem och samhälle. I detta perspektiv blir 1950-talet, 
decenniet som föregick grundskolans införande, särskilt intressant. 
Statsvetaren Ulf Sandström har studerat utbildningspolitiken under 
denna period och menar att 1950-talets tidsanda i hög grad förklarar 
hur grundskolans mål och uppgifter slutligen kom att formuleras.469 
1940-talets utredningar hade påtalat vikten av att skolan skulle ge en 
demokratifostran, men detta tonades ner under 1950-talet. I stället 
växte en anpassnings- och vetenskapslogik fram.470 Utredningsarbeten 
och diskussioner började under 1950-talet allt mer domineras av hur 
skolan kunde förbereda för den snabba tekniska utvecklingen och det 
föränderliga samhället.471 Enligt Sandström fångas bilden av det 
föränderliga samhället och dess teknikutveckling i tre An: ”Atom-
kraften, Automationen och Astronautiken (rymdfarten)”. Dessa ställde 
tre krav på skolan: yrkesmässig kvalifikation, karaktärsmässig 
kvalifikation och kvalifikation för föränderlighet.472 

Inom kulturhistorisk forskning brukar man tala om ”det långa 1950-
talet” som en västerländsk epok med stor framtids- och tekniktro. 

                                                 
469 Ulf Sandström, "Pedagogik för ett föränderligt samhälle: teknik och skola i 1950-talets 

debatt" i Årsböcker i svensk undervisningshistoria, volym 163, red. Urban Dahllöf, Thomas 
Ginner, Elisabet Hammar & Stig G. Nordström (Uppsala: Föreningen för svensk 
undervisningshistoria, 1989), 143. 

470 Lundgren, Att organisera omvärlden, 108; Richardson, Drömmen om en ny skola, 76ff; 
Sandström, "Pedagogik för ett föränderligt samhälle: teknik och skola i 1950-talets debatt", 
164f. 

471 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet : Kap 5–8 
(Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 1986), 425–437; Lundgren, Att 
organisera omvärlden, 107–108. Jfr Torsten Husén, Skolan i ett föränderligt samhälle, första 
upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1961), 22, 33. 

472 Sandström, "Pedagogik för ett föränderligt samhälle: teknik och skola i 1950-talets debatt", 
143, 146ff. 
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Perioden sträckte sig från tiden vid andra världskrigets slut till mitten av 
1960-talet då optimismen dämpades av hoten från kärnvapen och 
stormaktskrig.473 Samtidigt var det inte frågan om en oförbehållsam 
framtidstro. Kvar fanns ännu minnena av andra världskriget och dess 
dramatiska slut. Idéhistorikern Michael Godhe menar att det långa 
1950-talet var en tid ”i skuggan av atombomben”, en skugga som 
färgade samhället på ett närmast existentiellt plan och som bland annat 
bottnade i insikten om att naturvetenskapen var ett tveeggat svärd.474 
Nu hade människan för första gången i historien medlen att utplåna sig 
själv som art.475 Mot denna bakgrund blev det viktigt att fostra unga 
naturvetare till ett ansvarsfullt omhändertagande av teknikens frukter, 
till ”framtidsskapare”.476 

Men hur skulle grundskolan sålla ut rätt elever? Och hur skulle den lösa 
detta inom ramen för en utbildning för alla? Psykologivetenskapen och 
dess utveckling tillhandahöll en lösning: begåvning. Grundskolan kunde 
med hjälp av detta beskrivas som en skolform där elever med vitt skilda 
begåvningsnivå skulle samsas i en och samma klass med den differen-
tieringsproblematik som detta innebar. ”Begåvningsreserven” blev ett 
begrepp för outnyttjad intelligens bland de lägre klasserna. Här sattes en 
stark tilltro till den psykologiska vetenskapen: 

För första gången i vår skolas historia blev det möjligt att fullt rationellt, 
dvs. utan andra hänsyn än till studiebegåvningen, välja ut elever för den 
teoretiska studievägen.477 

Samtidigt var differentieringsidén tveeggad menade många inom 
socialdemokratin. För ”därmed har också instrumentet skapats för en 

                                                 
473 Michael Godhe, Morgondagens experter: tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och 

science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (Stockholm: Carlssons, 2003), 16. 
474 Ibid., 197. 
475 Ibid., 201. 
476 Staffan Wennerholm, Framtidsskaparna: vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930–

1970 (Lund: Arkiv förlag, 2005). Jfr Godhe, Morgondagens experter, 65, 77, 116ff, 191ff. 
477 Stellan Arvidson, "Demokratins skolprogram" i Människan och samhället : en bok till Tage 

Erlander på 50-årsdagen, red. (Stockholm: Tidens förlag, 1951), 14. Citatet finns återgivet i 
Jonas Frykman, Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet (Lund: Historiska 
Media, 1998), 42. 
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uppsugning av all kvalificerad intelligens i ett intellektuellt samhälls-
skikt”.478 Men: 

Om valet av skolform eller linje kunde uppskjutas ända tills de unga var 
mogna att välja yrkesväg, skulle intelligensen bättre kunna fördelas på 
praktiska och teoretiska levnadsbanor och verksamhetsområden.479 

Ledstjärnan blev ”rätt man på rätt post”.480 När grundskolan väl 
infördes hade man försett det nionde skolåret med nio olika linjer. 
Detta linjevalssystem avskaffades dock med Lgr 69, bland annat med 
argumentet att för många valde de teoretiska studievägarna.481 

* 

Med grundskolan infördes två ämnesgrupper som inte hade funnits i 
folkskolan: samhälls- och naturorientering. Läroplanen motiverade 
blockbildningen med att den innebar en ökad betoning på ”grundlägg-
ande förståelse” snarare än att ge eleven ”ett stort förråd av kunskaper 
om fakta”.482 Orienteringsämnena sågs som ett svar på de krav som det 
föränderliga samhället ställde på sina medborgare. De svarade mot den 
”allmänbildande orientering” som hade varit 1946 års skolkommissions 
vision för den nya allmänna skolan.483 

Det är viktigt att poängtera att grundskolan kom att härbärgera två 
delvis motstridiga syften: en utbildning där det stora flertalet gavs en 
medborgarbildning men där begåvade elever oavsett samhällsklass 
skulle sållas ut för framtida och centrala expertpositioner i samhället. 
För naturorienteringens del var det naturvetare och ingenjörer som 

                                                 
478 Arvidson, "Demokratins skolprogram", 14. Jfr Michael Young, Intelligensen som överklass, 

andra svenska upplagan (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1958/1965), 12. 
479 Arvidson, "Demokratins skolprogram", 15. 
480 Ibid., 15. Jfr SOU 1945:60 ”Skolpliktstidens skolformer 1 : Allmän organisationsplan”, 

1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar IV, 12. 
481 Sixten Marklund, Vår nya skola för barn, ungdom och vuxna, första upplagan (Stockholm: 

Bonniers, 1970), 91f. 
482 Lgr 62, 204. 
483 Richardson, Drömmen om en ny skola, 127. 
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skulle sållas fram.484 En utbildning som innehåller såväl medborgar-
bildande som kvalificerande syften brukar kallas meritokratisk.485 

Med grundskolans naturorientering utökades ämnets obligatoriska 
pensum jämfört med folkskolan, mest beroende på att den obligatoriska 
skolgången utökades: biologi lästes av alla i årskurs sju och nio, kemi i 
årskurs åtta och fysik i årskurs sju och åtta.486 Timplanen avslöjade 
därtill att flertalet av ämnets timmar var förlagda till högstadiet. De sex 
veckotimmar i undervisningstid som ämnet sammanlagt hade haft för 
fjärde till sjätte årskursen i 1955 års undervisningsplan reducerades till 
4,5 veckotimmar för grundskolans mellanstadium. Grundskolans 
årskurs sju hade två veckotimmar mer i undervisningstid jämfört med 
folkskolans sjunde år. På högstadiet blev biologi, fysik och kemi 
självständiga ämnen. Detta visade sig på olika sätt. Dels stärktes de tre 
delämnenas status i kursplanen genom att de skrevs fram som tre 
enskilda ämnen inom det naturorienterande blocket, dels specificerade 
timplanen undervisningstiden för vart och ett av de tre delämnena och 
dels kom särskilda läromedel att skrivas för vart och ett av dem. 

Med Lgr 69 utökades så pensum ytterligare. Kemi- och fysikkurserna 
blev obligatoriska för alla i nionde årskursen, kemiämnet fick sin start 
redan med sjunde årskursen och biologi kom att ges även för den 
åttonde årskursen. Som helhet hade en elev 4,9 veckotimmar av 
naturorientering i snitt på högstadiet med den nya läroplanen jämfört 
med 3,7 veckotimmar för Lgr 62 (de teoretiska linjerna i Lgr 62 hade 
haft fem veckotimmar naturorientering). 

Grundskolan medförde i jämförelse med folkskolan att ämnet delades i 
två delar: förutom högstadiets naturorientering med dess fysik, kemi 
och biologi fanns mellanstadiets naturkunskap som ett eget ämne. För 

                                                 
484 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 261ff. Östman, Socialisation och 

mening, 171f.  
485 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola : Del 1, 333–340. Jfr Young, Intelligensen som 

överklass. Att Youngs bok gavs ut på svenska 1960 och sedan i en andra utgåva 1965 är i sig 
ett tecken på att boken hade stor betydelse för den svenska debatten i samband med 
grundskolan. 

486 Biologi var alltså det enda ämnet som lästes på samtliga linjer i årskurs nio, d.v.s. även de 
praktiska. Kemi och fysik lästes enbart på de teoretiska linjerna: 9g (den 
gymnasieförberedande linjen), 9h (humanistisk linje), 9t (teknisk linje), 9m (merkantil linje) 
och 9s (socialekonomisk linje). Utöver detta fanns fyra praktiska linjer. Lgr 62, 117, 119.  
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det senare minskade kemi- och fysikinslagen jämfört med motsvarande 
årskurser i folkskolan. Några av folkskolans läromedelsserier i ämnet 
fick en fortsättning på grundskolans mellanstadium.487 Det vanliga var 
dock att grundskolans naturkunskap integrerades med de samhälls-
orienterande ämnena, ibland även med religionskunskap, i ämnes-
övergripande block, så kallade Orienteringsämnen (Oä). För under-
visning i Oä fanns särskilda Oä-läromedel. 

Ur ett läromedelsperspektiv och sett till högstadiet kännetecknades 
tiden cirka 1950–1969 av att många nya läromedelsförfattare och deras 
läromedel introducerades på marknaden för att ganska kort därefter 
försvinna. De läromedelsförfattare som hade börjat verka under 1950-
talet hade skrivit läromedel för realskola och enhetsskola. Dessa 
fortsatte sedan att skriva läromedel för grundskolans högstadium. Det 
var alltså uppenbart att en realskoletradition överfördes till grundskolan 
sett ur ett läromedelsperspektiv. Samtidigt hade dessa läromedels-
författare varit nya även för realskolan i början av 1950-talet och de 
hade säkerligen påverkats av enhetsskolediskussioner och skolutred-
ningar. Ganska snart in i grundskolan ersattes dock de allra flesta av 
dessa av personer utan bakgrund som läromedelsförfattare för realskola 
och enhetsskola. Perioden 1950–1969 bildade på så sätt en intressant 
brygga mellan två skilda skolformer. Av de läromedelsserier för 
grundskolans naturorientering som jag undersökt var det enbart Fysik 
av Anna Beckman och Stig Magnusson som hade en historia längre 
tillbaka i tiden än 1950. Deras läromedel för realskolan hade funnits på 
marknaden sedan 1930-talet. 

Även om det i de flesta fall var samma författare som hade skrivit 
läromedel för realskola och enhetsskola som senare skrev läromedel för 
högstadiets biologi, kemi och fysik så skedde vissa intressanta 
förändringar i övergången: Texterna förenklades genom att exempelvis 
svåra begrepp rensades ut och meningar förkortades. Antalet illustra-
tioner av så kallad ”praktisk anknytning” ökade i jämförelse med 

                                                 
487 Två av dessa var: Kurt Falck, Ernst Herlin, Torsten Pehrson & Harry Eklund, Grundskolans 

naturlära för mellanstadiet : På grundval av Friberg–Norgren–Eklunds läroböcker i naturkunskap 
utarbetad av Kurt Falck, Ernst Herlin, Torsten Pehrson och Harry Eklund, första upplagan 
(Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts, 1962); Bolin, Enquist & Friberg, Naturlära för 
grundskolan : mellanstadiet. 
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realskola och enhetsskola och den laborativa verksamheten fick en 
starkare ställning. Samtidigt växte det fram ett missnöje med högstadiets 
läromedel i fysik, kemi och biologi. Många upplevde att de inte 
uppfyllde de krav som grundskolan ställde, något som blev en drivkraft 
för en ny och helt igenom grundskoleförankrad generation läromedels-
författare. Av de elva läromedelsserier jag undersökt för Lgr 62-
perioden var det sju som inte fick en fortsättning efter Lgr 69.488 

Med Lgr 69 klev med andra ord en mängd nya läromedelsförfattare in 
på arenan. Dessa hade en starkare bas i grundskolan och skrev sina 
läromedel delvis i kontrast till vad de upplevde vara en 
läromedelstradition som i alltför hög grad påverkats av realskolans.489 
Kanske kan man likna denna generation läromedelsförfattare vid den 
som Hjalmar Berg och Anders Lindén hade representerat för 
folkskolan, alltså en första egenuppfödd generation. En generation utan 
ett förflutet som läromedelsförfattare för andra skolformer och som 
därtill hade växt upp med grundskoleidén, inte minst genom en ny 
lärarutbildning. 

Arbetsområden blev ett ”modeord” med Lgr 69.490 Bakom idén låg en 
vilja att skapa större och mer naturliga helheter för undervisningen. 
Idén fördes delvis fram som i ljuset av att många upplevde grundskolan 
som i alltför hög grad präglad av en realskoletradition och dess – som 
man upplevde – alltför akademiskt styrda indelning av ämnet, något 
som ansågs ha lett till att orienteringsämnet som idé inte hade fått 
genomslag på högstadiet. (Man bör dock hålla i minnet att denna 
retorik följde ett mönster som har varit vanlig i ämnets historia där det 

                                                 
488 Av de fyra läromedelsserier som fick fortsatt förtroende efter Lgr 69 stupade en strax före 

Lgr 80 och en annan strax efter. Två blev riktiga långkörare. Den ena var Nils Linnman och 
Birger Wennerbergs Biologi och den andra Bertil Borén och Olof Molls Kemi. Båda serierna 
hade startat 1959, då skrivna för realskola och enhetsskola. Att läromedel producerade för 
1950- och 1960-talens enhetsskola, realskola och grundskola framstår som en självständig 
och därmed överbryggande läromedelsperiod är i linje med de förändringar Löfdahl 
observerar i sin studie av fysikläromedel för realskola och grundskola. Löfdahl, Fysikämnet i 
svensk realskola och grundskola, 185. 

489 Telefonsamtal med Lennart Undvall i juni 2007. Undvall var en av de läromedelsförfattare 
som plockades upp ur lärarutbildningen i slutet av 1960-talet och började skriva läromedel 
för bland annat grundskolans fysik.  

490 Ulf Sellergren, "Arbetsområdet – en introduktion" i Arbetsområde: metodik och praktik, red. 
Skolvärldens förlag (Stockholm: Skolvärldens förlag, 1970), 9. 
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gamla anses präglat av akademin och dess discipliner medan det nya 
förs fram som för eleven meningsfulla helheter.) Arbetsområden sågs 
som ett sätt att skapa större helheter både inom och mellan delämnena 
men också mellan ämnesblocken.491 Det var företrädesvis ämnesan-
knutna arbetsområden som blev det dominerande. För naturorienter-
ingen började man samtidigt att betona idéer från den pedagogiska 
konstruktivismen, närmare bestämt de grundläggande begreppens 
betydelse för kunskap i ämnet.492 Anvisningarna till Lgr 69 poängterade 
exempelvis att ”grundläggande begrepp, företeelser och sammanhang” 
var ”nödvändig förutsättning för det fortsatta arbetet”.493 

Perioden 1962–1980 sammanföll med en internationell reformperiod 
för naturvetenskaplig utbildning som tog sin start under efterkrigstiden 
och utmärktes bland annat av att den i hög grad drevs av vetenskaps-
männen själva.494 Nya läromedel togs fram och betoningen på laborativ 
verksamhet ökade. Naturvetenskapen i skolsystemet ansågs bland annat 
ha fått en alltför tillämpad prägel och en rörelse mot att tydligare skriva 
fram naturvetenskapens grunder i ämnet inleddes. Reformvågen 
sammanföll med att nya läromedelsförfattare i ämnet kom in på arenan 
i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Lgr 69-perioden kan 
därför ses som en experimenterade period i ämnets historia där flera 
nya vägar testas. En av dessa vägar – den som kom att bli den 
dominerande – förstärkte laboratorieidealet genom att de naturveten-
skapliga idéerna renodlas i en undersökande verksamhet knuten till 
skollaboratoriet. Här tonades kopplingarna till industri och teknik ner. 
En annan väg bibehöll den laboratorie-, teknik- och industriinramning 
som hade funnits under 1960-talet men lade än högre vikt vid att intro-

                                                 
491 För exempel på arbetsområden, se Läroplan för grundskolan 2 : Kompletterande anvisningar och 

kommentarer : Orienteringsämnen : Högstadiet : Supplement (Stockholm, 1969), 28f. Religionskun-
skap hade i Lgr 69 varit ett särskilt ämne bland orienteringsämnena men med Lgr 80 förs 
det in under det samhällsorienterande blocket. I exempelvis Malmö jobbade man med att 
utveckla en ämnesövergripande undervisning för högstadiet, se Sune Lindh, red., OÄ – 
glädjeämnen på högstadiet? Diskussion kring erfarenheter av försöksverksamhet i högstadiets 
orienteringsämnen (Malmö: Skolkontoret, 1976). 

492 För en beskrivning av den pedagogiska konstruktivismen – om än inte i 1960-talets 
tappning – se Frank Bach, Om ljuset i tillvaron: ett undervisningsexperiment inom optik 
(Doktorsavhandling: Göteborgs universitet, 2001), 9ff. 

493 Läroplan för grundskolan 2, 5. 
494 Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola, 24; Sjøberg, Naturfag i søkelyset, 17f. 
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ducera fenomen och områden med utgångspunkt i för eleven kända 
och alldagliga företeelser. 

Tonvikten i detta kapitel kommer att ligga på den första 
läroplansperioden, det vill säga på Lgr 62. Jag kommer i första hand 
inrikta min analys mot det innehåll eleven mötte under första året i 
respektive ämne: årskurs sju för biologi och fysik respektive årskurs åtta 
för kemi. Samtidigt kommer jag visa att Lgr 69 innebar viktiga 
förändringar i relation till den teknikoptimistiska kanon som hade 
dominerat grundskolans första decennium. När det gällde natursyn kom 
miljöfrågor att ges en mer gränsöverskridande karaktär. Vidare kom den 
verklighet som framställdes i läromedlen att bli mer abstrakt genom att 
många läromedel tonade ner teknik och industri till förmån för 
grundläggande begrepp. Sett till arbetssättet uppvisade perioden en 
stark kontinuitet genom att de vetenskapligt inspirerade arbetssätten 
behöll sin form och ställning genom hela perioden. Arbetssättet var 
över huvud taget oerhört dominerande för innehållets framställning 
under perioden 1962–1980. Även sett till det meritokratiska syftet 
uppvisade perioden en kontinuitet. Det är dessa båda kontinuiteter jag 
tagit fasta på när jag valt att sammanföra de båda läroplansperioderna i 
ett kapitel. 

Naturorientering som naturvetenskap 

I folkskolans naturkunnighet hade det funnits ett behov av att definiera 
ämnets särart, det som skilde folkskolans naturvetenskap från 
akademins. Som jag har visat förekom också en mängd teman som inte 
hade sin hemvist i naturvetenskapen såsom sexuallära och hushålls-
kunskap. I kontrast till detta kom högstadiets fysik, kemi och biologi att 
definieras som naturvetenskap. Likheten upprättades explicit i 
inledande avsnitt till högstadiets läromedel i delämnena, som vore det 
akademiska discipliner eleven introduceras i. I detta avsnitt ska jag visa 
hur verklighetsbildens kärna förlades till en akademisk präglad kontext. 
Avsnittet är även tänkt att fungera som en introduktion till de 
vetenskapligt inspirerande arbetssätt som kom att dominera delämnena 
och som jag presenterar i nästa avsnitt. 
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Med några få undantag hade akademiska definitioner av ämnet inte 
förekommit folkskolans läromedel.495 Däremot förekom de i grund-
skolans fysik, kemi och biologi. Med tanke på att de läromedel som 
skrevs för dessa i flertalet fall byggde på läromedel skrivna för realskola 
och enhetsskola kan man fråga sig om definitionerna hade sitt ursprung 
i där? Så var dock inte fallet. Införandet av dem kan kopplas till tiden 
runt grundskolans införande och till att denna typ av inledningar hade 
förordats av Physical Science Study Committee (PSSC) i USA. PSSC 
bildades vid Massachusetts Institute of Technology i USA i mitten på 
1950-talet och ansvarade för utvecklingen av såväl nya läroplaner som 
nya läromedel i fysik för den amerikanska sekundärskolan. Deras läro-
medelsserier inleddes med avsnittet ”Vad är fysik?” PSSC-läromedel 
kom även att översättas och utprövas i Sverige.496 Samtidigt var detta 
enbart en i mängden av förslag som PSSC hade presenterat varför man 
måste fråga sig om det fanns något särskilt attraktivt i just denna aspekt 
som gjorde att den sögs upp i ämnet. Låt mig dock spara det möjliga 
svaret till sist i avsnittet. 

Vilken karaktär hade då inledningarna? För att tydliggöra förändringen 
kommer jag kontrastera två på varandra följande upplagor av ett och 
samma läromedel. Jag kommer att börja med biologi för att därefter ge 
exempel från kemi och fysik. 

I första upplagan av Anders Boierth och Erik Nordlings Biologi för grund-
skolan, årskurs 7 från 1963 hade eleven kastats rätt in i handlingen: 
”Känner du igen den här vägen? Titta efter! Man lägger märke till 
skogen på ena sidan och sjön på den andra samt enen, som står vid 
vägkröken.”497 Till det inledande avsnittet hade det hört en faktaruta 
med fyra studietekniska råd till eleven. Det var där den intressanta 
förändringen hade ägt rum till den andra upplagan 1965. Då hade 
faktaruta blivit till ett inledande, självständigt och utökat avsnitt på en 

                                                 
495 Det finns några få undantag från början av folkskoletiden där ämnet definierades i vad som 

kan betraktas som en akademisk definition, se Hartman, Utkast till populär naturkunnighet 
(första upplagan), 1; Bäckman, Folkskolans naturlära : Första boken (tredje upplagan), 1. 

496 Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola, 47. 
497 Anders Boierth & Erik Nordling, Biologi för grundskolan : Årskurs 7, första upplagan 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1963), 9. 
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sida med namnet ”Till eleven”. Det inleddes med definitionen ”Biologi 
är läran om allt levande”, precis i enlighet med vetenskapen biologi.498 

Även i Bertil Borén och Olof Molls Kemi för realskolan från 1961 hade 
eleven – precis som i första upplagan av Boierth och Nordlings Biologi – 
förts rätt in i verksamheten, i det fallet ett försök: ”Upphettar man en 
metall t.ex. tenn tillräckligt kraftigt, övergår den till flytande form – den 
smälter. För tenn sker detta vid 232º.”499 Till avsnittet hade det hört en 
bild på utrustningen som skulle användas vid försöken. Bilden hade 
innehållit allt från degeltång och rundkolv till gasutvecklare. Vid sidan 
av denna bild hade det funnits en faktaruta med ”[n]ågra råd före 
kemiska försök”. Här hade skyddskläder, frätande ämnen, brand, öppen 
eld, brännsår samt vikten av att var försiktig påtalats. Det rådde inget 
tvivel om att eleven hade förts in i en kemists praktik. Samtidigt hade 
det inte tydliggjorts i själva texten. 1963 års upplaga bar namnet 
Grundskolans kemi. I denna fanns en dylik definition på plats: 

Läran om ämnen I vårt dagliga liv träffar vi på och använder en stor 
mängd olika ämnen. De flesta av dessa är fasta, t.ex. järn, aluminium, 
guld, kol, glas, trä och papper. Många vanliga och betydelsefulla ämnen är 
vid vanlig rumstemperatur vätskor, såsom vatten, bensin, ättika och 
mjölk. Det finns också gasformiga ämnen, t.ex. luft och neon. Kemi är 
läran om alla dessa ämnen, om deras egenskaper och hur ämnena kan 
förändras.500 

Här definierades ämnet genom att det skrevs in i det moderna 
samhället. Ska man vara noga fanns det ytterligare en inledning, även 
denna ny. Det rörde sig om 42 färgbilder som presenterades allra först i 
läroboken. Dessa ville ”ge några glimtar ur kemins historia och belysa 
kemins betydelse för vårt samhälle”. 501 På så sätt skapades en berättelse 
om ett kunskapsfält som haft stor betydelse för vårt liv och för 
samhällsutvecklingen, ett kunskapsfält som därtill hade en mycket lång 

                                                 
498 Anders Boierth & Erik Nordling, Biologi för grundskolan : Årskurs 7, andra upplagan 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1965), 5. Dylika definitioner hade gjorts inom 
vetenskapen biologi 1957. Se Smocovitis, Unifying Biology, 98. 

499 Bertil Borén & Olof Moll, Kemi för realskolan, första upplagan, första tryckningen 
(Stockholm: Magn. Bergvalls förlag, 1961), 1. 

500 Bertil Borén & Olof Moll, Grundskolans kemi : Årskurs 8, första upplagan (Stockholm: 
Magn. Bergvalls förlag, 1963), 1–3. 

501 Ibid., 1–3. 
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historia. Det var inte ett skolämnes historia som presenterades och 
definierades utan ett vetenskapsområdes. 

Både i grad av vetenskaplighet och i grad av framsteg övertrumfades 
såväl biologi som kemi av de inledande avsnitten i fysikämnet, här 
exemplifierad av inledningen till Brodéns Fysik: Grundskolan åk 7 från 
1963: 

Vad är fysik? 
De senaste femtio åren har fört med sig en lång rad märkliga upptäckter 
och uppfinningar, som helt har förändrat vår värld och vårt vardagsliv. 
Bilar susar fram på våra vägar, flygplan går från den ena kontinenten till 
den andra på några timmar, atomdrivna ubåtar vistas i veckor under 
havsytan, i våra TV-apparater kan vi se vad som händer i helt andra delar 
av världen. En mängd konstgjorda himlakroppar, s.k. satelliter, kretsar 
kring vår jord, och ingen skulle bli förvånad, om den första resan till 
månen kom till stånd inom en nära framtid. Bakom de flesta av dessa 
tekniska framsteg ligger den vetenskap, som kallas fysik. 

[– – –] En viktig del av fysiken är experimentet, och inom forskningen 
bygger de flesta framsteg och uppfinningar på omfattande serier av 
experiment, som sedan tolkas av vetenskapsmännen. 

När vi nu ska läsa fysik, kan vi alltså vänta oss att möta en hel del 
beskrivningar av företeelser och apparater av olika slag. De grundar sig på 
lagar och regler, som vi också kommer att få ta del av. Genom 
experiment och laborationer kommer vi att lättare förstå sådant som 
eljest verkar invecklat och svårt, samtidigt som vi får arbeta på samma 
sätt som man gör inom vetenskapen. Men liksom vetenskapsmannen 
måste vi börja från grunden.502 

”Men liksom vetenskapsmannen måste vi börja från grunden.” Med 
dessa anspråksfulla ord avslutades ämnesdefinitionen. 

* 

I de inledande definitioner av delämnena som infördes i biologi-, kemi- 
och fysikläromedlen i samband med grundskolans införande definiera-
des breda kunskapsområden med en lång historia. Avsnitten skapade en 
tydlig relation mellan vetenskap och samhällsutveckling. Eleven fördes i 
högstadiet in i tre distinkta kunskapsområden: biologi, fysik och kemi, 
områden med skilda sätt att förstå och närma sig världen, områden som 
därtill låg bakom delar av den moderna värld eleven själv befann sig i. 
Biologi definierades i huvudsak som läran om livet, kemi som läran om 

                                                 
502 Ingemar Brodén, Fysik : Årskurs 7 : Grundskolan, första upplagan (AV Carlsons, 1963), 1. 
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ämnena och fysik som läran om naturföreteelserna. Av de exempel på 
definitioner av ämnet som fanns i läroböcker från denna tid var 
biologiämnets de minst utförliga och därtill mycket svagt kopplade till 
det moderna samhället. 

Jag tillmäter denna nya typ av avsnitt stor betydelse i den nya kanon 
som bildades i ämnet med grundskolans införande. Genom dessa 
infördes en metanivå, en kunskap om det ämne elev mötte. Det rörde 
sig med andra ord om en reflexiv kunskap som synliggjorde premisser 
och som därmed gjorde samma premisser öppna för diskussion. 

Den typ av avsnitt jag har redogjort för kom för att stanna, men inte för 
att förbli oförändrade. Jag skulle vilja gå så långt som till att säga att 
dessa avsnitt införde en ny genre i läroböckerna som tillät läromedels-
författare att laborera med ämnets inriktning och arbetssätt på ett sätt 
som inte hade varit möjligt tidigare. Det var avsnitt vars karaktär hade 
tydliga kopplingar till vetenskapsområden som vetenskapsteori, veten-
skapssociologi och populärvetenskap, områden sysselsatta med att 
försöka ange övergripande karakteristika för den akademiska natur-
vetenskapen.  

Jag lovade inledningsvis att ge en förklaring till att denna typ av 
inledande och definierande avsnitt infördes. Möjligen avspeglar de 
kulmen på en av naturvetenskapens egna försök att skapa enhet inom 
sina deldiscipliner. Den akademiska fysiken och kemin framstod under 
första halvan av 1900-talet som moderna, experimentbaserade och 
enhetliga vetenskaper. För biologivetenskapen var det inte lika 
självklart. Först i mitten av 1950-talet kände sig vetenskapsmännen 
trygga i talet om en modern biologivetenskap. Biologi, kemi och fysik 
framstod vid tiden för grundskolans införande som redo att presenteras 
som tre distinkta och moderna naturvetenskaper. 

Detta avsnitt har inte enbart haft för avsikt att redogöra för en aspekt 
av den verklighetsbild som etablerades i ämnet under perioden. De har 
även haft för avsikt att lägga en grund till att förstå varför det 
vetenskapligt inspirerade arbetssättet fick en stark position i ämnet. Låt 
mig övergå till detta. 
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Vetenskapligt inspirerade arbetssätt 

Vi använder den naturvetenskapliga arbetsmetodiken genomgående. Det 
betyder att experimenten (försöken) utgör grunden för alla diskussioner och 
det är med experimenten som utgångspunkt som vi försöker dra 
slutsatser och formulera regler.503 

Avsnittet avser att redogöra för de arbetssätt som eleven introducerades 
för i delämnena fysik, kemi och biologi på högstadiet. Det fokuserar 
liksom föregående avsnitt inledande läromedelsavsnitt i årskurs sju i 
biologi och fysik samt årskurs åtta i kemi, avsnitt som tillsammans med 
definitionerna av ämnets karaktär satte tonen för vart och ett av natur-
orienteringens tre delämnen på högstadiet: här gjordes anslaget, här 
gavs vanor och tolkningsramar för delämnena i sin helhet. 

Att hitta och undersöka växter 
Biologi är till sin »natur» ett laborativt ämne.504 

Det var Anders Boierth som påstod detta i sin Studieplan i biologi för 
grundskolan 1963. Biologiämnets kursplan i Lgr 62 klargjorde premisser-
na för en dylik undervisning: ”Denna form av undervisning [laboration-
er] förutsätter god tillgång på lämpligt materiel och speciellt för biologi-
undervisningen ändamålsenligt inredda ämnesrum.”505 Laborationer 
och exkursioner lyftes dessutom fram som centrala aktiviteter i 
ämnet.506 I den laborativa praktik som växte fram i biologiämnet blev 
det snart tydligt att ett redskap var alldeles särskilt oundgängligt: 
mikroskopet. Kommentarmaterialet till Lgr 69 tydliggjorde dess värde: 

Vid institutionens utrustning bör speciell uppmärksamhet ägnas åt 
mikroskopen, som är ett av biologins oftast utnyttjade hjälpmedel och 
utgör den största materialinvesteringen.507 

Den laborativa verksamhet som eleven introducerades för i biologi-
ämnet berörde i första hand växtundersökningar med tillhörande exkur-
sioner. I sammanhanget kan det vara av intresse att notera att Carl von 
                                                 
503 Lars Benktzon & Stig Påhlson, Kemi : Lärobok med laborationer för årskurs 7, första upplagan 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1974), 3. 
504 Anders Boierth, Studieplan i biologi för grundskolan: Årskurs 7 (Stockholm: Almqvist & 

Wiksell, 1963), 5. 
505 Lgr 62, 282. 
506 Boierth & Nordling, Biologi : Årskurs 7 (andra upplagan), 5. 
507 Läroplan för grundskolan 2, 22. 
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Linné återigen – sett ur ett folkskoleperspektiv – stärkte sin ställning i 
ämnet. Det intresse och det arbetssätt som skulle odlas i ämnet hämtade 
sin förebild i honom.508 Var man svensk och naturintresserad hade man 
ett speciellt arv att förvalta, det var som att gå ”[i] Linnés spår”, som ett 
biologiläromedel för årskurs sju från 1976 uttryckte det.509 

Illustrationerna i biologiämnets läromedel vid tiden för grundskolans 
införande var fascinerande. Här var det inte fråga om fysikens eller 
kemins rätlinjigt och enfärgat illustrerade laboratorieutrustningar, bilar 
och fabriksprocesser. Intrycket var snarare att man öppnade en 
konstbok med underbart tecknade och omsorgsfullt färglagda växter 
och djur blandat med ett och annat foto (se figur 13, bilaga 3). Teck-
ningen intog en stark ställning som illustration: ”Det är författarens 
uppfattning att den enkla teckningen i många fall är överlägsen 
fotografiet, hur tydligt och vältaget detta än är.”510 I lärobokens 
inledande anvisningar ombads eleven använda sig av bilderna: ”Studera 
alltid figurerna noga. Håll sedan för texten och berätta om allt bilden 
visar.”511 Även vikten av att själv rita av växter poängterades.512 

Biologiläromedlen förde in i eleven i något som närmast kan liknas vid 
en livsstil.513 Boierth och Nordlings lärobok som jag refererade till i 
föregående avsnitt får illustrera detta. Såväl den första som andra 
upplagan av den sjunde årskursens lärobok återberättade i inledningen 
en sedelärande historia. Den tog sin utgångspunkt i en teckning av en 
gammal landsväg som omgärdades av en äng och en skog på dess ena 
sida och av en sjö och av åkermark på den andra. Historien inleddes 
                                                 
508 Se t.ex. Boierth & Nordling, Biologi : Årskurs 7 (första upplagan), 13; Thure Oscarson, Biologi : 

årskurs 7 : grundskolan : under medverkan av Hans Franzén, första upplagan (C E Fritzes 
bokförlag, 1966), 11f; Nils Linnman & Birger Wennerberg, Grundskolans biologi : Årskurs 7, 
första upplagan (Stockholm: Magn. Bergvalls förlag, 1963), 6; Berth Andréasson, Lars 
Bondeson, Rune Edström, Kurt Forsberg, Sture Gedda, Luksepp Kalju & Ingemar 
Zachrisson, Biologi 3 : grundskolans högstadium : Grundbok/Studiebok, första upplagan 
(Stockholm: Natur och Kultur, 1976), 6. 

509 Andréasson, Bondeson, Edström, Forsberg, Gedda, Kalju & Zachrisson, Biologi 3, 6. 
510 Erik Skye, Biologi för realskolan (Stockholm: AVCarlson, 1960), förord. Jfr Boierth & 

Nordling, Biologi : Årskurs 7 (första upplagan), avsnittet ”Till läraren”; Boierth & Nordling, 
Biologi : Årskurs 7 (andra upplagan), 5 (avsnittet ”Till eleven”). 

511 Boierth & Nordling, Biologi : Årskurs 7 (första upplagan), 8. 
512 Se t.ex. Boierth & Nordling, Biologi : Årskurs 7 (andra upplagan), 12. 
513 Se t.ex. Boierth & Nordling, Biologi : Årskurs 7 (första upplagan); Linnman & Wennerberg, 

Grundskolans biologi : Årskurs 7; Oscarson, Biologi. 
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med frågan: ”Känner du igen den här vägen? Titta efter! Man lägger 
märke till skogen på ena sidan och sjön på den andra samt enen, som 
står vid vägkröken. Den är ensam kvar, sedan man högg ner de övriga 
enarna i backen och gjorde gärdsgårdsstörar av dem.”514 På bilden 
fanns åtta små cirklar som innehöll förstoringar av växter: ormbunke, 
näckros, maskros, alger, björnmossa med flera. Efter cirka en sida 
övergick historien i en ny fas. Det hade blivit dags att avsluta besöket i 
naturen, men ”[i]nnan vi avslutar den här lilla utflykten – eller 
exkursionen – ska vi titta närmare på ett par gula blommor, som växer 
vid vägkanten.”515 De två blommorna var maskros och åkersenap. Den 
sistnämna av dessa ”tar vi med oss hem för att undersöka nämnare”. 
Och mycket riktigt, nästföljande kapitel, ”Blomväxter”, gick rakt på sak: 
”Hur man undersöker och beskriver en växt.” I avsnittet presenterades eleven 
för de verktyg som behövdes för undersökningen: ”en lupp 
(förstoringsglas), nålar och en vass kniv eller ett rakblad. Det kan också 
vara roligt att ha en anteckningsbok att föra in sina iakttagelser och 
teckningar i.” Texten gick sedan över till själva växtbeskrivningen, detta 
genom att göra en liknelse med fotboll: ”Du som inte vet vad center, 
back, offside, passning, nick, hörna eller mål är kan inte beskriva en 
fotbollsmatch”. Varpå eleven presenterades för ”de viktigaste orden 
som behövs för att beskriva en växt”.516 

Boierth och Nordlings läromedel hade inte enbart en stark ställning på 
läromedelsmarknaden utan förekom även flitigt i annonseringen. Här 
presenterades den som ”[e]tt system för aktiv biologiundervisning” (se 
figur 13, bilaga 3). Annonstexten utvecklade detta: 

Boken vill stimulera eleverna att söka kunskap genom egna iakttagelser i 
naturen samtidigt som de genom exkursioner, laborationer och 
experiment själva får undersöka, studera och dra egna slutsatser. 

På annonsens vänstra bild visades en skolklass ute i naturen. I händerna 
hade de anteckningsblock och böcker. Den högra bilden visade två 
elever sysselsatta med att undersöka och preparera det som medtagits 
från exkursionen. Kanske jobbade de med att ”dra egna slutsatser” med 

                                                 
514 Boierth & Nordling, Biologi : Årskurs 7 (första upplagan), 9. 
515 Ibid., 10. 
516 Ibid., 10 (kursivering i original). 
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stöd av deras fältanteckningar. Bilderna byggde på uppdelningen 
natur/laboratorium. Naturen var platsen för registrering och insamling 
medan analys och teorigenerering skedde inom skollaboratoriets väggar.  

I biologi gjordes utflykten i naturen – exkursionen – och undersök-
ningen av fynden hemma i skollaboratoriet till centrala praktiker. Även 
om detta var ett tydligt arv från realskoletraditionen så fick de en annan 
inramning med grundskolan. Biolgiämnet framstod i högre grad som en 
modern och enhetlig vetenskap.  

Att bestämma ämnens egenskaper 

Det var inte svårt att gissa hur kemilektionerna skulle gestalta sig. I 
samtliga fyra läromedelsserier i kemi som jag undersökt skrivna för 
grundskolans åttonde klass på 1960-talet ombads eleven utföra ett 
experiment innan första avsnittet nått sitt slut. Tre av fyra läromedel 
hade laborerande elever eller kemister på omslaget. På det fjärde 
omslaget fanns istället en rundkolv och en e-kolv (för exempel på 
omslag, se figur 14, bilaga 3). De avsnitt som riktades ”Till eleven” 
kunde vara mycket explicita med underrubriker som ”Att laborera”.517 
Två av läromedelsserierna inleddes med information till eleven om 
laborationen som arbetsform, vilka regler som gällde samt vilken 
utrustning som skulle användas.518 Här kunde det även förekomma 
bilder som visade upp och namngav den laborativa utrustningen (se 
figur 14, bilaga 3). Även kursplanerna och dess supplement var 
noggranna med att tydliggöra omständigheterna kring kemiämnets 
verksamhet: 

Många enkla arbetsmoment kan innebära avsevärda risker, om inte det 
rätta tillvägagångssättet inlärts. Så bör t ex uppvärmning i provrör, 
filtrering, användande av pipett och byrett noggrant instrueras.519 

                                                 
517 Ulf Sellergren, Kemi : grundskolan : Årskurs 8 : Under medverkan av Axel Johansson, första 

upplagan (Stockholm: A.V. Carlson, 1964), 6. 
518 Arne Strelert & Gunnar Wernfors, Kemi för grundskolan : Årskurs 8, första upplagan, första 

tryckningen (Lund: Gleerups, 1963); Harry Eng, Kemi för grundskolan : Årskurs 8, första 
upplagan (Gävle: Skolförlaget Gävle AB, 1964); Borén & Moll, Grundskolans kemi : Årskurs 
8; Sellergren, Kemi : Årskurs 8. De två senare inleddes med laborationsanvisningar riktade till 
eleven. 

519 Läroplan för grundskolan 2, 23. 



 177

Arbetssättets betydelse kan illustreras genom bilderna i läroböckerna. 
Det fanns två dominerande bildtyper: bilder av experimentuppställning-
ar samt bilder av de ämnesegenskaper eller fenomen som experimenten 
illustrerade. Den första typen visade hur laborationsutrustningen skulle 
användas och arrangeras, den andra de centrala skeendena i laboration-
en. Ett exempel på det senare fann man i avsnittet ”Alla syror färgar 
lackmus rött” i Borén och Molls Kemi. Till detta hörde en bild som 
visade en blå pappersremsa som var på väg att doppas i en behållare 
samt en röd som just hade förts upp efter att ha doppats i behållarens 
vätska.520 Till denna bildtyp hörde ofta kommentarer av de iakttagelser 
som eleven förväntades göra under experimentet. En bild av en pojke 
som blåste bestämt över öppningen till en flaska och som visade ett 
rökmoln som spred sig i luftriktningen kompletterades med bildtexten 
”[k]oncentrerad saltsyra ryker i luft.”521 Se i figur 14, bilaga 3. 

Kemiämnets undervisningsmiljö kunde inte göras tydligare: Redskapen, 
klädseln i form av den vita rocken och skyddsglasögongen samt lokalen 
eller närmare bestämt skollaboratoriet. Här fanns det inte som i 
biologiämnet ett behov av att understryka ämnets laborativa karaktär. 
Det var en självklarhet. 

Att mäta naturföreteelser 

Även i fysikämnets läromedel fick det vetenskapligt inspirerade arbets-
sättet stort genomslag. Kopplingen mellan arbetssättet och kunskap i 
ämnet förklarades i Carl Bergholm och Torbjörn Ljunggrens lärobok i 
Fysik för grundskolans årskurs 7 enligt följande: 

Hur får man då i fysik veta något om naturföreteelserna? Jo, man gör 
försök, experiment. Det betyder, att man i så enkla fall som möjligt tar 
reda på hur det förhåller sig. Du kommer själv att få göra en rad olika 
försök, laborationer, i fysik. Dessa äger vanligen rum på skolans 
laboratorium.522 

Vad var det då mer precist som eleven uppmanades utföra i skolans 
laboratorium i ämnet fysik? I samtliga läromedel jag undersökt var 
mätning det första som mötte eleven. Anledningen tycks ha varit att 
                                                 
520 Borén & Moll, Grundskolans kemi : Årskurs 8, 22. 
521 Ibid., 25. 
522 Carl Bergholm & Torbjörn Ljunggren, Fysik för grundskolan : Årskurs 7, första upplagan 

(Lindblads, 1962), 1. 
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mätning sågs som en grundläggande färdighet, för som Bergholm och 
Ljunggren konstaterade i inledningen till sin lärobok: ”När man ska 
göra försök, är det viktiga att man kan mäta.”523 

Huvudvikten i de inledande avsnitten lades vid kraft och relaterade 
företeelser såsom tröghet, friktion, jämvikt, acceleration och tryck. 
Även för eleven kända storheter som längd, vikt, yta volym och tid 
förekom. Även temperaturmätning, del av värmeläran, tillhörde den 
sjunde årskursen. 

De bilder som hörde till dessa inledande avsnitt fungerade huvud-
sakligen till att illustrera experiment. I vissa fall lyftes elevens eget 
tecknande fram och då i samband med så kallade kraftdiagram/kraft-
pilar. I samtliga läromedelsserier som jag studerat presenterades eleven 
för principen att illustrera krafters verkningar med pilar. Uppgifterna 
som knöts till detta var dock oftast allmänt hållna och avsedda att 
introducera eleven i detta sätt att illustrera verkligheten. Eleven kunde 
exempelvis uppmanas att ”[r]ita en serie bilder, som visar andra tillfällen 
då centrifugalkraften är verksam, t. ex. en pojke med ett modellplan i ett 
snöre, nöjesfältets slänggunga, bilens nigning i en kurva.”524 Endast i ett 
av läromedlen ombads eleven att utföra skalenliga kraftritningar, i Arne 
Hörnblad och Per-Ivar Erikssons Fysik.525 

Läromedlen innehöll även andra uppgifter såsom enklare former av 
diagram- och tabellavläsning eller sådana av mer teknisk karaktär, som i 
uppmaningen: ”Rita tillsammans en plansch över en modern tvätt-
maskin i genomskärning.”526 Rena räkneuppgifter förekom också, om 
än i låg utsträckning med undantag av ett läromedel, Hörnblad och 
Erikssons Fysik. 

* 

På grundskolans högstadium mötte eleven biologi, fysik och kemi som 
tre distinkta verksamheter. De tre ämnenas arbetssätt skilde sig dels 
genom sina redskap: mikroskop, anteckningsblock och floror i biologi, 
                                                 
523 Ibid., 1. 
524 Brodén, Fysik : Årskurs 7, 13. 
525 Arne Hörnblad & Per-Ivar Eriksson, Fysik för grundskolan : Årskurs 7–8, fjärde upplagan 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1969), 7–13. 
526 Brodén, Fysik : Årskurs 7. 
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e-kolvar och bunsenbrännare i kemi, samt mätinstrument i fysik. Dels 
genom de metoder som knöts till dessa redskap: exkursioner och 
undersökningar av växter i biologi, laborationer i kemi samt 
experiment/mätningar i fysik. 

De tre arbetssätten presenterades som de sätt man arbetade på inom 
den akademiska biologin, fysiken och kemin. För kemi och fysik så 
uttalades denna likhet explicit, det handlade om att arbeta som ”på 
samma sätt som man gör inom vetenskapen”.527 I biologi handlade det 
om ett arbetssätt som i första hand tillskrevs Linné. 

En annan aspekt som betonades var att arbetssättet inte skulle inriktas 
på verifiering av lagar utan på att skapa underlag för generella påståen-
den. Detta var som allra mest explicit i fysikämnets kursplaner.528 

Att vetenskapen blev förebild för arbetssättet i grundskolans natur-
orientering betydde inte att det blev identiskt med det förra. Avslut-
ningsvis kan det därför vara på sin plats att peka på skillnader mellan 
skolämnets arbetssätt och vetenskapens. På så sätt vill jag förtydliga 
varför jag valt att tala om vetenskapligt inspirerade arbetssätt. Social-
antropologen Sharon Traweek som undersökt en fysikers väg från 
novis till forskare menar nämligen att de laborativa inslag studenten 
möter i sin utbildning är stereotypa och tillrättalagda: 

Students also learn stereotypic experiments in highly choreographed 
laboratory courses. They rarely design an experiment themselves; instead 
they learn the classic steps in executing an experiment properly.529 

Medan en vetenskapsman designar sitt experiment från grunden lägger 
elevlaborationen vikt vid laboratoriearbetets grundläggande byggstenar. 
Denna karaktäristik passar väl in på de arbetssätt som framställdes i 
delämnenas läromedel under perioden 1962–1980. 

                                                 
527 Ibid., 1. Jfr Marianne Peterson & Ingegerd Zetterholm-Ankarstrand, Kemi 1: Grundskolans 

högstadium. Grundbok/studiebok, första upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 1976/1973), 
6.  

528 Lgr 62, 291; Läroplan för grundskolan 1 : Allmän del (Stockholm, 1969), 197. 
529 Sharon Traweek, "Pilgrim's Progress: Male Tales during a Life in Physics" i The Science Study 

Reader, red. Mario Biagioli (New York and London: Routledge, 1999), 526. 
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Naturvetenskap som samhällets grund 

I detta avsnitt ska jag återvända till verklighetsbilden. Det vetenskapligt 
inspirerade arbetssättet var givetvis även det en grundläggande 
komponent i denna verklighetsbild. Här avser jag att tydliggöra detta 
samt visa hur det laborativa skrevs in i en modern samhällskontext och 
gjordes till något som kunde förklara såväl som utveckla det moderna 
samhället. Delämnena knöts till det moderna och föränderliga 
samhällets industri, teknik, hälso-, sjukvård och socialtjänst. Natur-
vetenskapens betydelse för det moderna samhället slogs därmed fast. I 
vissa läromedel, som i Harry Engs Kemi för grundskolan. Årskurs 8, 
gjordes detta mycket explicit genom avsnitt som ”Kemin i jordbrukets 
tjänst”.530 Och Brodén hade i sin Fysik för årskurs 7 från 1963 ett 
avsnitt om ”Viktiga begrepp i rymdåldern” där eleven fick veta att 
hastighet och acceleration var begrepp som man ”ofta hör talas om i 
våra dagar”.531 

Bildfloran ger en bra ingång till att visa hur ämnena knöts till det 
moderna samhället. Dessa var fyllda av modernitetssymboler Rymd-
raketen var tillsammans med observatoriet de symboler som var vanlig-
ast förekommande i fysikannonserna från denna tid (för exempel, se 
figur 15, bilaga 3). Att rymden fick en så pass stark ställning understryks 
av science fictionlitteraturen från samma tid. Här gjordes rymdresan till 
en modernitetens bildningsresa. Det var en resa där den unge pojken 
skulle fostras till fullfjädrad vetenskapsman.532 ”Rymdåldern”, som 
perioden har kallats, var en suggestiv period fylld av framtidsvisioner.533 

En variant på bildningsresan fann man i en bredvidläsningsbok, Stig 
Nordbecks Läsebok i kemi från 1961.534 Läseböcker var en genre som 
närmast hade exploderat under 1940-talet. I läroböckerna fanns ofta 
referenser till dylik litteratur (även i folkskolans läroböcker). Nordbecks 

                                                 
530 Eng, Kemi : Årskurs 8, 73–85. 
531 Brodén, Fysik : Årskurs 7, 2 
532 Godhe, Morgondagens experter. 
533 J. G. Ballard, "The Future of the Future : orig. publ. i Vogue, 1977" i A User's Guide to the 

Millennium : Essays and Reviews, red. J. G. Ballard (New York: Picador USA, 1996). Essän 
publicerades ursprungligen i Vogue 1977. I artikeln anger Ballard slutet för rymdåldern till 
1974. 

534 Stig Nordbeck, Läsebok i kemi (Bonniers, 1961). 
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läsebok fanns exempelvis med bland dem som rekommenderades i 
grundskolans kemiläromedel. I Nordbecks läsebok mötte eleven en 
pojke, Åke, som gick i en enhetsskola och som har svårt för kemi. Vi 
får veta att hans pappa, som för övrigt var ingenjör, råkade möta 
pojkens kemilärare och då fick veta av att hans son hade svårigheter 
med ämnet. Den första scenen utspelade sig vid köksbordet i samband 
med att pappan konfronterade sonen med detta faktum, något som 
resulterade i att de bestämde att pappan skulle hjälpa sin son. I boken 
ledsagades Åke genom kemins värld först av sin pappa och senare även 
av sin morbror som var bonde. Med den senare fick han lära sig om 
besprutning och med honom besökte han närliggande industrier: ett 
krukmakeri, en cementfabrik samt glas- och porslinsfabriker. Bokens 
omslag visade en bild av en man framför en kemisk apparatuppställ-
ning. Mannen hällde en vätska från en kolv via en tratt ner i en annan 
kolv. Han hade glasögon och vit rock. Bildtexten intygade att 
”[k]emistens arbete är både spännande och omväxlande” (se figur 15, 
bilaga 3).535 Valet av bild hade knappast varit slumpartat. Vid tiden 
kring grundskolans införande stod kemistens verktyg – provrör, e-
kolvar, u-rör, mätcylindrar, bunsenbrännare och så vidare – i centrum 
för annonseringen av kemirelaterade läromedel och undervisnings-
materiel. Från slutet av 1950-talet dök män i vita rockar och laboreran-
de elever upp. Kemiindustrin fanns representerad i en del annonser, 
petrokemisk industri för att vara mer specifik. Petrokemin, det vill säga 
industri baserade på olja som råvara, framhölls under efterkrigstiden 
som en modellsektor. Inom denna industrigren hade det sedan 1930-
talet utvecklats nya och användbara kemikalier som plaster, läkemedel, 
freoner, teflon, bekämpningsmedel och syntetiska tensider.536 Mot 
slutet av 1960-talet och under 1970-talet tonades det laborativa och 
industriella ned i annonseringen till förmån för abstrakta symboler som 
molekyler och kristaller. Sammanfattningsvis kan dock alla dessa 
symboler sägas ha varit tydligt knutna till kemistens och kemiingenjör-
ens värld och verksamhet. 

                                                 
535 Ibid., 2. 
536 Jfr Bernadette Bensaude-Vincent, "Changing Images of Chemistry" i The Changing Image of 

the Sciences, red. Ida H Stamhuis, Teun Koetsier, Cornelis de Pater & Albert van Helden 
(London, Boston, Dordrecht: Kluwer Academic Publischers, 2002), 32ff. 
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Det var alltså en symbolvärld bestående av vetenskapsmän och 
modernitetssymboler som representerade ämnet som helhet under 
denna tid. Detta gällde även bildfloran i läromedlen. Samtidigt kan 
bilden nyanseras. Som kontrast fanns nämligen biologiämnets årskurs 
sju och dess natur. Man kan säga att den uppdelade verklighetsbild som 
hade etablerats under folkskolans sista decennier behölls, men i stället 
för en hierarkisering – natur för del ägre åldrarna och teknik och 
industri för de senare – innebar grundskolan en differentiering av 
ämnets verklighetsbild: biologiämnet blev platsen för berättelsen om 
natur och kulturlandskap medan fysik och kemi blev hemvisten för 
industri och teknik. Det var i de senare som det moderna samhället 
framträdde. På så sätt upprätthölls spänningen mellan natur och 
samhälle, den spänning som hade etablerats under folkskoletiden. För 
dessa gällde vid grundskolans införande i stort vad jag beskrev för 
folkskolans sista decennier: spänningen handlade om det moderna 
samhällets hot mot den orörda naturen. Denna spänning uttrycktes 
enbart i biologiläromedlen och inte i fysik- och kemiläromedlen. Nils 
Linnman och Birger Wennerberg påpekade exempelvis i inledningen till 
naturvårdsavsnittet i deras Grundskolans biologi från 1963 att ”[v]i har 
vunnit i välstånd och levnadsstandard, men vi har också förlorat mycket 
av vårt lands skönhet och orörda natur. Och utvecklingen fortsätter 
med oförminskad fart.”537 Denna syn på det moderna samhället kan 
ställas mot de ord som mötte eleven i inledningarna till grundskolans 
fysik- och kemiläromedel, exempelvis i Beckman och Magnussons Fysik 
för grundskolan: årskurs 7: ”Tack vare den praktiska fysiken eller tekniken 
har vi fått ett stort antal uppfinningar, som hjälper oss i vårt dagliga liv 
och som ombildat samhället.”538 

Ovanstående citat illustrerar den kraftiga spänning i verklighetsbilder 
som uttrycktes i de olika delämnena under grundskolans 1960-tal. 
Biologiläroboken förankrades i naturen, den värnade naturens rätt och 
den framförde kritik mot samhällsutvecklingen. I fysik- och kemi-
ämnenas läromedel fanns inga uttryck för spänningen natur–civilisation. 
Här målades i stället en oproblematisk framstegsbild upp. Fokus låg helt 
                                                 
537 Linnman & Wennerberg, Grundskolans biologi : Årskurs 7, 141. 
538 Anna Beckman & Stig Magnusson, Fysik för grundskolan : Årskurs 7, första upplagan 

(Stockholm: Svenska Bokförlaget, Bonniers, 1963), 1. Jfr Sellergren, Kemi : Årskurs 8, 9. 
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på teknik (fysik) och på nya material och ämnen (kemi) samt på de 
möjligheter som låg i en fortsatt teknisk och industriell utveckling. 

Men bilden behöver kompletteras. Biologiämnet förekom i såväl sjunde 
som nionde klass under den första läroplansperioden Lgr 62. Innehållet 
i årskurs nio skilde sig väsentligt från det i årskurs sju. I årskurs nio var 
det helt inriktat på människan genom teman som hälsolära, ärftlighet 
och utveckling, alla tre knutna till den moderna människans situation. 
Det var civilisationens kamp mot naturen som framställdes snarare än 
vad som var fallet i den sjunde årskursen där det handlade om naturens 
kamp mot civilisationen. Hoten kom från sjukdomar orsakade av bland 
annat trångboddhet och lössläppthet, något som ansågs känneteckna 
samhället. Alkoholens skadeverkningar och arbetslivets risker var andra 
hot. Mot dessa framställdes samhällets kamp: upprättandet av infek-
tionskliniker, reningsverk, nya bostäder, hälsoråd, hälsokontroller, 
matråd med mera. I ett av de läromedlen jag undersökt skrevs 
kunskapen om människokroppen tydligt in i en medicinsk diskurs 
genom att den och dess sjukdomar kopplades till den medicinska veten-
skapen och dess institutioner. Läroboken innehöll bilder av läkare som 
undersökte människor, medicinsk apparatur framtagen för att under-
söka och upprätthålla hjärtverksamhet och så vidare.539 

I de nionde årens biologiläromedel gjordes samhällets och vetenskapens 
agens bakom kunskaps- och samhällsutvecklingen tydlig. Samhället tog 
problemen på allvar, det fanns hjälp att få och råd att följa – kort och 
gott samhälleliga lösningar. Samtidigt var allt detta inskrivet i ett 
modernt levnadssätt. Även om det moderna samhället framställdes som 
bekämpare av sjukdom och beskrev dåtiden som en period då sjukdom-
arna härjade fritt så hade sjukdom aldrig varit ett så tydligt tema i 
läromedlen som då. Framtiden behövde sin kontrast för att bli tydlig, 
det behövde en fiende att bekämpa. Normen, den sjukdomsfria och 
hälsosamma kroppen, pekades ut och i takt med detta framstod 
människan i gemen som både sjukare och allt ohälsosammare. ”Sam-
hällshygien” var en ny term i läromedlen jämfört med folkskoletiden 
(för en illustrativ bild av detta förhållande, se figur 15, bilaga 3). 

                                                 
539 Anders Boierth, Erik Nordling & Lars-Olof Öhman, Biologi för grundskolan : Årskurs 9, 

första upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1965), 20, 29, 30, 32, 44. 
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* 

Kännetecknande för den verklighetsbild som etablerades i grundskolans 
läromedel var att arbetssätt och innehåll kom att smälta ihop, framför 
allt i kemi och fysik. Ett exempel på detta var att läromedlen framställde 
teorin genom experiment. Få av läroböckernas avsnitt var av ren 
läskaraktär. Det var ingen slump att det hade blivit så utan en uttalad 
ambition som ofta lyftes fram i exempelvis förord, såsom i första 
upplagan av Ingemar Brodéns Fysik för årskurs 7 från 1963: ”Mycket 
ofta får experimentet bilda utgångspunkt för en diskussion eller för 
lärobokens framställning.”540 

Verklighetsbilden präglades följaktligen av den experimentella och 
vetenskapligt inspirerade metoden, men inte enbart. En annan 
framträdande aspekt var att exempel från det praktiska livet knöts till de 
fenomen och råvaror/material/ämnen som hanterades i experiment 
och laborationer. Brodéns utgångspunkt kan därför kompletteras. Det 
handlade inte enbart om att skapa en experimentell framställning, denna 
skulle även knytas till praktiska och alldagliga exempel. Så här skrev 
Arne Strelert och Gunnar Wernfors i förordet till deras Kemi för 
grundskolan: årskurs 8: 

Vid arbetet med denna bok har vi haft två riktpunkter, dels att anknyta till 
den praktiska verkligheten och vardagen, dels att så långt det varit möjligt 
låta experimentet och dess analys dominera framställningen.541 

Den laborativa framställningen tillsammans med anknytningen till ”den 
praktiska verkligheten” gjorde i samverkan med de teknik- och veten-
skapshistoriska inslagen vetenskapen till agent bakom det moderna 
samhället. Laboratoriet blev därmed både det moderna samhällets vagga 
och den verksamhet som kunde skapa förståelse för desamma. 

Ett tydligt exempel på hur experiment och samhälle – den praktiska 
verkligheten – knöts ihop i ämnet fås genom att lyfta fram 
läroböckernas bildanvändning. Jag koncentrerar mig på läromedel 
producerade för Lgr 62. 

                                                 
540 Brodén, Fysik : Årskurs 7, förord. 
541 Strelert & Wernfors, Kemi för grundskolan : Årskurs 8, förord. 
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En översikt av de bildtyper som förekom i 1960-talets kemiläromedel 
för årskurs åtta, det första och enda året alla grundskoleelever läste kemi 
under perioden för Lgr 62, såg ut som följer (i sjunkande ordning av 
förekomst): 1) Laborationsutrustning, laborationsuppställningar och 
kemiska experiment; 2) Illustrationer av produktion, råvaruutvinning 
och ämnens användning; 3) Atom- och molekylmodeller (enkla klot-
modeller). Bildtyp 2 var den som kollade kemi till samhället. Här 
skapades även en koppling mellan råvaror och moderna produkter. 
Under en bild av plastprodukter i en lärobok kunde man exempelvis 
läsa att ”[u]ngdomarna har vuxit upp i takt med plastens utveckling. 
Plasten började bli allt vanligare under 1940- och 50-talen. Bordsskivan 
och stolarna är av polyeten.”542 Kemin skrevs på så sätt in i samhället 
och dess utveckling samtidigt som det gjorde kemisten till en av 
regissörerna till denna verklighet.  

I uppbyggnaden av verklighetsbilden ingick även kontrasten mot det 
gamla, något som ofta illustrerades genom bilder av hur ämnet hade 
bedrivits förr. Genom en bild av en ”[i]nteriör från ett apotek i slutet av 
1700-talet” kunde eleven presenteras för ”[g]amla tiders kemister”.543 

Den industriella och produktorienterade bildvärlden var dock inte 
ensam om att definiera verkligheten utanför skollaboratoriet. Här fanns 
även mer alldagliga exempel såsom en bild av två tekoppar där teet i 
den ena koppen var mörkare än det i den andra. Bilden, som återfanns i 
flera läromedel och var vanlig i läromedel ännu i början av 2000-talet, 
hörde till ett avsnitt om syror och illustrerade det faktum att te innehöll 
ett ämne som reagerade på vattnets pH-värde, något som förklarade 
varför tekoppen med citronskivan var klarare.544 

Bilder av det kemiska teckensystemet, av reaktionsformler samt av mer 
avancerade modeller av molekyler återfanns som regel inte i läromedel 
för årskurs åtta men väl i årskurs nio. Illustrationer hämtade från 
industrin ökade i dessa medan illustrationer från mer alldagliga situa-
tioner minskade. 

                                                 
542 Sellergren, Kemi : Årskurs 8, 161. 
543 Ibid., 29. Jfr Borén & Moll, Grundskolans kemi : Årskurs 8, inledande färgbilder. 
544 Borén & Moll, Grundskolans kemi : Årskurs 8, 15 (pojke med fotboll), 23 (tekoppar),  
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I fysikämnets årskurs sju var illustrationerna huvudsakligen av två slag. 
De visade dels experimentutrustning och skeenden i experimentet dels 
fysikaliska fenomen i sig, det senare genom att knyta an till alldagliga 
företeelser. Fysik skiljde sig därmed från kemiämnet genom att det 
experimentella kompletterades med det alldagliga. Det var först i 
årskurs nio som den moderna tekniken fördes in på allvar. Fysikämnet 
framstod som ytterst inriktat på att förklara tekniken. (Den aktivt 
samhällsutvecklande sidan av fysik uttrycktes även i historiska 
beskrivningar av tekniska uppfinningar och uppfinnare.) 

I fysik en tydlig skillnad mellan vilken del av verkligheten – den alldag-
liga eller den experimentella – som tilläts dominera. Till de läromedel 
som i hög grad framställde den experimentella verkligheten hörde dels 
Bergholm och Ljunggrens Fysik som konsekvent använde svart-vita 
streckillustrationer och dels Beckman och Magnussons som i stället 
använde fotografier av experimentmateriel. I Hörnblad och Erikssons 
samt Brodéns läromedel var experimenten däremot inte lika 
dominerande. Dessa var i stället inriktade på den praktiska 
anknytningen. Som exempel på detta kunde man i ett avsnitt om 
jämvikt och stabilitet i samband med att det fysikaliska begreppet 
stödyta förklarades få se ett fotografi av Eiffeltornet med den 
tillhörande bildtexten ”[e]iffeltornet i Paris är 300 m högt och har stor 
stödyta.” och i ett avsnitt om tryck och tryckkrafter kunde ett fotografi 
av livsmedel som vakuumförpackades få illustrera förtunning av luft.545 

Precis som för kemiämnet ändrades bildgenrerna i de senare årskurs-
erna. Fysikserierna skiljde sig dock ganska markant åt i hur denna 
förändring tog sig uttryck. I den ena polen återfanns Beckman och 
Magnussons Fysik. Här förstärktes den experimentella och abstrakta 
sidan av fysiken genom att antalet illustrationer av atomer, elektroner, 
ström och tonvågor samt bilder av speciell mätapparatur såsom ett ljus-
spektra, ett Geiger-Müller-rör och en paraffinmoderator dominerade. 
Verklighetsbilden knöts på så sätt allt starkare till skollaboratoriet i takt 
med högre årskurser. I den andra polen fanns Brodéns fysikserie. Här 
stärktes i stället det moderna samhället genom att framstående tekniska 
landvinningar gavs stort utrymme i bildfloran. Det handlade i första 
                                                 
545 Brodén, Fysik : Årskurs 7, 16, 31. 
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hand om storskalig teknik. Här fanns ett fotografi av fartyget 
Gripsholm upplagt på vad som sades vara det Göteborgsförankrade 
varvsföretaget Götaverkens största docka, här fanns även en bild av 
världens största vattenkraftverk vid Volga och av atomisbrytaren Lenin, 
för att nämna några bilder.546 Även vetenskapliga och tekniktunga 
miljöer såsom sjukhusmiljöer, en cyklotron i Uppsala eller bilder av 
forskare upptog en märkbar andel av bildfloran. Om Beckman och 
Magnusson betonade det vetenskapligt inspirerade arbetssättet i årskurs 
nio så inriktade sig Brodén på att skapa en tydligare berättelse om 
fysikens betydelse för samhället i samma årskurs. Båda dessa strategier 
stärker vetenskapens ställning i samhället. Den förra genom att visa en 
vederhäftig vetenskaplig grundmetod och den andra genom att visa på 
fysikens relevans för samhället. 

Ämnets verklighetsbild var på en och samma gång enhetlig och 
differentierad under perioden 1962–1980. Kemi, fysik och biologi blev 
med grundskolans högstadium tre distinkta delämnen på ett sätt som 
inte hade varit fallet i folkskolan samtidigt som den verklighetsbild som 
framträdde bar på två tydliga teman: laborationerna och experimenten å 
den ena sidan samt samhällets moderna teknik, industri och 
institutioner å den andra. I ämnenas texter mötte eleven dels en 
välavgränsad praktik med sina typiska instrument, dels en berättelse om 
den infrastruktur, de samhällsinstitutioner, den teknik och den industri 
som utgjorde navet i det föränderliga samhället. Det som stack ut var 
biologiämnets årskurs sju. Här framställdes inte samma utvecklings-
optimism eller förankring i det moderna samhället. Till bilden av 
ämnets differentierade och delvis motstridiga verklighetsbild ska läggas 
miljöfrågornas intåg i fysik och kemi under 1970-talet. För ytterligare 
nyansera och problematisera den teknikfyllda och framtidsoptimistiska 
verklighetsbilden vill jag vända mig till analystemat natursyn. 

Diffusa miljöhot 

Människans påverkan på naturen blev successivt allt mer påtaglig i 
ämnets under perioden 1962–1980. Från att under folkskoleperioden 

                                                 
546 Ingemar Brodén, Fysik : Årskurs 9 : Grundskolan, första upplagan (AV Carlsons, 1965), 20, 

62, 63. 
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1936–1962 ha varit inriktad på människans ingrepp i naturen introdu-
cerades med start i 1960-talet naturvårdsfrågor kopplade till luft och 
vatten. Temana befästes i ämnet på 1970-talet jämte andra nya avsnitt 
om avfallshantering, miljöfarliga ämnen och människans energianvänd-
ning. I den nya natursyn som växte fram var det inte enbart naturen 
som var hotad, även staden hotades genom smog och förorenat dricks-
vatten, föroreningar som eleven själv oundvikligt bidrog till genom sin 
energianvändning. Hoten som infördes under perioden var med andra 
ord mer svårfångade och gränslösa. 

Människans påverkan på naturen hade tidigare enbart hanterats av 
biologiämnet men kom under 1960- och 1970-talen även att behandlas i 
kemi och fysik. I kemiämnet handlade det om miljöproblem kopplade 
till luft och vatten medan energirelaterade miljöproblem blev föremål 
för fysikämnet. Denna förändring slog igenom först efter Lgr 69. 
Endast ett av läromedlen i kemi från Lgr 62-perioden hanterade 
miljöfrågor och inget av fysikläromedlen.547 Ett knappt decennium 
senare var samma avsnitt självklara i kemi och förekommande i fysik.548 
Förändringen i läroplanerna var tydlig för kemiämnet: medan luft- och 
vattenföroreningar inte nämndes i kursplanen för kemi i Lgr 62 
återfanns dessa i Lgr 69.549 ”Miljövård” var ett nytt ord i Lgr 69.550 Att 
miljöfrågor fördes in i kemi och fysik innebar att framstegets baksidor 
därmed hanterades i samma andetag som industrin och tekniken. 

Det fanns både skillnader och likheter i hur de olika delämnena 
hanterade teknikutvecklingens påverkan på naturen. Likheterna låg i en 
övertygelse om att den tekniska utvecklingen skulle få fortgå. Linnman 
och Wennerberg skrev exempelvis i sin Grundskolans biologi från 1963 att 
”[v]i ska inte hindra en utveckling som gör det bättre för oss, men vi 

                                                 
547 Sellergren, Kemi : Årskurs 8, 48–49. 
548 Se t.ex. Benktzon & Påhlson, Kemi : årskurs 7, 52, 64ff; Bertil Borén, Olof Moll & Sigvard 

Lillieborg, Kemiboken för högstadiet : Faktabok, andra upplagan (Stockholm: Esselte studium, 
1975/1976), 184ff; Karl-Gösta Ahlström, Bruno Ek, Ingemar Lindskoug & Bruno Sjökvist, 
UNO Fysik : Elevens bok åk 9 : människan och livsmiljön, första upplagan (Malmö: 
LiberLäromedel, 1975/1979), 51ff. 

549 Lgr 69, 195–196. I fysikämnets kursplaner i Lgr 62 och Lgr 69 nämndes inget om att 
energifrågorna skulle kopplas till en miljöproblematik. 

550 Ibid., 51f, 182, 192, 195. Jfr Wickenberg, Normstödjande strukturer, 121. 
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ska försöka se till att vi kan trivas i det framtida landskapet.”551 
Skillnaden uppkom i delämnenas hantering av hur miljöproblemen 
skulle lösas. I biologi betonades vikten av att skydda värdefull natur från 
människans ingrepp. I kemi var det i stället tekniska lösningar som 
förespråkades. I Ulf Sellergren och Axel Johanssons Kemi från 1964 var 
lösningen på bilars avgasutsläpp ”fullständigare förbränning av 
bränslena och dessutom olika slag av filter, som kan rena avgaserna”.552 
I ett av fysikläromedlen konstaterade författarna efter en uppräkning av 
de miljörelaterade utmaningar samhället stod inför att ”allt detta kräver 
energi” och gjorde därmed miljöfrågan till en fråga om ett behov av nya 
energikällor.553 På så sätt blev miljöproblemens lösning även i 
fysikämnet en teknisk fråga. 

Medan kemi- och fysikläromedlen förespråkade tekniska lösningar på 
miljöproblem betonade biologiläromedlen bevarandet av värdefull 
natur. Denna skillnad kan ha haft sin grund i ämnenas identitet, i deras 
yttersta symboler och bastioner. Kemi och fysik hade som jag har 
beskrivit en kraftig förankring i teknik och industri medan biologiämnet 
identitet – framför allt årskurs sju där miljöfrågorna behandlades – var 
förlagd till naturen. 

På 1970-talet hårdnade tonen i några av läromedlen, som i första 
upplagan av Kemiboken av Bertil Borén, Olof Moll och Sigvard 
Lillieborg. Jämfört med de läromedel som Borén och Moll skrivit 
tidigare i ämnet, då utan Lillieborg, utmärkte sig det nya avsnittet ”Den 
kemiska livsmiljön”, ett 14 sidor långt avsnitt om kemin i samhället. 
Även om avsnittet började med ”Vad kemin gett oss”, ett avsnitt som 
närmast blivit standard i många läromedel under 1950- och 1960-talen, 
hade detta fått en intressant kontrast i ”Hur kemin skadar oss”. Det 
senare var det längsta underavsnittet och behandlade bland annat luft- 
och vattenföroreningar. Det avslutades med den uppfodrande texten 
”Kemisten och miljön”: 

Man ser ofta uppgifter om vad miljöförstöringen inom olika områden kostar 
samhället. Det rör sig om miljardbelopp per år. Det är alltså det pris, som vi 

                                                 
551 Linnman & Wennerberg, Grundskolans biologi : Årskurs 7, 141. 
552 Sellergren, Kemi : Årskurs 8, 48. 
553 Ahlström, Ek, Lindskoug & Sjökvist, UNO Fysik åk 9, 53. 
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betalar för vår höga levnadsstandard. Det finns också förstörda miljövärden, 
som inte kan mätas i pengar [– – –]. 

Framtidens kemister måste alltså i sin forskning arbeta på ett helt annat sätt 
än de hittills gjort. De kan inte enbart producera nya ämnen och nya material 
och föra ut dessa i samhället. De måste också på ett tidigt stadium överväga, 
om nya ämnen kan marknadsföras utan att ge skadliga biverkningar. Kanske 
kommer du själv att bli en av dessa framtidens miljömedvetna kemister.554 

Den hårda tonen till trots var texten inriktad på tekniska lösningar. En 
tydligt ansvarsfull ton hade dock tillkommit i jämförelse med 1960-
talets texter. Det handlade inte längre om att passivt åtgärda tidigare 
misstag, utan om att aktivt förekomma. Förutom det 14 sidor långa 
miljöavsnittet i slutet av Kemiboken fanns några mindre miljöavsnitt 
insprängda i läroboken, exempelvis avsnittet ”Bränslen och energi”, 
som bland annat behandlade oljan, dess hantering och användning, 
beskrev oljans påverkan på miljön genom exempel som bilarnas utsläpp 
av svaveldioxid och bly, läckande oljecisterner och oljeutsläpp från 
båtar.555 

Perioden 1962–1980 sammanföll med miljörörelsens framväxt och med 
framväxande statliga organ för hantering av miljövårdsfrågor. Samman-
taget etablerades en i dubbel bemärkelse gränslös natursyn i ämnet. 
Dels handlade det om att alla tre delämnen berörde människans 
förhållande till naturen, dels om att de miljöteman som fördes in inte 
med lätthet gick att etikettera med endera kemi, fysik eller biologi, något 
som ledde till en viss överlappning mellan delämnena. 

Under perioden hårdnade talet om människans ansvar för miljön. Att 
vara förutseende hade tidigare knutits till behovet av att avsätta natur-
skyddsområden för bevarande av naturtyper för framtida rekreation och 
forskning. Nu infördes även ett ansvar för den tekniska utvecklingen. 
Ett nytt förhållningssätt till naturskydd introducerades: tekniska 
lösningar på miljöproblem. 

Jag har i min beskrivning av biologiämnets hantering av natursyn för 
perioden 1962–1980 inte lyft fram några skillnader jämfört med den 
                                                 
554 Bertil Borén, Olof Moll & Sigvard Lillieborg, Kemiboken för högstadiet : Faktabok, första 

upplagan (Stockholm: Läromedelsförlagen, 1971), 203f. I Lgr 69 fanns en skrivning om att 
”särskild vikt bör läggas vid de möjligheter kemisten har att förbättra situationen genom 
lämpliga val av kemiska preparat och effektiva reningsanordningar”. Lgr 69, 196. 

555 Borén, Moll & Lillieborg, Kemiboken (första upplagan), 100. 
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föregående perioden. Samtidigt bör man notera att ekologi var ett 
område som etablerades under 1970-talet i flera av biologiläromedlen. 
Miljöfrågorna hanterades dock inte i dessa avsnitt, men som vi ska se 
för perioden 1980–2007 kom ekologin med tiden att spela en viktig roll 
i utvecklingen av miljöfrågorna. 

Vetenskapens kanon 

I 1940-talets skolutredningar hade de demokratiska strömningarna varit 
starka. Under 1950-talet och i samband med att grundskolan slutligt 
formulerades tonades de demokratiska idealen ner och ”istället 
framträdde ’det föränderliga samhället’ som grundläggande element i en 
ny konception, och med den nya krav på innehåll och arbetssätt i 
skolan”.556 

Med grundskolan blev en av ämnets grundpelare det vetenskapligt 
inspirerade arbetssättet: laborationen i kemi, experimentet i fysik och 
exkursionen med påföljande växtundersökningar i biologi. Jämte detta 
betonades en anknytning till den praktiska verkligheten. Läroböckerna 
anknöt i hög utsträckning till exempel som var välbekanta för många 
elever såsom kända djur och växter i biologi, bekant teknik i fysik och 
till igenkännbara produkter, ämnen och processer i kemi. Samtidigt var 
anknytningarna ofta så pass kortfattade – i kemi och fysik inskränkte de 
sig oftast till bilder och bildtext – att ämnets tonvikt måste sägas ha 
legat på experiment och laborationer. Detta gjorde skollaboratoriet till 
den plats där moderna samhället kunde förstås. Det framställde 
samtidigt laboratoriet som fröet till de moderna. 

Det arbetssätt som kom att prägla ämnet hade en tradition att falla 
tillbaka på vid läroverken. Idéhistorikern Thomas Kaiserfeld argumen-
terar i Laboratoriets didaktik: Fysiken på läroverken i början av 1900-talet för 
att framväxten av skollaboratoriet och skollaborationen var tecken på 
naturvetenskapens ökade sociala och kulturella expansion i början av 
1900-talet.557 Medan Kaiserfeld studerar det laborativa arbetssättets 
intåg vid läroverken studerar idéhistorikern Staffan Wennerholm dess 
glansdagar. I sin avhandling Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur 
                                                 
556 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 263. 
557 Kaiserfeld, "Laboratoriets didaktik", 188f. 
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vid svenska läroverk 1930–1970 beskriver han den verksamhet som 
ungdomar bedrev inom ramen för läroverksföreningar åren 1930–
1970.558 Föreningarna drevs av studenterna själva och de flesta av dem 
hade vetenskapligt fokus. Här diskuterades aktuella vetenskapliga frågor 
och här anordnades studiebesök, exkursioner och experiment. Här 
fostrades läroverkseleverna till framtidens experter, de som skulle infria 
allmänhetens förhoppningar på naturvetenskapen och tekniken, ofta 
under uppmuntran och stöd från läroverkslärare. En rimlig tes är att 
den kultur Wennerholm beskriver i mångt och mycket speglade under-
visningskulturen vid läroverkens reallinje i stort. Läroverken stod för en 
tung och väl utarbetad tradition av laboratoriebaserad undervisning 
ämnad att forma framtida experter, nya ”vetenskapsbärare”, i Sverige 
redan före grundskolans införande.559  

Samtidigt var de vetenskapligt inspirerade praktiker som kom att 
dominera i grundskolan inte exakta kopior av motsvarande läroverks-
laborationer, och i den mån de fanns likheter var kontexten – en allmän 
skolform för alla – en helt annan än vad som hade varit fallen vid de 
elitinriktade läroverken. Frågan är alltså i vilken mening som läroverks/-
realskoletraditionen överfördes till grundskolan? För att nyansera min 
tes om realskolans genomslag vill jag ta ett internationellt perspektiv 
genom att vända mig till utbildningshistorikern John L. Rudolph och 
hans undersökning av PSSC och BSCS, två stora satsningar på den 
amerikanska naturundervisningen. Båda projekten sjösattes på 1950-
talet och drevs av naturvetenskapsmän som nationellt sanktionerade 
läroplansprojekt. Rudolph har karaktäriserat det vetenskapsideal som 
fördes fram av dessa rörelser på följande träffsäkra och även för grund-
skolan relevanta sätt: 

The primary reason the physicists and biologists opened up their 
laboratories and disciplines to the public through these textbooks, films, 
and labs was to show the public what science “really” looked like. They 
sought to display the kind of knowledge that pure research generated in 

                                                 
558 Wennerholm, Framtidsskaparna. 
559 Idéhistorikern Sven Widmalm använder ”vetenskapsbärare” för att beskriva den grupp av 

vetenskapligt utbildade människor som inte fortsatte sin bana inom vetenskapen utan som i 
stället förde ut vetenskapen i samhället, en grupp som stadigt ökat i antal under 1900-talet. 
Sven Widmalm, "Inledning" i Vetenskapsbärarna. Naturvetenskapen i det svenska samhället, 
1880–1950, red. Sven Widmalm (Hedemora: Gidlunds förlag, 1999), 11. 
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order to reduce the unrealistic expectations for the magic or miraculous. 
They offered students a taste of the intellectual process professional 
scientists engaged in to demonstrate the legitimacy of scientific methods 
for arriving at reliable knowledge about the natural world. One might say 
that the public was brought into the laboratory in order to keep them out 
in a preemptive move of sorts. For what the public really saw was not the 
messy, conflicted workplace populated by researchers, administrators, 
and military contractors, but rather a tidy little anteroom arranged to look 
like a laboratory housing scientific work as the scientists imagined it could 
be, or should be. The point was to make sure that visitors would not be 
inclined to wonder what lay behind the far door.560 

Det var uppenbart att vetenskapsmännen inte hade för avsikt att låta 
eleverna få inblick i de brokiga och konfliktfyllda arbetsplatser där 
vetenskapsmännen själva verkade. Idealvetenskap snarare än realveten-
skap, och märk väl att det inte var den framtida rekryteringen av veten-
skapsmän som var deras fokus. I stället var det bilden av vetenskapen 
som de inriktade sig på att forma hos eleverna, bilden av grundläggande 
vetenskap för att var mer precis. Den miljö som illustrerades var 
tillrättalagd och ordnad för att stärka den grundläggande naturveten-
skapens legitimitet bland folket samtidigt som den skulle få dem att 
blidka sina förväntningar på ständigt nya och nyttiga upptäcker. I en tid 
av explosiv teknikutveckling ville vetenskapsmännen stärka den icke-
nyttodrivna forskningens ställning bland folket.561 Eleverna gavs inblick 
i laboratoriemiljön i syfte att hålla sig borta från densamma. Rudolph 
visade i sin studie att denna utbildningsreform driven av framstående 
naturvetare inte innebar att ämnet gjordes mer vetenskapslikt. 

Mot bakgrund av Rudolphs teser kan realskolans genomslag i grund-
skolan preciseras. Även om det vetenskapligt inspirerade arbetssättet 
hade rötter att falla tillbaka på i en läroverks-/realskoletradition var det 
inte med nödvändighet så att grundskola kom att överta hela dess ide-
ologi. Snarare sammanföll grundskolans införande med att utbildnings-
systemets naturvetenskapliga undervisning omförhandlades, alltså även 
den funktion som laborationer och experiment spelade. Exempelvis 
skrevs vetenskapen på ett tydligare sätt in i det moderna samhället än 
vad som varit fallet i realskoletraditionens läromedel. 

                                                 
560 Rudolph, Scientists in the Classroom, 196. 
561 Ibid., 117f. 



 194

Det finns i denna typ av syftesrealisering som kan anas bakom 
grundskolans naturorientering mellan åren 1962–1980 ingen 
motsättning mellan att utbilda en kommande elit av ingenjörer och 
vetenskapsmän och målet att utbilda en allmänbildad och vetenskaps-
troende medborgare. I experiment och laborationer lärde sig eleven de 
lagar och den karaktäristik som låg bakom det moderna samhällets 
produkter och processer samtidigt som de lärde sig att respektera den 
grundläggande vetenskapen. Didaktikern Leif Östman kallar denna typ 
av naturvetenskaplig utbildning för meritokratisk medborgar-
utbildning.562 Hans karaktäristik inriktade sig förvisso på 1980-talets 
naturorientering som han menar kännetecknades av bland annat ”den 
positiva värderingen av dåtidens vetenskap och teknik i 
välfärdssamhällets tjänst och dess förlitan till vetenskapen som 
problemlösare”.563 Östman menar att ämnet i denna typ av medborgar-
utbildning intog en ”neutral och stödjande hållning till den pågående 
samhällsutvecklingen i vilken vetenskap och teknik utgjorde drivkrafter-
na”.564 Även om Östman gav denna karakteristik för 1980-talets 
läromedel i biologi och kemi så är den kanske än mer passande för 
perioden 1962–1980. 

En annan aspekt på det hela är att den vetenskapligt inspirerade under-
visningens genomslag i allmänutbildningen skedde samtidigt med att 
dess popularitet inom de högre skolformerna minskade. Denna 
utveckling antyds av Wennerholm och finner även stöd i studier av det 
danska utbildningssystemet. Vetenskapshistorikern Kristine Hays 
Lynning menar att den danska gymnasiereformen 1958 kom att präglas 
av en reaktion mot en föråldrad undervisning som hade haft den 
experimentella metoden som bas och att en begreppsligt och teoretiskt 
inriktad undervisning i stället vann genomslag.565 Laboratoriet som ideal 
tappade alltså troligtvis i status för gymnasienivå och högre utbildning 
ungefär samtidigt som det vann genomslag i allmänutbildningen. En 
annan tolkning av det som skedde med grundskolans införande var att 
det vetenskapslika arbetssättet demokratiserades genom att det kom att 
                                                 
562 Östman, Socialisation och mening, 173f. 
563 Ibid., 263. 
564 Ibid., 266–267. 
565 Hays Lynning, Kampen om Dannelsesbjerget, 287. 
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få status av arbetssätt i den grundläggande och obligatoriska 
utbildningen från att tidigare ha varit förbehållen läroverken. Här 
behövs dock kompletterande studier för att mer precist kunna uttala sig 
om förhållandet mellan det vetenskapligt inspirerade arbetssättets status 
och utveckling i den högre utbildningen jämfört med i den grund-
läggande utbildningen. Men det är viktigt att beakta att arbetssättets 
genomslag i grundskolan inte enbart betydde att den syftade till att 
skapa framtida vetenskapsmän utan att det också kan ses som ett sätt 
att stärka bilden av naturvetenskapen och dess roll i samhället. 

Som jag nämnde inledningsvis var perioden 1962–1980 endera 
homogen eller heterogen beroende på vilka kriterier som ställs på att en 
kanon ska anses förändrad eller bibehållen. Jag valde i min redogörelse 
för perioden att lägga tonvikten på 1960-talets läromedel. Flera av de 
läromedelstexter som hörde till Lgr 69-perioden innehöll nya lösningar 
på innehållets organisering och 1970-talet kan därför betraktas som en 
tid av omförhandling av kanon. En viktig trend var avsteget från teknik-
tyngdheten och den praktiska anknytningen. I stället skapades en 
begreppsorienterad naturorientering, inriktad på naturvetenskapliga 
idéer snarare än deras tillämpning i samhället. 

Slutligen bör teknikoptimismen i vetenskapens kanon problematiseras. 
Det fanns helt uppenbart en tydlig civilisationskritik i ämnet redan vid 
grundskolans start. Under 1970-talet och med miljöfrågornas definitiva 
intåg i naturorienteringen blev tonen än hårdare. Medan biologiämnet 
sökte lösningar i skyddet och vården av naturen så sökte kemi och fysik 
lösningarna i tekniken och i morgondagens miljömedvetna vetenskaps-
män. Det handlade alltså inte som Östman påstod om en ”neutral och 
stödjande hållning till den pågående samhällsutvecklingen” sett till 
naturorienteringen som helhet. Det var också i miljöfrågorna som en 
stor del av sprängkraften låg när en ny kanon trängde in i ämnets texter 
under perioden 1980–2007. 
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K A P I T E L  7  

1980–2007 

Det hållbara samhället 

Något hände. När grundskolan sjösattes 1962 hade det varit med målet 
att skapa en rationell byggsten för det framtida samhället. Det hade 
legat en stor utmaning i att realisera en mer enhetlig skolform, men i 
teknikoptimismens efterdyningar på 1970- och 1980-talen uppenbarade 
sig en annan verklighet, en verklighet utanför utbildningspolitikens 
kontroll. Arbetslöshet och kraftiga strukturella omvandlingar på arbets-
marknaden gjorde framtiden osäker på ett sätt som 1950-talets skol-
politiker aldrig hade föreställt sig. Med detta förändrades utbildnings-
systemets förutsättningar. 

Sociologen Ulrich Beck har liknat den nya utbildningsmarknad som 
växte fram vid ”en spöktågsstation där tågen inte längre går enligt 
tidtabellen” men där ungdomarna likväl måste ”köa till någon av 
biljettluckorna där det delas ut biljetter till tåg som för det mesta ändå är 
överfulla eller inte längre går i den angivna riktningen”. Kort och gott: 
”Utbildningen har förlorat sitt »inneboende efteråt»”.566 Utbildning blev 
en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för individuell framgång 
i det senmoderna enligt Beck. I takt med detta kom förmågor som i hög 
grad bestämdes av uppväxtförhållanden återigen i förgrunden: för-
mågan att skapa sociala kontakter och av att uppföra sig och förmågan 
till språklig behandling. Eleverna gick ”i skolan för att lära sig vilka de 
är, inte vad de kan bli”, som etnologen Jonas Frykman karaktäriserar 
1990-talets – i hans ögon (återigen) klassbevarande – svenska skola.567 

Den framstegs-, vetenskaps- och tekniktro som hade präglat Sverige vid 
tiden kring grundskolans införande mattades av under 1970-talet. 
Miljörörelsen som hade växt sig stark redan på 1960-talet etablerades 
och visade på ett kraftfullt sätt det tveeggade i den västerländska 
samhällsutvecklingen. Det långa 1950-talet hade förvisso inte varit en 
                                                 
566 Ulrich Beck, Risksamhället (Göteborg: Daidalos, 1986/1998), 241, 245. 
567 Frykman, Ljusnande framtid!, 64, 178. 
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entydigt positiv epok utan även en tid ”i skuggan av atombomben”.568 
Samtidigt hade där funnits en stark tro på att det uppväxande släktet 
med rätt fostran skulle klara av balansgången på den tveeggade 
vetenskapens svärd. Med miljörörelsen blottades det problematiska i 
framsteget och vetenskapen på ett sätt som inte hade varit synligt 
tidigare. Miljöproblemen visade sig inte enbart vara gränsöverskridande, 
de var dessutom ofta osynliga och närmast oförutsägbara. DDT som så 
sent som i läromedel från tidigt 1960-tal hade lyfts fram som exempel 
på en kemikalie som kunde skydda lantbrukets växter från skadedjur 
förvandlades med insikten om dess skadeverkningar snabbt till en 
symbol för osäkerhet, för det osynliga och skrämmande, för Tyst vår och 
några decennier senare för Risksamhället.569 Det blev dags att ”söka nya 
begrepp, nya riktlinjer och nya mönster för utvecklingen”, för att citera 
en rapport från Sekretariatet för framtidsstudier från slutet av 1970-
talet.570 

Rachels Carsons bok Tyst vår och vetenskapsteoretikern Thomas Kuhns 
The Structure of Scientific Revolutions gavs ut samma år, 1962. Medan 
Carsons vitt spridda bok i mångt tände 1960-talets miljörörelse kan 
Kuhns arbete ses som en viktig faktor i förändringen av studiet av 
vetenskapen ”från studier av vetenskapens teoretiska struktur till studier 
av vetenskapens utveckling”.571 Enligt vetenskapsteoretikern Margareta 
Hallberg blev Kuhns arbete ”den avgörande inomteoretiska betingelsen 
för vetenskapsteorins uppkomst”.572 Den bild av vetenskapen som 
tidigare hade dominerat och som hade upprätthållits och utvecklats 
inom vetenskapsfilosofin – bilden av vetenskapen som ett rationellt och 
kumulativt kunskapsprojekt – problematiserades: ”Vetenskapsteorins 
uppgift är inte främst att värdera eller legitimera vetenskapen utan att 
                                                 
568 Godhe, Morgondagens experter, 197. 
569 Rachel Louise Carson, Silent spring (Boston: Houghton Mifflin Company, 1962). Boken 

översattes till svenska 1963: Rachel Louise Carson, Tyst vår (Stockholm: Tiden, 1963). Beck, 
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571 Margareta Hallberg, Kunskap och kön: en studie av feministisk vetenskapsteori (Göteborg: 
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förklara eller förstå den.”573 Vetenskapen utvecklades enligt Kuhn 
genom kvalitativa språng och – som om inte detta vore nog – inte via 
rationella argument utan först när en äldre generation vetenskapsmän 
bokstavligen tagit de gamla teorierna med sig i graven till förmån för en 
yngre generations nya och revolutionerade dito. Paradigm var med 
Kuhns ord inkommensurabla. 

Carson och Kuhn kan ses som symboler för två rörelser som helt 
ändrade förutsättningarna för vår förståelse av naturvetenskapen och 
dess verkningar. Till detta ska läggas den naturvetenskapliga 
arbetsmarknaden hade förändrat kraftigt under 1900-talet. Från att 
ännu vid mitten av 1900-talet ha varit elitutbildningar hade 
naturvetenskaplig och teknisk utbildning vid sekelskiftet 2000 växt till 
massutbildningar, i takt med samhällets ökade behov av dessa 
yrkesgrupper. Trenden var global och som starkast när det gällde 
ingenjörsutbildningarna. En talande bild av förändringen gavs år 2005 i 
Tidningen Analys & Kritik: 

varje år utexamineras två miljoner högskoleingenjörer i Indien och 350 
000 ingenjörer i Kina. Endast i Beijing utexamineras 14 000 
telekomingenjörer varje år, vilket motsvarar väl ett nytt Ericsonföretag 
per år.574 

Vad denna proletarisering av ingenjörsyrket har haft för inverkan på 
allmänutbildningens naturvetenskap är självklart en stor fråga i sig. En 
rimlig slutsats är dock att det ökade behovet av naturvetenskapliga 
yrkesgrupper i samhället lett till ett ökat behov av elever som väljer 
naturvetenskapliga yrkesvägar. 

Samtidigt med denna expansion har den naturvetenskapligt skolade 
expertens status alltmer kommit att ifrågasättas i samhället.575 
”Framtidsskaparens” glansdagar mattades av mot slutet av 1960-talet, 
för att använda idéhistorikern Staffan Wennerholms tes. Genom sin 
avhandlings inramning låter Wennerholm läsaren ana att den 
vetenskapliga och elitinriktade ungdomskultur som hade haft en så stark 
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ställning och status vid läroverken 1930–1970 mot slutet av denna 
period utmanades och avmattades på flera plan. Inte minst växte den 
vetenskapliga ungdomens motkultur sig stark, ledd bland annat av 
fältbiologerna.576 

Att expansionen och problematiseringen av vetenskapen hade inverkan 
på allmänutbildningens naturvetenskap är ett rimligt antagande. 
Exempelvis hade det vid grundskolans införande räckt att betona 
utsållningen av begåvningar inom ämnet. Vid sekelskiftet 2000 hade 
förhållandena blivit sådana att ämnet måste tilltala en mycket bredare 
publik för att fylla samhällets behov av dessa yrkesgrupper samtidigt 
som lockropen måste ske mot bakgrund av en problematiserad status 
för yrkesområdet som helhet. (Därmed inte sagt att naturvetenskapliga 
och tekniska yrkesgrupper skulle sakna makt i dagens samhälle.) 

Året 1980 markerar starten för den period som ska undersökas i detta 
kapitel. Det var samma år som Lgr 80 fastställdes. Det var också en tid 
som enligt pedagogen Tomas Englund sammanfaller med en tredje 
reformcykel i svensk utbildningspolitik, en cykel som hade startat i 
slutet av 1960-talet ”i relation till, och delvis som en protest mot, 1960-
talets skola i det föränderliga samhället”.577 I den utbildningspolitiska 
debatten lyftes demokratiska värden återigen fram. Englund menar att 
en demokratisk utbildningskonception tog form, men att den inte slog 
igenom helt i utbildningssystemet. För naturorienteringens kan man 
lägga märke till debattskriften Mot en ekologisk världsbild från 1978.578 
Förutom att föra fram ekologin som ett viktigt innehåll för den natur-
orienterande undervisningen diskuterades även vikten av att utveckla 
elevernas kreativitet.579 

Delämnena kemi, fysik och biologi tonades ner i Lgr 80. Innehållet i 
ämnets kursplan skrevs fram tematiskt under rubrikerna ”Människan”, 
”Naturen och människan” samt ”Människans verksamhet” och alltså 
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inte som tidigare utifrån delämnena fysik, kemi och biologi.580 
Alternativa helheter för ämnets innehåll var i sig inget nytt. Idén med 
arbetsområden som hade lanserats i samband med Lgr 69 hade haft 
dylika motiv. Vissa arbetsområden som föreslogs för högstadiets natur-
orientering under Lgr 69 hade därtill spänt över fler ämnen än natur-
orienteringen.581 Den tematiska framskrivningen av naturorienteringens 
innehåll i Lgr 80 innehöll å sin sida inga ämnesövergripande teman utan 
innebar istället att naturorienteringens självständiga status markerades. 
samtidigt som delämnena fysik, kemi och biologi tonades ned. Även 
lågstadiet fick med Lgr 80 naturorientering på schemat, detta som 
konsekvens av att ämnet hembygdskunskap – ett ämne som integrerat 
natur- och samhällsorienterande ämnen – försvann. Uppdelningen av 
ämnet i mellanstadiets naturkunskap och högstadiets fysik, kemi och 
biologi försvann genom att innehållet skrevs fram tematiskt. Dock 
strukturerades temana upp i tre delar: låg-, mellan- och högstadiet.  

Lgr 80 bröt på många sätt mot grundskolans tidigare läroplaner. På ett 
idémässigt plan präglades den av fokus på yrkesblivande i bred mening 
samt på att förmedla goda vanor för hälsa och liv i hemmet. Kursplan-
en innehöll dessutom ett nytt ord: ”risk”. Det nämndes på tre ställen 
under naturorienteringens ”Mål”, dels i samband med hälsorisker, dels 
risker som relaterade till ämnens användning och dels risker med 
människans verksamhet och hennes omgivning. 

Med Lpo 94 skiljdes läroplanens allmänna delar från kursplanerna och 
endast den förra behöll status av läroplan. Kursplanerna gjordes på 
detta sätt tillgängliga för omarbetning. Nytt var att betygskriterier inför-
des – Godkänd och Väl godkänd – detta som led i ett nytt och målrela-
terat betygssystem. Reviderade kursplaner och betygskriterier kom 
2000. Då infördes även betygskriterier för Mycket väl godkänd.582  

                                                 
580 Läroplan för grundskolan : Allmän del: Mål och riktlinjer; Kursplaner; Timplaner (Stockholm, 1980), 

116ff. 
581 Läroplan för grundskolan 2, 28 (exempelvis ”Alkohol, narkotika och tobak”) och 29 

(exempelvis ”Den hotade livsmiljön”). 
582 De första betygskriterierna för Lpo 94 angavs i SKOLFS 1995:65, Skolverkets föreskrifter 

och allmänna råd om betygskriterier för grundskolans ämnen. De reviderade 
betygskriterierna angavs i SKOLFS 2000:141, Skolverkets föreskrifter om betygskriterier 
för grundskolans ämnen. 
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Det målrelaterade betygssystemet innebar att ämnets innehåll skrevs 
fram på ett nytt sätt jämfört med tidigare, huvudsakligen genom 
strävansmål, uppnåendemål och betygskriterier. Detta innebar att den 
innehållsliga genre som hade definierat kursinnehållet försvann och 
ersattes av en genre som definierade elevens kunnande/kompetens. 
Detta gjordes dels för årskurs fem, dels för årskurs nio. På så sätt defini-
erades två avstämningspunkter för ämnet i grundskolan. Betygskriterier 
angavs enbart för det nionde året. Mål och betygskriterier specificerades 
för såväl delämnena fysik, kemi och biologi som för de naturorienteran-
de ämnena som helhet. Medan kursplanen från 1994 inte hade temati-
serat dessa mål infördes tre innehållsliga områden med kursplanen från 
2000: ”natur och människa”, ”naturvetenskaplig verksamhet” och 
”kunskapens användning”.583 Det första av dessa teman, natur och 
människa, fanns i Lgr 80 medan de övriga två var nya.584 

Sammanfattningsvis innebar Lpo 94 och dess kursplaner att den 
akademiska naturvetenskapen stärkte sitt grepp över ämnet. I dess kurs-
planer upprättades definitioner av allmänutbildningens naturvetenskap 
som naturvetenskap som inte hade funnits där tidigare. Kursplanen från 
2000 uttryckte denna likhet skarpast: ”Syftet med utbildning i de natur-
orienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat och arbets-
sätt tillgängliga.”585 Samtliga läro- och kursplaner för perioden 1980–
2007 formulerade i högre utsträckning än tidigare gemensamma mål för 
de senare årens naturorientering. I kursplanen från 2000 betonades 
exempelvis att eleven skulle ha ”kunskap om det naturvetenskapliga 
arbetssättet” och ”insikt om skillnaden mellan naturvetenskapliga 
påståenden och värderande ståndpunkter”.586 Ämnet blev alltså mer av 
naturvetenskap och mindre av fysik, kemi och biologi. Det gjordes till 
en särskild sorts kunskapstradition.  

Trots likhetstecknet mellan naturorientering och naturvetenskap var det 
inte expertkulturen från grundskolans första decennier som 
återskapades i ämnet under perioden 1980–2007. Både Lgr 80 och Lpo 
                                                 
583 Grundskolan : Kursplaner och betygskriterier : Lpo 94 (Stockholm, 2000)., 46ff. 
584 Kriterier för Väl godkänd och Mycket väl godkänd angavs dock utan tematiska rubriker. 

Det gällde både de gemensamma kriterierna och de för vart och ett av delämnena.  
585 Ibid., 46. 
586 Ibid., 49f. 
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94s kursplaner var tydliga med att lyfta fram demokratiska värden 
såsom medborgarens förmåga att ta ställning i naturvetenskapligt 
präglade samhällsfrågor. Detta gällde i synnerhet kursplaner skrivna för 
Lpo 94. 

En viktig skillnad mellan periodens båda läroplaner bör lyftas fram. 
Med Lgr 80 gjordes teknik till ett ämne inom det naturorienterande 
blocket från att tidigare ha varit ett tillvalsämne på högstadiet. Med 
Lpo 94 skiljdes så tekniken från naturorienteringen och blev ett eget 
och obligatoriskt ämne, ett sätt att markera ämnets egenart och minska 
riken att det tolkades som tillämpad naturvetenskap. Detta påverkade 
givetvis naturorienteringens innehåll. Sett till formuleringarna i ämnets 
kursplan var det uppenbart att tekniken intog en mycket mer framträd-
ande roll i Lgr 80 jämfört med Lpo 94. I den förra kursplanen utmärkte 
sig exempelvis temat ”Människans verksamhet” och det innehåll som 
låg under detta som ”[m]ateriallära”, ”[a]nvändning av verktyg och 
maskiner”, ”tolka […] ritningar” och ”[f]ölja bruksanvisningar och 
förstå innehållsdeklarationer.”587 Dylika skrivningar hade inte funnits i 
vare sig Lgr 62 eller Lgr 69 och inte heller i någon av folkskolans kurs-
planer i ämnet. De återfanns inte heller i kursplaner skrivna för Lpo 94. 
Vänder man sig däremot till de läromedel som dominerade marknaden 
under Lgr 80 så finner man att dessa delade upp naturorienteringen i 
dess delämnen: fysik, biologi, kemi och teknik. Jag har av detta skäl valt 
att bortse från läromedel skrivna för delämnet teknik i min bestämning 
av kanon, trots att de alltså ur läroplanens synvinkel ingick i naturorien-
teringen under Lgr 80. 

Hade då inte teknikämnet placering effekter på läromedel skrivna för 
fysik, kemi och biologi? Rent spontant kan man tycka att det borde ha 
varit så. Man tänka sig att läromedel i kemi, fysik och biologi rensades 
från innehåll som ansågs ha en mer naturlig hemvist i teknik. Samtidigt 
har min avhandling visat att allmänutbildningens naturvetenskap alltid 
haft en hög grad av teknikrelaterat innehåll ända sedan 1800-talet. 
Teknik och industri har med tiden stärkt sin ställning och blivit väl inte-
grerade delar av framför allt kemi och fysik. Men hur har dessa aspekter 
av ämnet utvecklats under perioden 1980–2007? Ja, vad jag funnit 
                                                 
587 Lgr 80, 118f. 
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bestod teknikinslagen även så sent som i läromedel från det tidiga 2000-
talet. Och detta är i sig logiskt. Det finns inget som med nödvändighet 
säger att teknikämnets tillkomst innebar att kemi- och fysikläromedel 
förändrades, det vill säga att det som borde höra till teknik med 
nödvändighet kom att föras över till teknikämnet. Även kemi och fysik 
tycks behöva tekniken, fast på sina premisser. För att tydliggöra denna 
tes kan man göra distinktionen teknik som ämne och teknik som företeelse i 
samhället. Det senare kan göras till föremål för varje ämne i skolan, 
historia och samhällskunskap såväl som fysik och kemi. Min bedöm-
ning är att teknikämnets införande i allmänutbildningen snarare lagt till 
något än förändrat det som redan fanns där. Man kan slutligen konsta-
tera att många av de stora förlagen har fortsatt att, precis som under 
Lgr 80, betrakta deras teknikläromedel som del av deras naturorientera-
de serier.588 Det får dock bli en uppgift för kommande studier att klar-
göra dessa förhållanden, ämnesgränser och eventuella effekter av 
teknikämnets intåg i allmänutbildning för delämnen som kemi, fysik 
och biologi. 

På läromedelsmarknaden markerade Lgr 80 en viktig brytpunkt och ett 
incitament för förändring. 1980-talet kännetecknades av flera försök till 
att söka nya helheter i ämnet, försök som kom att ge avtryck på genren i 
sin helhet. Arbetsområde hade varit ett modeord under 1970-talet, 
”tema” blev dess motsvarighet under 1980-talet.589 Precis som arbets-
områden var det en kraft för att försöka skapa samhällsrelevanta och 
för eleven meningsfulla helheter i undervisningen. No-kombi, Tema och 
Natura var tre av de läromedelsserier som starkast drev detta. 

1990-talet byggde vidare på de nya strukturer som hade börjat etableras 
i ämnet men kännetecknades även av en allt mer systematisk populari-
sering av läromedelstexterna. Vetenskapsjournalister och populärveten-
skapliga författare kom att utnyttjas på ett systematiskt sätt av förlagen 

                                                 
588 För förlagens motiveringar, se Berth Andréasson, Lars Bondeson & Kent Boström, Kemi : 

för grundskolans senare del : Lärarbok, första upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 2003), 
4f. 

589 Allan Janson, red., Tio år med Tema : en rapport från Lexby skola, Partille (Partille: Skoltema, 
1989), 6. 
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liksom den populärvetenskapliga litteraturen.590 En annan förändring 
som framför allt blev tydligt efter Lpo 94 var att läromedelsförfattarna i 
hög utsträckning försvann från läromedelsomslagen till förmån för 
förlagen. Detta berodde till viss del på att allt fler kommit att involveras 
i själva läromedelsproduktionen. Läroboken inlemmades i det moderna 
samhällets produktionssätt med en högt driven grad av arbetsfördel-
ning. Förlagen och dess redaktörer sköter idag produktion och 
utvärdering på ett långt mer systematiskt och storskaligt sätt än under 
tidigare perioder, vilket inte betytt att enskilda och populära huvud-
författare försvunnit i bakgrunden. Utöver författarnamn kommer jag 
även att använda förlagsnamn när jag refererar till läromedel produ-
cerade efter 1994. 

Stadieböcker blev en viktig läromedelsform under perioden. I dessa 
samlades årskurs sex till nio i ett delämne i ett läromedel. Stadieböcker-
na har visat sig populära bland lärare bland annat för att de anses ge en 
större frihet i upplägget av undervisningen. Fyra av de fem storsäljande 
läromedelsserier jag har undersökt för perioden efter Lpo 94 använde 
sig av detta upplägg: Natur och kultur, Liber, Bonniers och Gleerups. 
Den femte serien, Tefy, konkurrerade i stället med sitt låga pris och 
därmed med möjligheten att ge eleverna sina egna läromedel, något som 
inte lät sig göras med de dyra stadieböckerna. Medan Tefy-serien enbart 
tillhandahöll läromedel för grundskolans fysik och kemi omfattade de 
övriga förlagsserierna samtliga av naturorienteringens delämnen. 

I detta kapitel kommer jag att presentera två läroplansperioder – Lgr 80 
och Lpo 94 – under en och samma kanon. Det har inte varit självklart 
för mig att sammanföra perioderna, men i valet mellan olika gränsdrag-
ningar har tiden kring Lgr 80 stuckit ut på följande sätt: 1) Tillkomsten 
av Lgr 80 sammanföll med en ganska omfattande reformvåg av natur-
vetenskaplig utbildning i västerlandet som gav avtryck i ämnet; 2) Tiden 
kring 1980 kan betraktas som en vattendelare när det gällde ämnets 
förändring från teknik- och laboratoriepräglat till ekologi- och miljö-
fokuserat; 3) Läromedelsmarknaden upplevde ett generationsskifte. 
Författare med rötterna i realskola och enhetsskola försvann nästan helt 

                                                 
590 Telefonsamtal med Peter Larshammar den 20 november 2007. Larshammar är redaktör 

för grundskolans naturorientering på Liber förlag. 
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och in klev en generation med en tydlig identitet i grundskolan; 4) Mitt 
material uppvisar ett radikalt förändrat uttryck i de symboler som 
användes för att illustrera ämnet i annonser och läromedel. 

I kapitlet kommer läsaren att få följa hur en ekologisk verklighetsbild 
etablerades i ämnets texter och jämte denna ett nytt övergripande rikt-
märke: det hållbara samhället. Med den nya verklighetsbilden etablera-
des även ett annat arbetssätt i ämnet som inte var lika knutet till skol-
laboratoriet och dess specialdesignade utrustning som under perioden 
1962–1980. Arbetssättet sökte istället sin legitimitet i pedagogiska ideal 
som betonade nyfikenhet, mod, kreativitet och upptäckarglädje. Med 
detta fick det vetenskapliga geniet en ny och framträdande roll. 

Naturens intåg 
PULS kemi tar naturen in i kemisalen591 

Detta avsnitt ska behandla den nya verklighetsbild som etablerades i 
ämnet med start kring 1980. Utmärkande för denna var att naturen och 
mer allagliga sammanhang framträdde starkare i texterna jämfört med 
perioden 1962–1980. Den skarpa gränsen mellan teknik/civilisation och 
natur luckrades upp. Vackra landskap kunde blandas med den mest 
moderna tekniken på ett och samma uppslag. Den verklighet som 
framträdde i ämnet var såväl bräcklig och genuin som fascinerande och 
skapad. Bildprakten närmast exploderade under perioden och lät eleven 
möta de mest fascinerande delar av verkligheten och dess fenomen 
under deviser som: ”Vackra bilder som fascinerar och förklarar.”592 Jag 
har valt att tala om detta som naturens intåg. 

Låt mig starta i kontrasten, i en jämförelse mellan två omslag till Bertil 
Borén och Olof Molls kemiläromedel, det ena från 1960-talet och det 
andra från 1990-talet, då utan Borén (se figur 16, bilaga 3). Å ena sidan 
rundkolven och bägaren med sina konstgjort färgade vätskor på 1960-
talsomslaget, å andra sidan det bubblande dricksglaset på 1990-
talsomslaget – olika, men ändå med vissa likheter. Dricksglaset, en bild 

                                                 
591 Skolvärlden, nr. 4 (1996), 13. Annonsen finns reproducerad i figur 17, bilaga 3 (den övre 

bilden). 
592 ”Nya Spektrum Biologi”, Reklamprospekt till Fabricius med flera Biologi (Stockholm: 

Almqvist & Wiksell, 2002), mittuppslag. 
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från AGA GAS, spelade lekfullt på ämnets historiska uttryck. Vad har 
hänt? 

Steget bort från modernitetens symboler uttrycktes på flera plan och var 
som mest påtaglig i delämnena kemi och fysik. Den föregående 
periodens annonssymboler trängdes undan: e-kolvar, kemisk industri, 
flygplan, pumpar, elektriska apparater, män vid kontrollbord, ytterligare 
e-kolvar och provrör tillsammans med abstrakta akademiska symboler 
såsom ekvationer, molekyler och grafiskt illustrerade magnetfält. Dessa 
symboler blev i flera fall något att ta avstånd från. För att ladda ämnet 
med nya betydelser måste gamla symboler bort: 

Tycker du att ett läromedel i fysik mest ska innehålla formler och 
fysikaliska begrepp? Då är PULS Fysik inget läromedel för dig. Vill du 
däremot arbeta med ett material som väcker lust, nyfikenhet och ger 
insikt om sammanhangen? Då har du hittat rätt! Då har du hittat PULS 
från Natur och Kultur.593 

Civilisationens produkter och uttryck kom att ersättas och 
kompletteras. Hav, berg, sjöar och skog jämte alldagliga symboluttryck 
som såpbubblor, polkagrisklubbor och elgitarrer var nya symboler som 
utmärkte sig i annonsfloran. Det mest anmärkningsvärda i denna nya 
symbolvärld var användningen av naturen. Naturen och dess uttryck, 
som tidigare nästan uteslutande tillhört biologin, kom under perioden 
1980–2007 att spridas till kemi och fysik. Sammantaget var den 
förändrade symbolanvändningen markant i mitt material och den 
inträffade kring 1980. Från att delämnena hade haft en eller två 
huvudsymboler blev det under perioden 1980–2007 inte längre möjligt 
att ange några entydiga huvudsymboler (för exempel, se figur 17, 
bilaga 3). 

En annons för Almqvist & Wiksells fysikserie för högstadiet i tidningen 
Skolvärlden från 1982 får representera den förnyade symbolfloran (se 
figur 18, bilaga 3). Med rubriken ”För enkelhets skull” marknadsfördes 
förlagets nya läromedelsserie. Den infällda svarta faktarutan som var 
stämplad över de tre översta läromedlen slog fast vad det var frågan 
om: ”Ett Lgr 80-läromedel från Almqvist & Wiksell.” Bilderna på läro-
medelsomslagen visade en windsufrare, en slalomåkare, en sportdykare 

                                                 
593 No-teknikannons från Natur och kultur i Skolvärlden, nr. 5, del 2 (1999), 59. 
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och en motocrossförare. Under bilderna kunde man läsa att ”Fysik 123 
är skräddarsydd för högstadiets elever. Förenklad, förtydligad fysik men 
ingalunda utarmad. Vardagsfysik till nytta och glädje för alla människor. 
Presenterad på ett överskådligt och inbjudande sätt.” Hur ska då detta 
förstås? Vad betydde ”vardagsfysik” och hade det något att göra med 
läromedlens omslagsbilder? Och ”inbjudande”, ja, nog framstår 
bilderna som inbjudande! Under 1970-talet hade äventyrssporter börjat 
bli mer accepterade i samhället, tillräckligt för att lämpa sig att lyfta fram 
i skolsammanhang. Dykning, motocross, vindsurfing och skidåkning 
var något som förväntades locka högstadieungdomen. Samtidigt kan 
man konstatera att symbolerna var starkt genuskodade: samtliga dessa 
äventyrssporter hade vid den tiden främst manliga utövare. 

Sociologerna William Leiss, Sthephen Kline och Sut Jhally har gjort en 
historisk genomgång av annonsmarknaden i nordamerikanska tidskrift-
er under 1900-talet och klassificerat olika annonsuttryck jämte utveck-
ling av dessa uttryck under perioden. De har en kod som skulle kunna 
passa för fysikannonsen ovan och som de kallar produkt–bild, ”The 
Product–Image Format”. De menar att denna annonstyp för ihop 
produkten med abstrakta värden och idéer från en social miljö: ”brings 
the product into a meaningful relationship with abstract values and 
ideas signified by a natural or social setting”.594 Sammanfattar inte detta 
på ett bra sätt annonsen? Fysikämnet lånade den symboliska laddningen 
i några på 1980-talet äventyrliga aktiviteter och framställde därmed 
läroboken som inriktad på en inbjudande ”vardagsfysik”. Man lämnas 
med känslan av fysik som aktivt och spännande. De bildtexter som 
hörde till omslagen och som fanns angivna inuti läroböckerna under-
strök detta: ”Marint balansnummer i den högre skolan”; ”Utförsåkning 
fordrar starka nerver och bra teknik”; ”En ny, fascinerande värld 
öppnas för sportdykaren.”; ”Motocross – hastighetstävlingar med 
motorcykel på terrängbana – är en tuff sport. Både förare och maskiner 
får ta mycket stryk.”595 Samtidigt var Fysik 123 inte en lärobok som 
placerade fysiklektionen i skidbacken eller på motocrossbanan.596 

                                                 
594 Leiss, Kline & Jhally, Social Communication in Advertising, 244. 
595 Arne Hörnblad, Per-Ivar Eriksson & Hjalmar Enquist, Fysik 123 : Faktabok 1, första 

upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1981), inneromslag (sportdykning); Arne 
Hörnblad, Per-Ivar Eriksson & Hjalmar Enquist, Fysik 123 : Faktabok 2, första upplagan 
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Att beskriva den nya verklighetsbild som etablerades i ämnet med 
prefix som vardags- och som kontrast mot en föregående periods 
akademiska inramning leder dock fel. För det första är båda dessa 
karaktäristika alldeles för vaga för att fånga mer specifika rörelser. För 
det andra innehöll båda perioderna de två uttrycken. Men de användes 
på olika sätt. För att bättre kunna utmejsla verklighetsbilden för 
perioden 1980–2007 tänker jag även fortsättningsvis lägga stor vikt vid 
symbolanvändningen för att sedan gå mer in på vad som skedde i 
läromedlen. Låt mig börja med att försöka utreda omständigheterna 
och mekanismerna bakom den förändrade symbolanvändningen och 
den därtill sammankopplade och förändrade verklighetsbilden. 

Det som kännetecknade symbolanvändningen för perioden var en 
tydlig uppluckring i användningen av ämnessymboler och en lekfullhet 
som bröt med tidigare uttryck. Förändringen kan förstås i termer av 
modernitet–senmodernitet. Medan modernitetens uttryck hade varit det 
vuxna, det allvarliga och teknikens state of the art var senmodernitetens 
uttryck det lekfulla, bricolaget, det vill säga en blandning av symboler 
som tidigare hållits separerade.597 Låt mig illustrera detta genom 
omslagen till andra respektive tredje upplagan av Borén och Molls 
Kemiboken, ett läromedel de skrev med Sigvard Lillieborg som medför-
fattare (se figur 19, bilaga 3).598 Medan omslaget till 1970-talets andra 
                                                                                                                        

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982), inneromslag (slalom); Arne Hörnblad, Per-Ivar 
Eriksson & Hjalmar Enquist, Fysik 123 : Faktabok 3, första upplagan (Stockholm: Almqvist 
& Wiksell, 1982), inneromslag (vindsurfing); Arne Hörnblad, Per-Ivar Eriksson & Hjalmar 
Enquist, Fysik 123: Faktabok, första upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1982), 
inneromslag (motocross). 

596 En dylik tolkning är dock inte så orimlig som den låter. Ett läromedel från 2005, PULS 
Fysik och kemi, riktat till grundskolans tidigare år, innehöll avsnittet ”Fysik i sportens värld” 
följt av den inledande textraden: ”Den som håller på med idrott möter hela tiden sådant 
som räknas till fysik. Det kan ha att göra med fart och riktning som i löpning, hopp och 
kast. Det kan gälla balans som i gymnastik, utförsåkning och cykling. Hit hör också hur 
man undviker att halka med händer, skor och däck.” Staffan Sjöberg & Birgitta Öberg, 
Fysik och kemi : PULS : Grundbok:, första upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 2005), 78. 
En av författarna till detta läromedel, Staffan Sjöberg, skrev även läromedel i fysik för 
högstadiet. En av de tidigaste texterna han skrev, innan han började författa kompletta 
läromedel, var det 16-sidiga häftet Fysik för dig som gillar utförsåkning, ett häfte med ett 
fysikperspektiv på allt från glid och luftmotstånd till skavsår, solbränna och snömaskiner. 
Staffan Sjöberg, Fysik för dig som gillar utförsåkning (Uppsala: Staffan Sjöberg, 1979). 

597 Marita Struken & Lisa Cartwright, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture 
(Oxford University Press, 2001), 223, 350. 

598 Se t.ex. Skolvärlden, nr. 2 (1982), 2. 
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upplaga var anonymt, närmast abstrakt med sin snirkliga och grön-blå 
utsmyckning signalerade den tredje upplagan från 1981 något helt 
annat. Rundkolven och industrin hade förvisso förekommit på omslag 
till 1960-talets läromedel men här blandades de med alldagliga bilder av 
målade naglar, målarfärg och drickabackar, symboler som tidigare hade 
haft en mycket mer undanskymd position än vad närvaron på omslaget 
signalerade. 

I en annons för Bonniers teknik- och naturorienterande läromedel från 
1996 var bricolagetekniken än tydligare (se figur 19, bilaga 3). Med den 
lekfulla titeln ”Ess i leken!” annonserades tre nya läromedel i teknik, 
fysik och kemi. Omslagen till läroböckerna kunde lika gärna ha varit 
omslag till ungdomsböcker. I förgrunden till de tecknade omslagen 
fanns en ram i form av ett öppet fönster som för tankarna till utblick 
och till att öppna upp inför omvärlden. Utanför fönstret, mot en blå 
himmel(?), svävade diverse symboler. På kemibokens omslag kunde 
man se molekyler, en polkagrisklubba, en legobit, några piller, ett 
läppstift, en gammal brun kemiglasflaska med åldrad etikett samt ett 
gammalt destillationskärl i koppar.599 

Vad som skedde med dessa annonser och läromedelsomslag var en 
tydlig omförhandling om var ämnenas identitet skulle placeras. Helt 
klart hade laboratoriemiljön, tekniken och industrin fått ge vika. Ämnets 
kontext hade förskjutits. 

Hittills har jag framställt förändringen som en kontrast mellan symboler 
då och nu, men förskjutningen kan även belysas som en kamp mellan 
de båda symboltyperna. Denna kamp pågick i öppen dager i några 
annonser från 1980-talet. Den ena annonsen var från 1985. På bilden 
syntes en rundkolv, kemins främsta modernitetssymbol. Det var tillika 
omslagsbilden till Almqvist & Wiksells Kemi modell 90 av Fredrik 
Westman (se figur 20, bilaga 3).600 Att rundkolven användes i en annons 
för ett kemiläromedel var inget konstigt. Som brukligt var den fylld med 
vätska. Det som var anmärkningsvärt var att det inte rörde sig om 

                                                 
599 Karin Nettelblad, Kemi : för grundskolans senare del, första upplagan (Stockholm: Bonnier 

utbildning, 2000). 
600 Fredrik Westman, Kemi modell 90: för högstadiet. Del 1, första upplagan (Stockholm: Almqvist 

& Wiksell Läromedel AB, 1984). 
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vilken vätska som helst utan om forsande älvvatten, och mitt i denna 
älv kastar sig en lax upp mot strömmen. Naturen gjorde intrång på 
rundkolvens revir. Westmans lärobok genomsyrades mycket riktigt av 
en miljötematik. 

I ett annat annonsexempel på samma tema, också det från 1985, bröt 
naturen ut genom bokstäverna KEMI på omslaget till Natur och 
kulturs lärobok i kemi för högstadiet, skriven av Göran Sonidsson och 
Assar Hörnqvist (se figur 20, bilaga 3).601 Man får intrycket att naturen 
inte går att stoppa, den intog bokstavligen läroboken och täckte den 
gamla (avdankade) modernitetssymbolen ”KEMI”. Ordet som tidigare 
hade laddats med kemisk industri, laboratoriemiljö och färgglada 
vätskor skulle nu förknippas med natur, spirande grönska och med 
naturens livskraft snarare än civilisationens. Naturens intåg kunde inte 
ha gjorts mer explicit. Naturorienteringen som tidigare hade erbjudit en 
inblick i det moderna samhällets mest framträdande produkter verkade 
nu ha vänt sig mot att värna natur och miljö. 

Den förändring jag har hanterat hittills har berört den övergripande 
kontexten för ämnets verklighetsbild perioden 1980–2007. Går man in i 
läromedelstexterna måste förändringen beskrivas något annorlunda. 

Det första som kan noteras var att experiment, laborationer och 
exkursioner i allt högre grad fick lämna positionen som ämnets hjärta 
och naturliga kontext. Under perioden 1980–2007 blev läromedlen 
successivt allt mer beskrivande i sin framställning. Arbetssättet gavs 
därmed inte samma framskjutna position i ämnets verklighetsbild. 
Samtidigt fick de alldagliga exemplen en allt starkare position: från att i 
1960-talets texter i hög grad varit förpassade till bilder och bildtexter 
tog de nästan över helt och förpassade laborationer och experiment till 
avslutande avsnitt med arbetsuppgifter och till särskilda laborations-
böcker. De alldagliga, industriella och tekniska exemplen blev allt högre 
grad utgångspunkter för fenomenens beskrivning och var som mest 
markant i det tidiga 2000-talets läromedel. 

                                                 
601 Göran Sonidsson & Assar Hörnqvist, Undersökande kemi : grundbok/studiebok (Stockholm: 

Natur och kultur, 1984). 
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Utvecklingen kan konkretiseras genom en jämförelse mellan de tre 
första upplagorna av Kemiboken från 1971, 1975 respektive 1981. 
Kemiboken var skriven av Borén, Moll och Lillieborg och serien startade 
med Lgr 69. Den tredje upplagan var anpassad efter Lgr 80. Borén och 
Moll hade dock författat läromedel i kemi redan för enhetsskolan. 

Den första upplagan av Kemiboken hade haft starkt fokus på kemisten 
och på att kemisten var en person som undersökte ”främmande 
ämnen”. Det hade framgått att det var så som eleven skulle försöka 
arbeta i ämnet. Det nästföljande avsnittet hade inletts med ett 
experiment: glödgning av en platinatråd.602 Även om det hade funnits 
en alldaglig och praktiska anknytning hade det varit kemisten, 
experimentet och mer grundläggande beståndsdelar som fick sätta 
kontexten. Den glödgade platinatråden kan jämföras med den tredje 
upplagans första experimentlika uppgift: ”Om man värmer en isbit 
smälter den.” På den vägen förklarades vattnets olika faser och lite 
senare introducerades begreppet mättad lösning med socker som löstes 
i vatten. 

Alltså, i såväl första som tredje upplagan hade experimenten central 
position. Men medan experimenten hade en abstrakt inramning i första 
upplagan och i vilken exemplen i stället hade varit det som gav 
konkretion så var förhållandet nästan det omvända, eller i vart fall på 
väg att bli omvänt, i den tredje upplagan. Experimentet var där starkare 
förankrat i något alldagligt och skulle jämte andra alldagliga experiment 
och exempel ge eleven en inblick i det abstrakta. 

Sett till enskilda avsnitt i de tre upplagorna av Kemiboken så skedde en 
gradvis minskning av bilder av kemispecifik utrustning, antalet 
molekylmodeller minskade och reaktionsformlerna förenklades. Det 
tillkom alldagliga och industriella exempel och illustrationer. Jämför 
man avsnitten om syror i de tre upplagorna kan man konstatera att de 
enda alldagliga illustrationerna i den första upplagan hade varit ett foto 
av två tekoppar och en teckning av en pojke, i övrigt förekom endast 
bilder av kemispecifik utrustning. Den tredje upplagan innehöll å sin 
sida fem alldagliga bilder (se figur 21, bilaga 3 för ett uppslag där tre av 

                                                 
602 Borén, Moll & Lillieborg, Kemiboken (första upplagan), 2f. 
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dem syns), fyra industriella bilder samt två bilder av industri och en 
illustration kopplad till ett nytillkommet avsnitt om försurning av 
naturen. 

Man ska dock inte dra allt för stora växlar på detta enskilda exempel. 
Den femte upplagan av Kemiboken tog exempelvis en utgångspunkt som 
påminde mer om 1970-talets än den tredje upplagan från 1981 när det 
gällde att rama in kemi som ett kemist- och laborationsämne. Och ännu 
så sent som i 1990-talets läromedelsflora fanns läromedel som kontext-
ualiserade ämnet utifrån kemistens perspektiv och som gav skollabora-
toriet med dess särskilt framtagna utrustning en framträdande roll.603 

Det uppstod en ny sorts brokighet i ämnet under perioden 1980–2007. 
I 1990-talets och det tidiga 2000-talets läromedel bjöds eleven på en 
resa genom olika företeelser i vårt samhälle, alla belysta utifrån skol-
ämnets perspektiv. Eleven blev till en flanerande turist som på ena 
sidan lärde sig om stress, på en annan om att rödbetor ska läggas in i 
syra för att inte mögla, på en tredje om att ”[l]agom med fett är bara 
bra” och så vidare.604 Här fanns inte längre den tidiga grundskolans 
klara åtskillnad mellan laboratorium och tillämpning/praktisk anknyt-
ning. Även om den vetenskapslika inramningen av ämnet inte släppte 
sitt grepp förändrades den. 

Jag har valt att lyfta fram naturen som symbol för den verklighetsbild 
som etablerades i ämnet under perioden och som successivt trängde 
undan laboratoriet som utgångspunkt för framställningen. Naturen 
användes i några av annonserna explicit som kraft för att förändra och 
omkoda gamla symboler. Kemiämnets bokstäver fick se sig intagna av 
naturen och med växtlighetens kraft tycktes ämnets gränser sprängas 
likt tussilago bryter genom asfalten om våren. Detta för oss över till 
natursyn. Kanske är det detta analystema som bäst fångar förändringen 
i ämnets verklighetsbild för period 1980–2007. Även genom arbets-

                                                 
603 Bertil Borén, Olof Moll & Sigvard Lillieborg, No-kemiboken : Faktabok för högstadiet, femte 

upplagan (Stockholm: Esselte Studium AB, 1988). För liknande utgångspunkter i 1990-
talets läromedelsflora, se Gert Mårtensson, Kemi, första upplagan (Malmö: Gleerup, 1996); 
Bo Paulsson, Bo Nilsson, Bertil Karpsten & Jan Axelsson, Kemi Lpo : För grundskolans senare 
del : Bok 1: Ämnena omkring oss, Kemiska reaktioner, Syror och baser, Salter första upplagan 
(Boarp: Tefy, 1996/1999). 

604 Nettelblad, Kemi (första upplagan), 77, 123, 145. 
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sättet kommer jag att kunna förtydliga den nya brokigheten och 
alldagligheten som kännetecknade ämnet för perioden. Först natursyn. 

Naturens ordning 

Perioden 1980–2007 kan karaktäriseras som de miljörelaterade 
avsnittens närmast exempellösa framgångssaga. De klev fram och blev 
en mycket påtaglig del av ämnets verklighetsbild. Som jag visade i 
föregående kapitlet hade naturvårdsfrågor i 1960-talets läromedel för 
grundskolans naturorienteringen med ett undantag – ett kemiläromedel 
– behandlats i biologi. Från 1970-talet hade miljörelaterade inslag 
förekommit i samtliga tre delämnen. Den successiva ökningen 
genomgick under 1990-talet en kvalitativ förändring och vid sekelskiftet 
2000 hade ett i stora delar nytt begreppssystem för hantering och 
förståelse av miljöproblem etablerats i ämnet. De mest centrala 
begreppen i detta nya system var: ekosystem, biologisk mångfald, 
kretslopp, kretsloppssamhälle, det hållbara samhället, återvinning, 
förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor. I detta kapitel ska jag 
tydliggöra hur stark miljöfrågornas ställning blev samt hur den 
förändrat ämnets natursyn. 

Det var inte enbart i allmänutbildningens naturvetenskap som miljö-
frågorna etablerades under perioden 1980–2007, snarare handlade det 
om att dessa blev hela grundskolans angelägenhet.605 1985 gav Skol-
överstyrelsen ut ett kommentarmaterial med namnet Miljölära.606 Något 
dylikt ämne fanns inte angivet i Lgr 80 även om miljöfrågor hade 
omnämnts i de allmänna delarna.607 Miljölära var det andra kommentar-
materialet till Lgr 80 som berörde naturorienteringen, det första hade 
varit ett häfte om fältstudier från 1982.608 Även om Miljölära hade 
tydliga kopplingar till naturorienteringen så framställs det som hela 
skolans angelägenhet. Det beskrevs som ett angeläget ämne som kunde 
integreras i såväl de natur- som samhällsorienterande undervisning och 

                                                 
605 För en beskrivning av miljöundervisningens historia nationellt och internationellt, se 

Wickenberg, Normstödjande strukturer, 101–126. 
606 Miljölära : Kommentarmaterial 1985:6 (Stockholm, 1985). 
607 Lgr 80, 15. 
608 Fältstudier i undervisningen : Kommentarmaterial 1982:8 (Stockholm, 1982). 
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skrevs in i en historia av ökad nationell och internationell medvetenhet 
kring miljöfrågornas betydelse i den grundläggande utbildningen.609 

Arbetet med ett mer övergripande kommentarmaterial för orienter-
ingsämnena påbörjades i mitten av 1980-talet och publicerades först 
1991. I detta beskrevs orienteringsämnenas roll som att ”formulera 
värden och värderingar för en hållbar världsbild” mot bakgrund av de 
”gemensamma problem” samhället stod inför.610 Utgångspunkten hade 
hämtats från Our Common Future, slutrapporten från FNs världs-
kommission för miljö och utveckling från 1987, även kallad Bruntland-
rapporten efter kommissionens ordförande norskan Gro Harlem 
Bruntland.611 Rapporten översattes till svenska 1988 med titeln Vår 
gemensamma framtid.612 Det allmänna genomslaget för begrepp som 
hållbar världsbild, hållbart samhälle, hållbar utveckling och bärkraftig 
utveckling brukar hänföras till Bruntlandrapporten och dess lansering 
av ”sustainable development”.613 I kommentarmaterialet från 1991 hade 
dylika begrepp fört en undanskymd roll. Det ovan citerade ”hållbar 
världsbild” var det enda som signalerade hållbar utveckling i kommen-
tarmaterialet, och det hade därtill en undanskymd placering. Den 
utlösande faktorn bakom genomslagen för hållbar utveckling i skolans 
hantering av miljöfrågor brukar i stället anges till FNs konferens om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 och den deklaration (Rio-
deklarationen) och det handlingsprogram (Agenda 21) som antogs 
då.614 I Lpo 94 fanns det mycket riktigt på plats: ”hållbar utveckling” 
nämndes redan i de allmänna skrivningarna i det första kapitlet och 
liknande begrepp användes i naturorienteringens kursplan från 1994.615 

                                                 
609 Miljölära : Kommentarmaterial, 5. 
610 Om undervisningen i orienteringsämnen : Kommentarmaterial 1990:104 (Stockholm, 1991), 15, 25. 
611 Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 1987). 
612 Bertil Hägerhäll, red., Vår gemensamma framtid : Rapport från världskommissionen för miljö och 

utveckling under ordförandeskap av statsminister Gro Harlem Brundtland (Stockholm: Bokförlaget 
Prisma och Tidens förlag, 1988). 

613 Our Common Future, 8. 
614 Wickenberg, Normstödjande strukturer, 69ff, 82. 
615 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 94 : Lpf 94 

(Stockholm, 1994), 7; Kursplaner för grundskolan : Lpo 94 (Stockholm, 1994), 7. Miljöfrågorna 
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bildning”, Betänkande av läroplanskommittén, 100ff, 331. 
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I 2000 års kursplan hade det även fått en central ställning även i 
naturorienteringen: ”hållbar utveckling” återfanns redan i det inledande 
stycket ”Ämnenas syfte och roll i utbildningen.”616 

Den stärkta ställningen för miljöfrågorna märktes även i läromedlen. 
Förändringen var närmast rätlinjig när det gällde omfattningen på 
avsnitten, däremot inte vad gällde begreppsanvändningen. Eftersom de 
tre delämnena uppvisade tre olikartade förändringsförlopp kommer jag 
att hantera dem var för sig. Jag tänker börja med kemi och en 
läromedelsserie som jag har använt flitigt som exempel tidigare i 
kapitlet: Kemiboken av Borén, Moll och Lillieborg. Till 1995 års sjätte 
upplaga hade Bertil Borén, vid det laget 90 år, ersatts av Robert von 
Braun. Jag har inte valt att starta med kemiämnet utan anledning. Kemi 
är principiellt intressant eftersom naturvårdsfrågor var relativt nytt för 
delämnet, vilket jag visade i förra kapitlet, och för att förändringarna där 
var klart mer omfattande än de i fysik. Att belysa miljöfrågornas intåg 
via kemiämnet säger oss därför något om den kraft med vilket 
naturorienteringen tog sig an miljötemat. 

I tredje upplagan av Kemiboken från 1981 hade avsnittet ”Den kemiska 
livsmiljön” förändrats i jämförelse med andra upplagan från mitten av 
1970-talet. Delavsnitten om luft- och vattenförorening hade 
kompletterats med avsnitt om miljö- och hälsofarliga varor samt med 
koldioxidhaltens påverkan på klimatet – vad som brukar kallas den 
ökande växthuseffekten. Utöver detta fanns tre avsnitt om miljö 
insprängda i den löpande texten varav två var nya med den tredje 
upplagan.617 Den förmaning som hade riktats till morgondagens 
kemister i den första och andra upplagan var dock borta, något som kan 
tolkas som att den miljöradikalism som hade uttryckts i några av 1970-
talets läromedel hade försvunnit. Samtidigt kan det ha handlat om att 
läromedelsförfattarna i den ökade demokratiska och medborgerliga 
anda som Lgr 80 uttryckte rensade ut inslag som tydligt riktade sig till 
blivande naturvetare. 

                                                 
616 Grundskolan : Kursplaner och betygskriterier, 46.  
617 Bertil Borén, Olof Moll & Sigvard Lillieborg, Kemiboken: Högstadiet : Faktabok, tredje 

upplagan (Stockholm: Esselte Studium AB, 1981), 36, 102, 107, 156–158, 163. 
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I 1995 års sjätte upplaga av Kemiboken nämndes miljö redan i förordets 
andra mening: ”Således har miljöfrågorna fått ökat utrymme. Kretslopp, 
spridningsförlopp, olika reningsprocesser och återvinning av material 
behandlas ingående i texten och belyses med klargörande, nya illustra-
tioner.”618 ”Den kemiska livsmiljön”, miljötemats huvudavsnitt i 
samtliga upplagor av Kemiboken, utökades från 13 sidor i 1981 års tredje 
upplaga och 17 sidor i den fjärde från 1985 via 21 sidor i 1988 års femte 
upplag till nästan 30 sidor i sjätte upplagan från 1995.619 Till delar 
förklarades ökningen av att avsnitt som tidigare hade legat utanför 
avsnittet integrerats, exempelvis avsnittet ”Tvätt och rengöring”. 

Rätlinjigheten kan brytas ner och problematiseras. Intressant var att 
fjärde upplagan från 1985 använde uttrycket ”[d]et ekologiska systemet 
rubbas.”620 Det förekom i det inledande stycket till miljöavsnittet. Till 
femte upplagan var det dock borta ur samma inledning och den 
bärande problematiken hade blivit ”avfallsproblem”.621 Ekologi hörde 
uppenbarligen inte hemma i kemi. 

Till sjätte upplagan hade det skett en ganska kraftig kvalitativ förändring 
och omstrukturering av miljöavsnitten genom införandet av ”Kemi i 
miljöns tjänst”, ett avsnitt uppbyggt kring idén om kretslopp. Fram till 
denna upplaga hade utökningen av Kemibokens miljöavsnitt främst 
handlat om en kvantitativ utökning av miljöhot kopplade till huvudsak-
ligen luft, mat och mark. Genom avsnittet ”Kemi i miljöns tjänst” fick 
det tidigare så dystra miljöavsnittet där miljöhoten hade radats upp på 
varandra en ny och mer positivt underton. Grundidén var att ”[n]ya 
ämnen kräver nya kretslopp.”622 Genom kretsloppsbegreppet visade 
miljöavsnittet på hur allt från övergödningsproblem till luftföroreningar 
skulle hanteras. Bristämnen tillfördes medan farliga ämnen lyftes ur 
kretsloppen. 

                                                 
618 Olof Moll, Sigvard Lillieborg & Robert von Braun, Kemiboken för grundskolans senare årskurser 
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Braun, Kemiboken (sjätte upplagan), 142–170. 
620 Bertil Borén, Olof Moll & Sigvard Lillieborg, Kemiboken för högstadiet : Faktabok, fjärde 

upplagan (Stockholm: Esselte Studium AB, 1985), 154. 
621 Borén, Moll & Lillieborg, No-kemiboken (femte upplagan), 156. 
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Den kvantitativa ökningen av miljörelaterade inslag under perioden 
uttryckte sig inte enbart som en ökning av miljöavsnitten. En annan 
tendens var att miljöinslagen i övriga delar av läroboken ökade. I 1995 
års sjätte och sista upplaga av Kemiboken fanns sex insprängda miljö-
avsnitt utöver huvudavsnittet.623 På så sätt integrerades miljön som en 
typ av anknytning, lika naturlig som den till alldagliga exempel eller till 
industri. Och tendensen stod sig in på 2000-talet: Fyra av de fem 
kemiserier jag undersökt från sekelskiftet 2000 valde att i hög grad 
presentera miljöfrågor i den löpande texten och då i samband med 
lämpliga innehållsliga teman. Vinnare var Gleerups Kemi av Gert 
Mårtensson som innehöll nästan oräkneliga 21 miljöavsnitt varav fem 
av dessa långa.624 Tefys Kemi representerade undantaget. Här samlades 
alla, så när som på ett kort miljöavsnitt, under ett nio sidor långt 
huvudavsnitt.625 

De miljöfrågor som hanterades i kemi utökades under perioden och 
kunde mot sekelskiftet 2000 sammanfattas till: luftrelaterade, vatten-
relaterade, markrelaterade (övergödning, försurning), bränslerelaterade 
och kemikalierelaterade miljöproblem. Utöver detta nämndes även 
miljömärkning, återvinning och ekologiskt jordbruk. Till temana knöts 
begrepp som kretslopp och hållbar utveckling varav kretslopp var det 

                                                 
623 Ibid., 27–28 (luftföroreningar och vattnets kretslopp), 40 (försurning), 59 (kalkning), 78f 

(bilavgaser), 85f (koldioxid och klimatet), 90 (alternativa bränslen). 
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mellaposition. Här kompletterades det bärande miljöavsnittet ”Hållbar utveckling” på 20 
sidor av sju kortare och i texten insprängda miljöavsnitt. Mona Gidhagen & Svante Åberg, 
Kemi direkt, andra upplagan (Stockholm: Bonnier utbildning, 2007), 48, 75, 88–107, 122–
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del : Bok 3: Eld och brand, Kemiska bindningar, Elektrokemi, Från malm till metall, Vår livsmiljö, 
Analys och beräkningar, första upplagan (Boarp: Tefy, 1997), 50–59 (sidan 57 var avsedd för 
anteckningar); Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Kemi Lpo : Bok 1, 45–46. 
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mest dominerande och systematiskt använda. Endast Bonniers Kemi av 
Gidhagens och Åberg använde sig av hållbar utveckling, övriga 
läromedel använde enbart kretslopp i sin hantering av miljöfrågorna. 

Förändringen i biologiämnet skiljde sig från den i kemi. Utvecklingen 
var liksom i fallet kemi relativt rätlinjig när det gällde den kvantitativa 
ökningen, på det kvalitativa planet var den däremot starkt knuten till 
ekologibegreppet och kunde därtill beskrivas som något av en 
trestegsraket där ekologibegreppet användning i miljötemat prövades, 
togs bort för att slutligen återinföras. 1970-talet var prövoperioden 
medan 1980-talet och det tidiga 1990-talet huvudsakligen skiljde ekologi 
från de om miljö. I läromedel från starten av 2000-talet hanterades 
miljöfrågor nästan uteslutande under ekologitemat. 

Ekologi som begrepp fördes in i läromedel under 1970-talet, framför 
allt i miljöavsnitten men även i avsnitt om naturtyper. Mest utförligt i 
hanteringen av ekologi var UNOs biologiserie av Lars-Åke Dahlqvist, 
Stig Fred och Märtha Henningsson. Den innehöll ett ganska rejält 
avsnitt om ekologi i sjunde årets lärobok och knöt i det nionde årets 
lärobok begreppet till miljöfrågan.626 Man kan beskriva detta och 1970-
talet mer generellt som att ekologi prövades i relation till miljöfrågorna. 
Samtidigt kan man konstatera att ekologi inte hade nämnts i Lgr 69, 
men väl i Lgr 80.627 1970-talet hade alltså varit en period där ekologi-
temat på ett allmänt plan hade förts in i ämnets texter via läromedlen. 

Under 1980-talet etablerades ekologi som ett självständigt, omfattande 
och givet område i biologiläromedel för högstadiet. Ekologiavsnitten 
var dock skilda från miljöavsnitten.628 (Åter)etableringen av miljöfrågor-

                                                 
626 Anders Boierth, Erik Nordling & Lars-Olof Öhman, Biologi 3H : Fem arbetsområden i biologi 

för högstadiet : Grundbok, andra upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973), 69; Berth 
Andréasson, Lars Bondeson, Rune Edström, Kurt Forsberg, Sture Gedda, Luksepp Kalju 
& Ingemar Zachrisson, Biologi 1 : grundskolans högstadium : Grundbok/Studiebok, första 
upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 1974/1976), 145; Andréasson, Bondeson, 
Edström, Forsberg, Gedda, Kalju & Zachrisson, Biologi 3, 120; Lars-Åke Dahlqvist, Stig 
Fred & Märtha Henningsson, UNO Biologi : Elevens bok åk 7: samspelet i naturen, första 
upplagan (Stockholm: LiberLäromedel, 1973/1976), 22f; Lars-Åke Dahlqvist, Stig Fred & 
Märtha Henningsson, UNO Biologi : Elevens bok åk 9: människan och livsmiljön, första upplagan 
(Malmö: LiberLäromedel, 1975/1977), 52f. 

627 Lgr 80, 117. 
628 Sidnumren refererar till ekologi respektive miljöavsnitten: Nils Linnman, Gösta Rodhe & 

Birger Wennerberg, Biologiboken : Högstadiet : faktabok (vissa avsnitt under medverkan av Carlsten, 
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na i ekologidelarna skedde successivt under detta decennium. Exempel-
vis nämnde 1981 års tredje upplaga av Biologiboken, skriven av Nils 
Linnman, Gösta Rodhe och Birger Wennerberg enbart människans på-
verkan på ekosystemen i samband med skogen och då i relation till kal-
hyggen.629 I 1988 års första upplag av No-biologiboken, som Biologiboken 
då hade bytt namn till, hade temat utökats väsentligt och människans 
påverkan på ekosystemen behandlades i hela fyra underavsnitt. Ekologi-
begreppet omnämndes dessutom i miljöavsnittet.630 

Ekologins koppling till miljöfrågorna slog med andra ord inte igenom 
direkt i samband med att det etablerade sig i biologiämnet. Men något 
skedde och mot slutet av 1990-talet och under det första decenniet av 
2000-talet inordnades de fram till dess separata miljöavsnitten under 
ekologiavsnitten i flera av de läromedelsserier jag har studerat. Men 
förändringen slog igenom sent. Ingen av förstaupplagorna av vare sig 
Gleerups, Libers eller Natur och kulturs biologiserier från mitten av 
1990-talet använde ekologi som den överordnade strukturen för 
miljöavsnittet.631 Däremot hade två av de fem läromedelsserier som jag 
undersökt – Bonniers och Natur och kulturs – från strax efter 
sekelskiftet 2000 en dylik lösning.632 I ett tredje följde miljöavsnittet 

                                                                                                                        
Anders; Linnman, Gunnel), tredje upplagan (Nacka: Esselte Studium, 1981), 71–104, 225–251; 
Nils Linnman, Gösta Rodhe & Birger Wennerberg, No-biologiboken : faktabok för högstadiet, 
första upplagan (Solna: Esselte studium, 1988), 101–146, 331–365; Birgit Hortlund, red., 
Försök & Fakta : Biologi för grundskolans högstadium : Upplaga 1: Rolf Jonsson, bearbetning Jan Moen 
: Upplaga 2: Ekologi, Stig Olof Carlin, Etologi Birgitta Fält, Miljö, Hans Berggren. I övriga kapitlen 
har texten från upplaga 1 bearbetats av Jan Moen och redaktör Birgit Hortlund, andra upplagan 
(Malmö: Liber, 1988), 107–142, 321–331; Wilhelm Arenlind, Biologi 3 : Faktabok : Pogos No-
serie, första upplagan (Solna: Pogo pedagog, 1984), 57–72. Pogos No-serie saknade 
ekologiavsnitt. 

629 Linnman, Rodhe & Wennerberg, Biologiboken : Högstadiet (tredje upplagan), 76f. 
630 Linnman, Rodhe & Wennerberg, No-biologiboken (första upplagan), 102, 108, 125f, 145, 346. 

Jfr Sven-Olof Hägglund, Olle Eskilsson, Ankar Jylltorp, Jan Schoultz & Olof Söderbäck, 
No-kombi: Var rädd om miljön, första upplagan (Stockholm: Liber Utbildning, 1989/1995), 
15. 

631 Anders Henriksson, Gleerups Biologi, första upplagan (Malmö: Gleerups förlag, 1995), 303–
331; Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson & Ingemar 
Zachrisson, Biologi : för grundskolans senare del, första upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 
1995), 123–145; Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph Mårtensson, Annika Nilsson & 
Anders Nystrand, Biologi : Spektrum, första upplagan (Stockholm: Liber utbildning, 1995), 
172–211. 

632 Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson & Ingemar 
Zachrisson, Biologi : för grundskolans senare del : Grundbok, andra upplagan (Stockholm: Natur 
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direkt på ekologiavsnittet och inleddes passande nog med 
underavsnittet ”Människans ekosystem”.633 De två serier som höll 
ekologi- och miljöavsnitten separerade var andra upplagan av Libers 
Biologiboken från 1995 av Linnman, Rodhe och Wennerberg och andra 
upplagan av Gleerups No Biologi av Anders Henriksson från 2002. Den 
förra hade dock ett avsnitt om ekologi och biologisk mångfald 
insprängt i miljöavsnittet.634 Och i det senare förekom begreppen 
ekosystem och biologisk mångfald i miljöavsnittet.635 

Jämte den kvalitativa förändring som biologiämnet genomgick fanns 
även, liksom i kemiämnet, en kvantitativ ökning av miljörelaterade 
avsnitt. Den typ av miljöfrågor som fördes in i biologi under 1970- och 
1980-talen var knutna till medier som luft, vatten (övergödning, 
försurning), mark (försurning), energi samt miljöfarliga ämnen och 
avfall. Kemi och biologi kom därmed att i allt högre grad överlappa 
varandra i dessa frågor.636 

Den kvantitativa ökningen av miljöhot förklarar dock inte varför 
biologi upplevde ett kvalitativt skifte i sin hantering av miljöfrågorna. 
För denna förändring tycks begreppet biologisk mångfald vara central. 
En av serierna jag undersökt kopplade begreppet till FNs konferens om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.637 

                                                                                                                        
och Kultur, 2001/2007), 96–149; Jarmo Kukka & Carl Johan Sundberg, Biologi direkt, första 
upplagan (Stockholm: Bonnier utbildning, 2005), 326–365. 

633 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Ralph Mårtensson, Annika Nilsson & Anders Nystrand, 
Spektrum biologi, tredje upplagan (Stockholm: Liber, 2006), 180. Liksom under den 
föregående perioden framstod gränsen mellan natur och kultur som upplöst, något som var 
allra tydligast i de biologiläromedel som gjort miljöavsnittet till del av ekologiavsnittet. I 
dessa gjordes exempelvis ”staden” till ett i mängden av ekosystem. Kukka & Sundberg, 
Biologi direkt, 350f. I andra läromedel gjordes staden till del av kretsloppen. Andréasson, 
Bondeson, Gedda, Johansson & Zachrisson, Biologi (andra upplagan), 133. 

634 Nils; Wennerberg Linnman, Birger; Carlsten, Anders; Magnusson, Lars; Linnman, Gunnel, 
Biologiboken för grundskolans senare årskurser: Lpo 94, andra upplagan, fjärde tryckningen 
(Stockholm: Liber, 2001/1995), 358ff. 

635 Anders Henriksson, Gleerups Biologi, andra upplagan (Malmö: Gleerup, 2002/2003), 369, 
373. 

636 Ett explicit tecken på detta är att innehållet i No-kombis miljöhäfte anges bestå av en 
kombination av kemi och biologi. Se Hägglund, Eskilsson, Jylltorp, Schoultz & Söderbäck, 
No-kombi: Var rädd om miljön. 

637 Andréasson, Bondeson, Gedda, Johansson & Zachrisson, Biologi (andra upplagan), 140. 
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I biologiläromedel som inte integrerade miljö med ekologi struktureras 
miljöfrågorna efter principer som vatten, mark och energi samt idéer 
om att människan hade rubbat balansen. Ekologi blev i de läromedel 
som integrerade miljö i ekologi till en kontext för varje miljöfråga och 
gav därmed frågor om naturens ordning ett mer begränsat sammanhang 
i jämförelse med när miljöproblemen strukturerades utifrån medier som 
luft och vatten. (Det bör nämnas att kretsloppet blev ett centralt 
begrepp i biologiämnet i mitten av 1990-talet men att det under-
ordnades ekologi och biologisk mångfald.) 

Medan biologi och kemi upplevde kraftiga förändringar under perioden 
förblev miljöfrågorna i fysikämnet liksom de hade varit sedan 1970-talet 
kopplade till energiavsnitten. Detta gällde för fyra av de fem 
läromedelsserier som jag har undersökt från början av 2000-talet. 
Avsnitten var dock väsentligt längre än under den föregående perioden 
och det tidiga 2000-talets läromedel var därtill samtliga tydligt normativa 
i sina anspråk att peka ut framtida energikällor och hur man borde leva 
för att förbruka mindre energi.638 Undantaget var Gleerups Fysik av 
Jacques Schultze.639 Miljöperspektivet på energifrågan hanterades i 
stället i deras kemiläromedel. Samtidigt kan man konstatera att tonen i 
samtliga fysikserier från sekelskiftet 2000 var mildare än i de mest 
radikala läromedlen i fysik från 1970-talet.640 Men, medan vissa 
läromedel från 1970-talet inte hade nämnt ett ord om det problematiska 
i energianvändningen mer än att kort konstatera att behovet av energi 
ökade i världen och att detta ökade behov i framtiden måste 

                                                 
638 Staffan Sjöberg & Börje Ekstig, Fysik : Grundbok : för grundskolans senare del, andra upplagan 

(Stockholm: Natur och Kultur, 2001/2004), 236, 252–279; Per Andersson & Pernilla 
Andersson, Fysik direkt, andra upplagan (Stockholm: Bonnier utbildning, 2006), 152–171, 
221–223; Lennart Undvall & Anders Karlsson, Spektrum fysik, tredje upplagan (Stockholm: 
Liber, 2006), 276–295; Lennart Undvall & Anders Karlsson, Fysik, andra upplagan 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2001), 252–260; Bo Paulsson, Bo Nilsson, Bertil Karpsten 
& Jan Axelsson, Fysik Lpo : För grundskolans senare del : Bok 2: Arbete–Energi–Effekt; 
Värmelära; Meteorologi; Ellära magnetism; Optik; Akustik, första upplagan (Boarp: Tefy, 1997), 
22; Bo Paulsson, Bo Nilsson, Bertil Karpsten & Jan Axelsson, Fysik Lpo : För grundskolans 
senare del : Bok 3: Mekanik; Elektronik; Atom- o kärnfysik; Astronomi; Energikällor : 
Sammanfattning av Fysik Lpo 1 och Fysik Lpo 2, första upplagan (Boarp: Tefy, 1998), 83–91.  

639 I Gleerups Fysik hanterades inte energifrågor utifrån ett miljöperspektiv. I fyra korta avsnitt 
berördes dock miljöfaror av olika slag. Jacques Schultze, Fysik : Försök & fakta : Skolår 6/7–
9, första upplagan (Malmö: Gleerups, 2000), 105, 174, 209, 260f. 

640 Ahlström, Ek, Lindskoug & Sjökvist, UNO Fysik åk 9, 51–63. 
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tillfredsställas genom ”alternativa energikällor” så var diskussionen om 
de alternativa energikällornas möjligheter och begränsningar givna 
inslag i det tidiga 2000-talets läromedel.641 

Fysikämnet hade under perioden 1980–2007 den mest rationella 
hållningen i miljöfrågorna. Vad som var gott och vad som var ont tog 
läroboken inte explicit ställning till utan detta gjordes till rationella och 
komplexa val för eleven att diskutera. Natur och Kultur Fysik av 
Sjöberg och Ekstig använde exempelvis inte de värderande begreppen 
förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor i deras tabell över 
olika energikällor och dess för och nackdelar. Här nämndes i stället 
energikällorna vid deras namn. Om biobränsle kunde man exempelvis 
läsa att det ”[t]ar mycket plats medan den växer” och om stenkol och 
koks att det ”[ö]kar koldioxidhalten i atmosfären.”642 

De tre delämnena skiljde sig därmed åt i hur de normerade människans 
förhållande till naturen. I biologi gjordes relationen närmast till en 
naturlag: ”Vi måste följa spelreglerna.”643 I kemi handlade det i stället 
om att skapa fungerande kretslopp för kemikalier och i fysik om en svår 
balansgång i valet mellan energikällor som alla tycktes ha sina svaga och 
starka sidor. Fysikämnet intog den mest neutrala hållningen, något som 
underströks av att företeelser som ekologiskt jordbruk och miljömärk-
ning nämndes i kemi- och biologiläromedel från tidigt 2000-tal men inte 
i fysikläromedel från samma tid. 

Man behöver inte tolka fysikämnets neutrala hållning negativt, tvärt om 
kan den ses som ett sätt att lämna det ofta mycket svåra valet mellan 
olika energikällor till eleven som därmed får lära sig att ta ställning i 
energifrågor. Samtidigt går det inte att komma ifrån att fysikämnet 
fortsatt var det av de tre delämnena som hade lägst andel miljöinnehåll. 
Sett ur detta perspektiv – fysik som miljöämnets sista bastion – är 
klimatfrågan intressant. Väder har av tradition varit ett tema som tillhört 

                                                 
641 Per-Arne Falk & John-Henric Johnson, Fysik 3 : Grundskolans högstadium : 

Grundbok/studiebok, första upplagan (Stockholm: Natur och kultur, 1977), 114ff; Per-Arne 
Falk & John-Henric Johnson, Fysik 1 : Grundskolans högstadium : Grundbok/studiebok, första 
upplagan (Stockholm: Natur och kultur, 1975/1979), 92ff. 

642 Staffan; Ekstig Sjöberg, Börje, Fysik : Grundbok : för grundskolans senare del (Stockholm: Natur 
och Kultur, 2001/2004), 270. 

643 Kukka & Sundberg, Biologi direkt, 360. 
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fysik och gjorde så även under den studerade perioden. Likväl var det i 
1990-talets läromedel i biologi som klimatfrågan på allvar introducera-
des. I de senaste upplagorna av biologiläromedel från sekelskiftet 2000 
omfattade dessa avsnitt upp till som mest fyra sidor.644 Däremot tog 
endast ett av de fysikläromedel jag undersökt från samma årtionde upp 
klimatfrågan i väderavsnittet och då enbart i ett kort avsnitt med den 
neutrala titeln ”Växthuseffekten kan påverkas.”645 

En möjlig förändring kan anas. Energiprincipen seglade upp som en 
möjlig kandidat till ny och normerande begreppsapparat för människans 
förhållande till naturen i fysik. Principen omnämndes i samtliga serier. 
Det intressanta var hur den användes i Natur och kulturs Fysik av 
Sjöberg och Ekstig. Där hade den nämligen knutits till miljöfrågorna. 
Som ett underavsnitt till energiprincipen nämndes en motsvarande lag 
för materia: ”Materia kan inte förintas eller nyskapas, endast 
omvandlas.”646 Denna fick sedan bilda en övergripande kontext till 
frågor om återvinning och kretslopp. 

Den normerade begreppsflora som introducerades i ämnet under 
perioden 1980–2007 innebar att gränser drogs om och att nya idéer om 
hur naturen bäst skulle ordnas etablerades. Under perioden 1936–1962 
hade ett stort fokus legat på nedskräpning och förstörelse av den orörda 
naturen. Under 1960- och 1970-talen hade naturskyddsfrågorna givits 
en mer gränslös karaktär genom introduktionen av luft- och vattenföro-
reningar. Lösningarna under denna period hade i första hand varit av 
teknisk art såsom rening av avgaser och vatten. I läromedlen från den 
senare delen av perioden 1980–2007 framstod naturens ordning som 
mer fundamentalt rubbad än tidigare: ”Under 1900-talet har människan 
rubbat balansen i naturen”, ”Allting sprider sig, men ingenting för-
svinner”, ”Ekosystemet kan komma i obalans både av naturliga orsaker 

                                                 
644 Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson & Nystrand, Biologi (tredje upplagan), 186–187, 190–

191. 
645 Sjöberg & Ekstig, Fysik (andra upplagan), 93. Frågan om den ökande växthuseffekten 

behandlades även i Undvall & Karlsson, Spektrum fysik, 285 (avsnittet om icke förnyelsebara 
energikällor).  

646 Sjöberg & Ekstig, Fysik (andra upplagan), 262–263. I första upplagan fanns motsvarande 
avsnitt på plats, men energiprincipen lyftes inte fram lika tydligt. Staffan Sjöberg & Börje 
Ekstig, Fysik : för grundskolans senare del, första upplagan (Stockholm: Natur och Kultur, 
1995), 262–263. 
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och på grund av människan”, ”Syret är en bristvara på bottnarna.”647 
Ett tematiskt upplagt läromedel som gavs ut 1999 bar som av en 
händelse titeln Atomer i ordning. Första avsnittet bar titeln ”Ordning i 
förändring.”648 Budskapet några avsnitt senare var tydligt: ”Du väljer 
ordning.”649 Eller som ett annat läromedel uttryckte det: ”Det är lätt att 
känna sig uppgiven och ge upp alla försök till förändring. […] Men 
inget kunde vara mer fel! Kan människan med sin intelligens skapa alla 
miljöproblem, har hon också förmåga att reda upp dem.”650 

Under den senare delen av perioden 1980–2007 hade en rik och 
normerande begreppsvärld etablerats för människans förhållande till 
naturen. Kretslopp och hållbar utveckling förekom i samtliga delämnen 
och kan ses som den nya natursynens grundbegrepp. De båda 
begreppen uttömde de som användes i kemiämnet. Biologiämnet 
bidrog å sin sida med ekosystem, biologisk mångfald, monokulturer, 
slutna och brutna kretslopp och fysik med förnyelsebara och icke 
förnyelsebara energikällor samt energiprincipen. 

Skollaboratoriets gränser vidgas 

Skollaboratoriet förlorade sin position som centrum för ämnet, som det 
ämnets begrepp och fenomen fördes tillbaka på. I stället blev det en del 
bland många i ämnet. Läroböckerna från perioden 1980–2007 kunde 
innehålla läromedelsavsnitt som ”Kemiska experiment” och ”Kemi på 
laboratoriet”.651 Laboratoriet miste därmed sin ställning som förebild 
för arbetssättet, eller kanske ska jag säga förändrade – det beror på hur 
man betraktar saken. Textförfattarna menade att experimenten och 
laborationerna hade blivit för styrda och för teoretiskt inramade och att 

                                                 
647 Citaten i den ordning de återgivits: Mårtensson, Kemi (andra upplagan), 29, 32; Berth 

Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson & Ingemar Zachrisson, 
Biologi : för grundskolans senare del : Grundbok (Stockholm: Natur och Kultur, 2001), 115; 
Anders Henriksson, Gleerups Biologi, andra upplagan (Malmö: Gleerups Utbildning AB, 
2002), 182. 

648 Stefan Strömberg, Bo Brinkhoff & Berit Strömberg, Natura : Atomer i ordning : Kemi 3, 
första upplagan (Stockholm: Liber, 1999), 2. 

649 Ibid., 46. 
650 Linnman, Biologiboken för grundskolans senare årskurser: Lpo 94, 366. Jfr Fabricius, Holm, 

Mårtensson, Nilsson & Nystrand, Biologi (tredje upplagan), 209. 
651 Andréasson, Bondeson & Boström, Kemi (andra upplagan), 32ff; Gidhagen & Åberg, Kemi 

direkt, 6ff. 
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spänningsmomenten därmed hade försvunnit. Det gällde att ändra på 
detta. Laboratoriet behövde därmed lösgöras från ämnets teoretiska 
grepp, och det på flera plan. I No-kombi valde man att skilja faktadelar 
från försöksdelar med dylika motiv, nämligen att ”[f]örsöket förlorar 
inte sin spänning – eleven kan själv upptäcka och dra slutsatser.”652 

Det vetenskapligt inspirerade arbetssätt som jag beskrev för föregående 
period förändrades. Förändring kan delas upp i två delar: För det första 
handlade den om att skollaboratoriet blev mindre laboratorielikt genom 
att en mängd nya material som petflaskor, mjölpåsar, sirapsflaskor med 
mera fördes in. Dessa hade en annan karaktär än tidigare, vardagliga 
snarare än vetenskapslika. Ett exempel på detta ges i följande uppgift ur 
en av periodens läroböcker: 

24. Salladsdressing 
Här är ett bra recept på salladsdressing: 1 dl röd vinäger; 1 dl vatten; 1 
msk kryddblandning för sallad; 1 dl olivolja. 
Häll vinägern och vattnet i en flaska. Tillsätt kryddorna och skaka om. 
Tillsätt olivoljan och skaka om ytterligare en gång. 
Vinäger består till större delen av vatten. Anta att du blandar dressingen i 
en flaska som rymmer en halv liter. Hur ser det ut när den har stått ett 
tag? Rita flaskan och innehållet!653 

Kemi- och fysikläromedlen kom under perioden att fyllas av uppgifter 
som krävde allt annat än för skollaboratoriet särskilt utformad materiel. 
Tallrikar, muggar, petflaskor och bilvax – allt kunde göras till föremål 
för experimenten. Undantaget var Tefys läromedelsserier i fysik och 
kemi som i linje med den föregående perioden integrerade laboration-
erna i den innehållsliga framställningen i läroboken och dessutom knöt 
dem till särskild utformad experimentutrustning. 

För det andra började texterna poängtera vikten av att inte låsa in sig i 
skollaboratoriet. I stället framhölls att den undersökande verksamheten 
kunde pågå näst intill var som helst och utföras med till buds stående 
medel. Det vetenskapligt inspirerade arbetssättet hade därmed gjorts till 
ett förhållningssätt snarare än en specifik verksamhet. 

                                                 
652 Sven-Olof Hägglund, Olle Eskilsson, Ankar Jylltorp, Jan Schoultz & Olof Söderbäck, No-

kombihåg: handledning till No-kombi, första upplagan (Gävle: Skolförlaget Gävle AB, 1985), 5. 
653 Sjöberg, Fysik : Grundbok : för grundskolans senare del, 19. 
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Men det gäller att inte stanna i laboratoriet. Eleverna ska använda sitt no-
kunnande i vardagen, på arbetsplatsen, i samhällslivet. Därför måste ämnes-
läraren i sin undervisning på olika sätt ta steget ut i omvärlden, så att no-
undervisningen får en samhällsinriktning.654 

Citatet är hämtat från ett kommentarmaterial till Lgr 80 från 1991. Det 
tog spjärn mot föreställningen att ämnet i alltför hög grad slutit sig i 
skollaboratoriet. 

Vidgningen av den undersökande verksamheten uttrycktes även när 
läromedlens visade att traditionellt laborativa metoder som sedimen-
tering, indunstning, extraktion, filtrering med mera hade alldagliga 
motsvarigheter (se figur 22, bilaga 3).655 

För att tydliggöra förändringen kommer jag att kontrastera grund-
skolans kemi och fysik i det tidiga 2000-talet mot enhetsskolans kemi 
och fysik i det sena 1950-talet. Hur introducerades eleven för 
delämnena i dessa läromedel? Låt mig börja med enhetsskolan, ämnet 
kemi och ett läromedel från 1958. Det inleddes som följer: 

Grundämnen, blandningar, kemiska föreningar 
EXPERIMENT 1: 
Undersök egenskaperna hos svavel med avseende på färg, lukt, löslighet i 
vatten och koldisulfid. Påverkas det av en magnet?656 

Eleven fördes direkt in i ett experiment av vetenskapslik karaktär. Att 
undersöka färg, lukt och löslighet av svavel i koldisulfid var knappast 
något som med enkelhet utfördes i ett vanligt hem eller med de medel 
som köksskafferiet hade att erbjuda. Hur introducerades då eleven för 
kemi i läromedel från tiden kring 2000? Bonniers Kemi från 2000 får 
illustrera: 

Vardagslivets trolleri 
VAD HANDLAR KEMI OM EGENTLIGEN? Vad kan man göra 
med kemi? Har vi som inte är forskare eller vetenskapsmän någon nytta 

                                                 
654 Om undervisningen i orienteringsämnen: Kommentarmaterial Lgr 80, 116. Jfr Olof Moll, Sigvard 

Lillieborg & Robert von Braun, Kemiboken : Lärarhandledning : Lpo 94, sjätte upplagan 
(Stockholm: Liber Utbildning AB, 1995), förord. 

655 Andréasson, Bondeson & Boström, Kemi (andra upplagan), 38; Gidhagen & Åberg, Kemi 
direkt, 27f; Nettelblad & Ekdahl, Kemi (tredje upplagan), 46ff; Paulsson, Nilsson, Karpsten & 
Axelsson, Kemi Lpo : Bok 1, 7ff. 

656 Harry Eng & Olov Mellqvist, Kemi : Del I E : Enhetsskolans klass 8 : Alternativkurs 1 (Gävle: 
Skolförlaget Gävle AB, 1958), 5. 
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av den? Är ”kemiska ämnen” farliga? Är kemi trolleri? Bubblande 
färgglada vätskor i märkliga glasapparater, explosioner… Är kemi farlig? 
Giftiga kemikalier som dödar djur och gör människor sjuka? 
Trolleri? Farligt? Eller inte konstigt alls…? 
Kemi kan vara… 
…att du kokar ett ägg. Äggvitan som var rinnande och genomskinlig blir 
vit och fast; …att pappa dricker kaffe sent på kvällen och klagar över att 
han inte kan sova; …att en kompis kommer till skolan med ny frisyr 
formad med frisyrgelé och ser jättecool ut; …att du har simmat i 
bassängen; huden kliar för att den är torr, du smörjer dig med hudlotion 
och det slutar klia; …att någon med blodcancer får medicin och blir frisk; 
…att du är så hungrig att du knappt orkar lyfta fötterna; men så tar du ett 
par mackor och ett glas mjölk och efter en liten stund så är du pigg och 
glad igen.657 

Texten återfanns till höger på lärobokens första uppslag. Vänstersidan 
visade en bild av ett par händer med vita handskar som höll i en 
trolleristav kring vilken det slog gnistor. Staven tycktes röra sig i cirklar 
över en hög svart hatt. På nästa uppslag möttes eleven av överskriften 
”Pizzan är full av kemi.” Texten bad eleven föreställa sig att han eller 
hon skulle ha fest för några kompisar och bjuda på hembakad pizza. 
Med detta som utgångspunkt definierades kemi: ”Om det inte fanns 
kemi, skulle det inte bli någon pizza och inte någon fest.”658 
Kopplingen mellan pizzan och kemin tydliggjordes med hjälp av ugnen: 
”Det måste alltså hända något med degen när den är inne i ugnen. Och 
det som händer när den råa degen förvandlas till färdig pizzabotten – 
det är kemi.” Kemi definierades här som det som låg bakom centrala 
skeenden i världen – det som ”verkar som trolleri”. Texten avslutades 
med slutsatsen att utan kemi skulle ”maten inte smaka lika bra”. 
Liknande inledningar fanns i de senaste upplagorna av samtliga fyra 
läromedelsserier jag undersökt i kemi och fysik. 

Läroböckerna i det tidiga 2000-talet uppmärksammade eleven på att det 
mest välkända kunde vara märkvärdigt och rent av fantastiskt. Och där, 
i mötet mellan pizzan och ”trolleriet”, i mötet mellan det mest välkända 
och det till synes oförklarliga, inträffade något intressant: vardagen 
transformerades till naturvetenskaplig praktik. 

                                                 
657 Nettelblad, Kemi (första upplagan), 7. Jfr Folke A Nettelblad & Christer Ekdahl, Kemi : 

Spektrum, andra upplagan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2002), 6f. 
658 Nettelblad, Kemi (första upplagan), 8. 
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I Bonniers Fysik relaterar vi hela tiden, i stort och smått, till elevernas 
vardag. Fysiken finns runtomkring oss hela tiden. Det gäller bara att 
upptäcka den. Vår bok hjälper eleverna med detta! De blir mer 
motiverade och upplever att fysikämnet angår dem. 

Eleverna upptäcker att det är kemi i stort sett allt de sysslar med under en 
dag.659 

Dylika påståenden återfanns även i läromedlen.660 I samtliga kemiläro-
medel kunde man läsa påståendet ”kemi finns överallt”. Fysikböckerna 
skiljde sig något, där var det vanliga att författarna definierade fysik med 
att det ”förklarar många fenomen”. Kemi gjordes till något som eleven 
kunde upptäcka i vardagen medan fysik blev det som förklarade 
vardagen. Kemi gavs en bas i det materiella, i ”kemiska ämnen”, medan 
fysik gjordes till en tankebaserad verksamhet som handlade om att 
kunna ge förklaringar till det som skedde. Regnbågen är inte fysik, 
däremot är förklaringen till vad regnbågen är fysik. Eleven uppmanades 
i kemi till att undersöka vilka ämnen som fanns i omgivningen, i fysik 
att söka förklaringar till allt som skedde. Inget av dessa ideala arbetssätt 
var på ett uppenbart sätt knutet till laboratoriet. 

Det som pågick i ämnet kan ses som en omförhandling om var makten 
över naturorienteringen skulle ligga. I och med att utgångspunkten inte 
längre togs i laboratoriet framstod akademins makt över ämnet inte 
längre lika direkt. I läromedlens inledningar uttrycktes kopplingen till 
akademin mer vagt än under perioden 1962–1980: 

Kemi kan vara mycket. Det är ett ämne i skolan, men det är också 
naturvetenskap.661 

Man kan säga att fysik handlar om det mesta vi upplever omkring oss. 
Det handlar om ljud, ljus, värme, elektricitet och mycket annat. Det 
handlar också om jorden, månen, planeterna och stjärnorna. Fysik 

                                                 
659 Båda citaten från Skolvärlden, nr. 3 (2003), 13. 
660 Nettelblad & Ekdahl, Kemi (tredje upplagan), 7f; Gidhagen & Åberg, Kemi direkt, 3ff; 

Andréasson, Bondeson & Boström, Kemi (andra upplagan), 6f; Paulsson, Nilsson, Karpsten & 
Axelsson, Kemi Lpo : Bok 1, 4; Bo Paulsson, Bo Nilsson, Bertil Karpsten & Jan Axelsson, 
Fysik Lpo : För grundskolans senare del : Bok 1: Materia, Krafter, Tid och rörelse, Ellärans grunder, 
Tryck, Solen och planeterna, första upplagan (Boarp: Tefy, 1996), 2; Sjöberg & Ekstig, Fysik 
(andra upplagan), inledning; Undvall & Karlsson, Spektrum fysik, 8. 

661 Andréasson, Bondeson & Boström, Kemi (andra upplagan), inledning. 
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handlar också om upptäckter, uppfinningar och hjälpmedel som 
människan utvecklat för att underlätta tungt och farofyllt arbete.662 

Kemi, skolans kemi, blev på en och samma gång skolämne och natur-
vetenskap. Denna självförståelse möjliggjorde ett friare förhållningssätt 
till vetenskaplig verksamhet för skolan. 

För att fullt ut förstå det nya arbetssätt som etableras i ämnet under 
perioden räcker det dock inte att undersöka skollaboratoriets 
förändrade premisser. Även en annan aspekt måste synliggöras: att de 
anonyma vetenskapsmännen hade bytts ut mot genier som de mest 
framträdande vetenskapliga förebilderna för arbetssättet. 

Geniet som förebild 

Framtidens människa måste tänka kreativt. I skolan bör man träna 
kreativitet genom ett undersökande arbetssätt. ”Fantasi är viktigare än 
fakta.” (Einstein)663 

Denna slutsats återfinns i en lärarhandledning från Natur och kultur 
skriven av Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta 
Johansson, och Ingemar Zachrisson 2002 till deras egen Biologi. Det är 
intressant att notera att just Einstein valts ut för att understryka 
slutsatsen. Einstein var ju inte biolog, alltså citerades han troligtvis som 
en mer allmän förebild inom naturvetenskapen. Användningen av 
Einstein sätter fingern på två viktiga tendenser i det nya ideal för arbets-
sättet som växte fram under perioden 1980–2007: För det första var 
arbetssättet mer enhetligt formulerat än under den föregående perioden 
– naturvetenskap snarare än fysik, kemi och biologi: ”Grundböckerna 
vill hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att tänka, reflektera och 
resonera på ett naturvetenskapligt sätt.”664 För det andra användes nya 
förebilder: genier snarare än anonyma kemister och fysiker. 

Geniet gjorde sitt definitiva intåg i läromedel skrivna efter Lpo 94. De 
hade förekommit redan i grundskolans begynnelse. Carl von Linné i 

                                                 
662 Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Fysik Lpo : Bok 1, 2. 
663 Berth Andréasson, Lars Bondeson, Sture Gedda, Birgitta Johansson & Ingemar 

Zachrisson, Biologi : för grundskolans senare del : Lärarbok, första upplagan (Stockholm: Natur 
och Kultur, 2002), 7. Jfr Per Andersson & Pernilla Andersson, Bonniers fysik : för grundskolans 
senare del : Studiebok, första upplagan (Stockholm: Bonnier utbildning, 2001), 10. 

664 Skolvärlden, nr. 5 (2003), 53. 
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biologi, vilket jag berörde i det föregående kapitlet, Carl Wilhelm Sheele 
i kemi och Benjamin Franklin i fysik. Deras roll var dock huvudsakligen 
som aktörer, systembyggare och uppfinnare i naturvetenskapens och 
tekniken historia.665 Omfattningen av dessa avsnitt kunde variera stort 
mellan läromedelsserier och delämnen. Under 1970-talet hade de i vissa 
fall varit helt frånvarande.666 Under perioden 1980–2007 kom genierna 
att ta allt mer utrymmet i anspråk. De framställdes som kreativa män 
och kvinnor som haft förmågan att gå sina egna vägar. 

För att börja med geniets intåg kan man för det första notera att det 
inte går att förstå det som en passiv effekt av läroplansförändringar. 
Naturvetenskapens och teknikens historia hade förekommit i läromedel 
under perioden 1962–1980 samtidigt som dylika avsnitt inte hade haft 
ett tydligt fäste i vare sig Lgr 62 eller Lgr 69. Med Lgr 80 blev de 
synliga. Här framhölls att ämnet skulle ta upp ”hur upptäckter inom 
naturvetenskapen förändrat människans uppfattning om världen och 
hur vår världsbild ständigt ändras i takt med nya upptäckter”.667 Temat 
hängde kvar och uttrycktes i kursplanen från 2000 bland annat i strä-
vansmålet att eleven ”utvecklar insikten att naturvetenskap är en 
specifik mänsklig verksamhet tillhörande vårt kulturarv”.668 Men att just 
genierna skulle ges en roll i detta kan inte förklaras av dessa läroplans-
förändringar. Historiska inslag hade funnits länge i ämnet och använts 
på olika sätt. Min tes är att det nya arbetssättet hade behov av geniet. 

I samtliga läromedelsserier och i samtliga delämnen som jag undersökt 
för det tidiga 2000-talet fanns avsnitt om genier. Hur radikal 
förändringen var illustreras av Tefy-serien. De första delarnas första 
upplagor i fysik och kemi kom 1977 respektive 1985. Medan Tefy fram 
till Lpo 94 helt hade saknat innehåll av historisk eller idéhistorisk 
karaktär så återfanns dylika avsnitt i upplagor producerade efter Lpo 94 

                                                 
665 Se t.ex. Beckman & Magnusson, Fysik för grundskolan : Årskurs 7, 31f, 98f; Sellergren, Kemi : 

Årskurs 8, 28f.  
666 Se t.ex. Bo; Nilsson Paulsson, Bo; Karpsten, Bertil; Axelsson, Jan, Fysik GrH 7 : Fakta-, 

laborations- och studiebok: Materia, krafter, tid och rörelse, ellärans grunder, tryck, jorden och månen, 
första upplagan (Helsingborg: Tefy, 1977). 

667 Lgr 80, 115. 
668 Grundskolan : Kursplaner och betygskriterier, 47. 
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längst bak i läroböckerna (serierna var tredelade). Här avhandlades flera 
framstående vetenskapsmän.669 

I första hand framställdes genierna i avsnitt av idéhistorisk karaktär, 
avsnitt där en betydelsefull vetenskapsman och hans och i några fall 
hennes upptäckt/er presenterades. Normalt förekom ett drygt tiotal 
längre beskrivningar av framstående vetenskapsmän med tillhörande 
porträtt i det tidiga 2000-talets läromedel för grundskolans senare år. 
Som mest tog dessa avsnitt två sidor i anspråk, men det normala var en 
halv till en sida.670 De kvinnliga forskare som tillägnades längre porträtt 
med tillhörande bild var matematikern Lise Meitner, fysikerna/kemist-
erna Marie Curie och Irène Curie samt matematikern Ada Lovelace (se 
figur 23, bilaga 3).671 

Hur stark geniporträttens ställning i läromedlen var varierade. 
Biologiämnet noterades normalt för lägst antal förekomster och fysik 
för flest. Allra flest porträtt hittade man dock i tredje upplagan av 

                                                 
669 Se Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Kemi Lpo : Bok 1, 76ff; Bo; Nilsson Paulsson, 

Bo; Karpsten, Bertil; Axelsson, Jan, Kemi Lpo : För grundskolans senare del : Bok 2: Kolföreningar, 
Alkoholer–Syror–Estrar, Vardagens kemi, Några vanliga material, första upplagan (Boarp: Tefy, 
1997), 74f; Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Fysik Lpo : Bok 1, 96ff; Paulsson, 
Nilsson, Karpsten & Axelsson, Fysik Lpo : Bok 2, 102ff; Paulsson, Nilsson, Karpsten & 
Axelsson, Fysik Lpo : Bok 3, 95ff.  

670 För exempel på längre omnämnande med tillhörande porträtt, se Sjöberg & Ekstig, Fysik 
(andra upplagan), 11 (Arkimedes), 52 (Isaac Newton), 67 (Hans Christian Ørsted), 68 
(Benjamin Franklin), 103 (Anders Celsius), 179 (Michael Faraday), 195 (Galileo Galilei), 228 
(Marie Curie, Pierre Curie), 234 (Lise Meitner); Andréasson, Bondeson, Gedda, Johansson 
& Zachrisson, Biologi (andra upplagan), 10f (Charles Darwin) 12f (Carl von Linné), 58 
(Konrad Lorenz), 87 (Elias Fries), 182 (Alexander Fleming), 201 (Louis Pasteur), 231 
(Arvid Carlsson); Nettelblad & Ekdahl, Kemi (tredje upplagan), 20 (Demokritos, John Dalton), 
35 (Antoine Lavoisier), 56 (Carl Wilhelm Scheele), 60 (Thomas Midgley), 72f (Empedokles, 
Johann Baptist van Helmont, Carl Wilhelm Scheele, John Rayleigh/William Ramsay), 130f 
(Justus von Liebig, Svante Arrhenius, Johannes Brønsted, Georg Olah), 171 (Ludvig 
Nobel), 212 (Louis Pasteur/Eduard Buchner), 290 (Dmitrij Mendelejev), 292 (Ernest 
Rutherford), 308f (Empedokles, Demokritos, Aristoteles, John Dalton, Niels Bohr), 323 
(Luigi Galvani); Kukka & Sundberg, Biologi direkt, 6 (Carl von Linné), 305 (Charles Darwi); 
Andréasson, Bondeson & Boström, Kemi (andra upplagan), 65 (Carl Wilhelm von Scheele), 
131 (Alfred Nobel), 182 (Dmitrij Mendelejev), 204 (Jöns Jacob Berzelius); Andersson & 
Andersson, Fysik direkt, 40 (Arkimedes), 116 (Isaac Newton), 121 (Albert Einstein), 143 
(Galileo Galilei), 176 (Benjamin Franklin), 177 (André Marie Ampère), 182 (Hans Christian 
Ørsted), 218f (Marie och Irène Curie), 253 (Lise Meitner); Schultze, Fysik, 27 (Christiaan 
Huygens, Galileo Galilei), 55 (Isaac Newton), 65 (Blaise Pascal), 112f (Alessandro Volta), 
142 (Hans Christian Ørsted), 167 (Anders Celsius), 205 (Alexander Graham Bell), 252 
(Albert Einstein). 

671 Se t.ex. Andersson & Andersson, Fysik direkt, 218f, 253. 



 232

Libers Kemi från 2006 med 20 förekomster. Samtidigt kunde förhållan-
det vara det närmast omvända inom andra serier: Natur och kulturs 
andra upplaga av Biologi från 2001 innehöll sju längre porträtt (åtta om 
man räknar de två förekomsterna av Linné) medan antalet i deras kemi-
läromedel inskränkte sig till fyra. 

De flesta av läroböckernas redogörelser behandlade odramatiska 
upptäckter. I några fall beskrevs genierna som misskrediterade av 
samtiden, personer få hade trott på och som man till och med hade 
skrattat åt. Deras upptäckter kunde även framställas som slumpmässiga 
och gjorda med enkla medel.672  

Själva upptäckten gjorde Hans Christian under en föreläsning för 
studenter. Han utförde ett experiment med ett batteri och en tråd av 
platina. I brist på tid hade han inte prövat experimentet tidigare, så han 
blev själv överraskad när kompassen på bordet plötsligt reagerade när det 
gick ström i platinatråden.673 

En annan viktig pusselbit till att förstå geniets starka ställning finner 
man i korta påpekanden där karaktärsdrag som tillskrevs genier lyftes 
fram som förebildliga. Även om denna typ av inpass inte var vanligt 
förekommande återfanns de här och var och ibland utan direkt referens 
till geniet, exempelvis i inledningen till andra upplagan av Natur och 
kulturs Fysik av Sjöberg och Ekstig från 2001. I samband med att den 
laborativa metod som eleven skulle använda sig av i ämnet 
introducerades påpekade författarna att ”[n]är man experimenterar kan 
man göra många oväntade upptäckter.”674 Även i Tefy, en serie som i 
föregående avsnitt framställdes som konservativt i förhållande till 
arbetssättet, lyfte författarna fram att man hade försökt förändra idealet 
för arbetssättet: ”Laborationerna har i många fall utformats ’friare’” 
eftersom ”Dessa laborationer stimulerar elevernas kreativitet och 
förmåga att dra egna slutsatser.”675 

                                                 
672 Se t.ex. Andréasson, Bondeson, Gedda, Johansson & Zachrisson, Biologi (andra upplagan), 

182, 346; Nettelblad & Ekdahl, Kemi (tredje upplagan), 131, 290, 323; Sjöberg & Ekstig, Fysik 
(andra upplagan), 11, 67, 177, 179, 195; Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Fysik Lpo : 
Bok 1, 96; Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Fysik Lpo : Bok 2, 102. 

673 Undvall & Karlsson, Spektrum fysik, 211. 
674 Sjöberg & Ekstig, Fysik (andra upplagan), inledning. Jfr Andersson & Andersson, Bonniers 

fysik : Studiebok, 6ff. 
675 Paulsson, Nilsson, Karpsten & Axelsson, Fysik Lpo : Bok 1, förord. 
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Det jag argumenterar för är att geniet utnyttjades för att förkroppsliga 
de karaktärsdrag som kom att åtrås av ämnet under perioden, 
karaktärsdrag som oväntade upptäckter, kreativitet och nyfikenhet. Och 
idealet riktade sig inte till några få utvalda – alla skulle lära sig att vara 
kreativa. Eller som en artikel i idéskriften Mot en ekologisk världsbild: Ny 
väg för naturvetenskaplig undervisning från 1978 uttryckte det: 

Oavsett om vi som vuxna ska utnyttja våra talanger inom den 
naturvetenskapliga sektorn eller ej, måste varje ung människa, som lämnar 
den obligatoriska skolan ha någon form av handlingsberedskap inför 
framtida problem, en tilltro till sig själv att kunna ta itu med de 
svårigheter, som kan bli oanat stora. Detta fordrar kreativitet.676 

Samtidigt fanns det avsnitt i texterna där geniet användes i syfte att 
tilltala en utvald skara. En annonsserie från Föreningen Svenska 
Läromedel (FSL) spelade exempelvis på lärarens vilja att få sina elever 
att nå framgång. En av seriens annonser visade en ung pojke. Han 
blåste såpbubblor och var futuristiskt klädd i reflekterande silverdräkt. 
Från pojkens huvud stack det ut ett par antenner. En annan av 
annonserna från samma kampanj visade en bild av en flicka finurligt 
utklädd till geting, en bild av det nyfikna, kreativa och naturälskande 
barnet (se figur 23, bilaga 3). ”Framtidens nobelpristagare?”677 Frågan 
fanns tryckt över den lilla flickan och följdes upp av den finstilta texten: 
”Du kan bli precis vad som helst – rockstjärna, statsminister eller 
forskare. […] För att barnen ska få behålla känslan av att allt är möjligt, 
måste lusten att lära hållas vid liv.”678 Det var berömmelse som 
annonsen spelade på. Att få Nobelpris är stort, då blir man vida 
berömd. Dessa annonser kan jämföras med de anonyma forskare och 
yrkesverksamma vuxna som tillsammans med teknikens state of the art 
hade passerat revy i annonsmaterialet vid tiden kring grundskolans 
införande. Här var det nobelpristagaren som fick konkretisera 
framgång. Men alla elever kan inte bli nobelpristagare. Även om 
annonsens tilltal kan tolkas brett, som en lärares längtan att få bidra till 
så många elevers framgång som möjligt så anspelade den troligtvis i än 

                                                 
676 Romell, "Kreativitet: en nödvändighet", 47. 
677 Det är intressant att forskartypen fick illustrera alla de attraktiva typer som nämndes. Detta 

var trots allt en annons för läromedel i allmänhet och inte specifikt för naturorientering. 
678 Skolvärlden, nr. 4 (2003), baksidan; Skolvärlden, nr. 8 (2003), baksidan. 
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högre grad på en lärares längtan efter att få fostra en extremt talangfull 
elev, en framtida framgångsrik forskare. 

Dylika framgångssagor riktades även till eleven. I läromedlen fanns 
korta avsnitt som berättade om delämnenas relevans för framtida yrken. 
I dessa presenterades frisörer, läkare, ingenjörer, apotekare med flera 
yrkesgrupper med argumentet att dessa alla hade nytta av delämnet i sin 
yrkesutövning.679 Här målades scenarier kopplade till elevens framtida 
yrkesliv upp. Bland de yrkeskategorier som förekom utmärkte sig 
geniet. I exempelvis Libers Kemi av Folke Nettelblad och Christer 
Ekdahl hette ett av de framtidsinriktade yrkesavsnitten ”Nobelpris till 
Amanda” (se figur 23, bilaga 3).680 Geniet gjordes på så sätt till del av 
den differentierade framtidsbild som erbjöds eleven i ämnet. 

I sammanhanget kan det vara av intresse att återberätta en historia som 
man kan höra då och då i utbildningskretsar.681 Historien handlar om 
Einstein. Det sägs, i en av historiens versioner, att han som barn 
frågade sig vad det skulle innebära att åka på en ljusstråle och att denna 
fråga senare i livet utgjort fröet till hans upptäckt av relativitetsteorin. I 
andra versioner verkar det snarare vara en fråga han ställde sig som 
vuxen forskare. Oavsett vilket var sensmoralen att de verkligt stora 
frågorna också kan vara de allra barnsligaste och att det gäller att inte ta 
död på barnens nyfikenhet och deras till synes naiva frågor. Eller som 
en studiebok i fysik från 2001 – för övrigt ett mycket tydligt exempel på 
hur geniet bidrog till att sätta kontexten för arbetssätet – deklarerade 
om dylika frågor: ”De är enkla att ställa men är ofta mycket svåra att 
svara på.”682  

Den stärkta ställningen för nya sätt att närma sig naturen illustreras 
även av framväxten av Science Centers i Sverige med start under 1980-
talet. I en artikel i Skolvärlden från 1985 motiverades dessa med att 

                                                 
679 Se t.ex. Nettelblad & Ekdahl, Kemi (tredje upplagan), 12, 111, 328f. 
680 Ibid., 13. Jfr Gidhagen & Åberg, Kemi direkt, 6–8; Schultze, Fysik, 9f. 
681 Einstein lär i ett samtal med Max Wertheimer 1916 ha berättade om han lekte med frågan 

om hur det skulle vara att springa efter en ljusstråle. Albrecht Fölsing, Albert Einstein: en 
Biografi (Nora: Nya Doxa, 1996), 68. Einstein tar även upp detta i sin självbiografi, Skizze. 

682 Andersson & Andersson, Bonniers fysik : Studiebok, 10. Citatet är hämtat från det inledande 
avsnittet om fysikämnets karaktär och i samband med den vetenskapliga dygden nyfikenhet 
diskuterades.  
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”[s]kolan borde visa lite av den värld, fylld av under och gåtor, som vi 
lever i.”683  

* 

Uppfinningsrikedom, kreativitet och fantasifullhet blev centrala för 
arbetssättet under perioden. Dessa ideal lyftes tydligast fram genom 
berättelser om genier där dessa tillskrevs karaktärsdrag som åtråddes 
rent didaktiskt i ämnet. De kom på så sätt att spela en viktig roll för att 
legitimera arbetssättet i ämnet. 

Geniernas framväxt har även noterats i gymnasieläromedel. Idéhistorik-
ern Johannes Lärkner gör i sin uppsats ”Vetenskapens ansikte - bilden 
av fysik i gymnasiet 1953–1978” iakttagelsen att ”[b]ilden av veten-
skapsmannen växer fram i takt med att fysikens historia upprättas, och 
trenden är att ju längre fram i tiden desto större plats får vetenskaps-
männen i läroböckerna.”684 Bakgrunden tycks ha varit följande: 
Gymnasiereformen 1970 hade bland annat föregåtts av en diskussion 
som hade tagit sin utgångspunkt i C. P. Snows begrepp ”de två 
kulturerna”.685 Idéhistoria hade förts fram i debatten som ett sätt att öka 
de allmänbildande inslagen i fysikämnet på gymnasiet. En idéhistorisk 
lärobok för gymnasiet skrevs av fysikern Tor Ragnar Gerholm och 
litteraturvetaren Sigvard Magnusson.686 

Socialantropologen Sharon Traweek tolkar å sin sida förekomsten av 
idéhistoriska inslag i universitetsläromedel som att de skapar en bild av 
naturvetenskapen som en produkt av individuella genier, män vars 
genombrott och idéer skapats utanför en historisk och politisk kontext, 
och att vetenskap enbart är något för ett fåtal utvalda.687  

Samtidigt, sett till allmänutbildningens naturvetenskap handlade den 
viktiga förändringen inte om att något tillkom som inte redan funnits 
där. Historiska och idéhistoriska avsnitt hade, som jag redan påpekat, 

                                                 
683 Skolvärlden, nr. 30 (1985), 10. Från mitten av 1980-talet började artiklar om Science Centers 

i Sverige att förekomma i Skolvärlden. 
684 Johannes Lärkner, ”Vetenskapens ansikte: bilden av fysik i gymnasiet 1953–1978” 

(studentuppsats, Uppsala universitet, 2006), 18. 
685 Eldelin, »De två kulturerna« flyttar hemifrån, 93ff. 
686 Ibid., 118ff. 
687 Traweek, "Pilgrim's Progress", 527. 
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funnits i såväl 1960- som 1970-talens läromedel för grundskolan. Det 
intressanta var att genierna hade en viktig roll att fylla. Medan arbets-
sättet under perioden 1962–1980 hade haft sin förebild i normalveten-
skapsmannens idoga arbete i laboratoriet hämtade det under perioden 
1980–2007 inspiration från nyfikna upptäckare som inte alltid höll sig 
inom laboratoriets gränser eller till dess standardutrustning. 

Bricoleurens kanon 

”Har vi som inte är forskare eller vetenskapsmän någon nytta av den?”688 

Under perioden 1980–2007 upprätthölls likheten mellan ämnet och den 
akademiska naturvetenskapen, framför allt genom arbetssättet. 
Samtidigt fick ämnet en mer demokratisk och alldaglig inramning. 
Frågan är hur detta gick ihop? Den retoriska frågan ur inledningen till 
Bonniers Kemi av Karin Nettelblad från 2000 – den som citeras ovan – 
pekade på att den naturvetenskap för alla som växte fram inte var helt 
konfliktfri. 

Huvuddelen av denna sammanfattning kommer att ägnas åt 
arbetssättet, miljöfrågornas närmast exempellösa framgångssagan till 
trots. För mig är arbetssättet nyckeln till att förstå ämnets nya kanon 
och den förändring som skett i jämförelse med föregående period. 

För att få perspektiv på arbetssättets utveckling och på hur identifika-
tionen med den akademiska naturvetenskapen bestått samtidigt som 
den förändrats, bland annat som resultat av mer allmänna pedagogiska 
strömningar, vill jag gå tillbaka till en lärobok från grundskolans 1960-
tal: Åke Isling och Bengt Cullerts Människan, naturen och samhället, ett 
pionjärarbete inom genren Orienteringsämnen för grundskolans 
mellanstadium. Läromedelsserien fanns på plats vid grundskolans 
införande 1962 och byggde på en integrering av samhällskunskap, 
naturkunskap, geografi och historia. Jämte ett fotografi av en liten pojke 
framför en runsten återfanns den inledande texten: 

I. Upptäckare 
Vad skulle du göra, om du som Robinson Kruse efter ett skeppsbrott 
kastades i land på en okänd kust? […] Ja, hur gjorde Robinson Kruse?689 

                                                 
688 Nettelblad, Kemi (första upplagan), 7. 
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Det som kännetecknade Kruse var enligt läroboken att han ”skaffade 
kunskaper genom att upptäcka och undersöka”, och som boken 
konstaterade: ”Vi är alla upptäckare.”690 Den första upptäcktsfärden tog 
eleven ut ur klassrummet till skolans allra närmaste omgivning. 

Bokens upplägg kan beskrivas som att eleven ställdes inför okända 
situationer som skulle lösas. För att synliggöra de karaktärsdrag som 
krävdes för en sådan uppgift fanns upptäckaren som förebild. Han/hon 
var en personlighetstyp som drevs av sin nyfiken och som försatte sig i 
okända situationer som inte hade en given lösning. För att kunna lösa 
dem var han/hon tvungen att använda de medel som fanns till hands. 

Jag finner stora likheter i det ideal för arbetssättet som Isling och Cullert 
förde fram och betoningen på upptäckter och finurliga lösningar inom 
det nya och vidgade vetenskapslika arbetssätt som etablerades i ämnet 
under perioden 1980–2007. För att närmare karaktärisera detta ideal vill 
jag vända mig till en artikel av språkvetaren Patrik Svensson och 
informatikforskaren Per-Olof Ågren från 1999. I denna använder de 
begreppet bricoleur – en term de hämtat från antropologen Claude 
Lévi-Strauss – för att beteckna en ny typ av undervisningsparadigm 
som de menar har växt fram i undervisningen i informationsteknik. De 
tydliggör bricoleursidealet genom att ge det en kontrast: 

Bricolage är den rakt motsatta processen mot Skinners behaviourism för 
lärande: från att lära sig att slaviskt följa den enda korrekta metoden eller 
tekniken för att lösa ett problem, till att improvisera och utnyttja det man 
har tillgång till för stunden. Studenten kan ses som en tusenkonstnär; 
påhittig, flexibel och intellektuellt mångfacetterad.691 

I linje Svenssons och Ågrens motpoler skulle man kunna säga att 
medan idealet för arbetssättet under perioden 1962–1980 speglade 
Skinners pedagogiska idéer kring inlärning av typiska och nedbrytbara 
färdigheter så var idealet för perioden 1980–2007 präglat av bricoleuren 

                                                                                                                        
689 Isling, Människan, naturen och samhället : Årskurs 4, 2. 
690 Ibid., 3. 
691 Patrik Svensson & Per-Olof Ågren, "Automater, bricoleurer och virtuella bröllop: tre 

paradigm för informationsteknik i undervisning" Human IT : tidskrift för studier av IT ur ett 
humanvetenskapligt perspektiv nr. 3 (1999), 172–173. Lévi-Strauss använder begreppet som en 
av utgångspunkterna för att diskutera primitiva kulturers vetenskap. Claude Lévi-Strauss, 
The Savage Mind (Chicago: The University of Chicago Press, 1962/1966), 16ff. 
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– denne Krusetyp – och dennes finurlighet och förmåga att med små 
och förhandenvarande medel göra de mest fascinerande upptäckter. 

Bricoleuren kan göras än tydligare genom att gå tillbaka till Lévi-Strauss 
beskrivning av densamme i The Svage Mind 1962. Skollaboratoriet har 
ändrat karaktär, en mängd alldagliga föremål som petflaskor och 
matvaror har i hög grad ersatt rundkolvar och kemikalier. Eleven får 
därmed en del drag gemensamt med den bricoleur Lévi-Strauss 
använder som idealtyp för att karaktärisera ”the science of the 
concrete”, den vetenskap han menade att primitiva kulturer uppvisade 
och som han kontrasterade mot den vetenskap som kännetecknade det 
moderna samhället.692 Karaktäristiskt för bricoleuren var att han/hon 
använde en mycket enklare uppsättning experimentverktyg än ingenjör-
en eller vetenskapsmannen. Trots enkla medel kunde bricoleuren med 
hjälp av sin fantasi åstadkomma en hel del. Han/hon hade därtill en 
närmast animerad relation till verkligheten och en enskild händelse 
kunde plötsligt föda en ny struktur – en ny myt – med vilken verklig-
heten kunde förklaras.693 Att jag för fram bricoleuren som ett sätt att 
fånga arbetssättet i ämnet för perioden 1980–2007 betyder inte att jag 
menar att den dimension som Lévi-Strauss tillskriver ingenjören och 
vetenskapsmannen var frånvarande, enbart att den inte hade samma 
dominerande roll som under den föregående perioden.  

Skillnaden i förhållningssätt mellan de båda periodernas arbetssätt kan 
förstärkas ytterligare genom att söka historiska kontraster. En sådan 
finner man i 1920-talets läroverksannonser i Tidning för Sveriges läroverk. 
Dessa hade framställt en mängd fascinerande fysikapparater gjorda för 
att fånga naturens mest spektakulära fenomen. Bland mängden av 
apparater hade man bland annat funnit en Wilson – Wulf apparat som 
påstods visa Alfa-partiklars banor samt ett Universalelektroskop (se 
figur 2). Det var apparater som kunde fånga naturens fenomen, 
apparater som ur det tidiga 2000-talets perspektiv framstår som delar av 

                                                 
692 Lévi-Strauss, The Savage Mind, 15ff. Lèvi-Strauss bidrar till en antropologiskt förankrad 

modernitetsteoretisk och språkfilosofisk diskussion om människosläktets utveckling. I och 
med sitt inlägg ifrågasatte han samtidigt den strukturella språksyn han hade lagt fram 
tidigare i sin karriär. Se även Jacques Derrida, Writing and Difference (London and New York: 
Routledge, 1967/2002), kap. 10. 

693 Lévi-Strauss, The Savage Mind, 21f. 
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museala samlingar. Mot detta kan vi ställa de uppgifter som konstru-
erades i läromedel från perioden 1980–2007 där det i stället var skaffe-
riets matvaror, petflaskor med mera som användes i syfte att synliggöra 
naturvetenskapen. De märkliga naturvetenskapliga apparaterna hade 
fångat naturen, de vardagliga produkterna fångade naturvetenskapen. 

 
Figur 2 Apparater som kunde fånga små och 
spektakulära delar av naturen. Tidning för 
Sveriges läroverk 1927, nr. 24, sidan 364. 

Hela förändringen kan ges ytterligare ett perspektiv. Det var nämligen 
så att PSSC under slutet av 1950-talet hade arbetat fram en modell för 
laborativ verksamhet som hade stora likheter med bricoleurens verk-
samhet. En ursprunglig tanke i dessa projekt hade nämligen varit att 
eleverna skulle tillverka sina egna laborations- och mätutrustningar med 
hjälp av vardagsföremål som träklossar, sodavatten, tändsticksaskar och 
så vidare. Man kan enligt Rudolph ana en viss dos av nostalgi bland 
vetenskapsmännen i PSSC i deras iver att bereda väg för de individuella 
och enkla experimenten i det allmänna skolsystemet i en tid när fysik-
vetenskapen allt mer hade kommit att präglas av ”big science”. Andra 
och mer explicita motiv bakom upplägget hade varit de låga kostnad-
erna. Men kanske än viktigare hade varit den transparens detta hade 
ansetts ge den vetenskapliga metoden: en komplicerad utrustning 
riskerade att dölja kopplingen mellan instrument och fenomen och 
riskerade därmed att misslyckas att övertyga eleven om experimentets 
förträfflighet som sanningssökare. Ytterligare en vinst hade enligt 
kommittén varit att det ”helps to prevent a split between the student’s 
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world and that of science.… In fact these two worlds are the same.”694 
Genom ett enkelt och genomskinligt arbetssätt skulle eleverna 
inspireras att utföra liknande experiment hemma. Lusten i den ständigt 
pågående intellektuella vetenskapsprocessen kunde därmed förmedlas. 
Fusionen mellan vetenskap och vardag skulle även bereda vägen för 
den grundläggande vetenskapen som naturlig del av vardagskulturen 
och därmed öka dess legitimitet i samhället. Under pilotförsöken 
framkom dock att vetenskapsmännen i PSSC hade varit väl optimistiska 
i sina ambitioner. Lärarna som testade materialet klagade över den tid 
det tog för eleverna att tillverka instrumenten, instrument som till råge 
på allt enbart användes i några enstaka experiment. Av denna anledning 
valde kommittén att låta förtillverka instrument för laborations-
kursen.695 

Starten för idén om allmänutbildningens elev som vetenskapsman kan 
för svenskt vidkommande sättas till grundskolans införande, något som 
belystes i förra kapitlet. Från denna tid hade dylika syftningar funnits i 
exempelvis läromedel och utbildningsdiskussioner. Internationellt 
verkar han ha klivit in på scenen ungefär samtidigt, i samband med de 
stora reformeringarna av naturvetenskaplig allmänutbildning. 
Pedagogen George DeBoer menar att det var ett ideal som inträdde på 
det naturvetenskapliga undervisningsidéplanet kring 1960.696 Jag har 
visat att idealet bestått på ett övergripande plan men att dess specifika 
uttolkning omförhandlats. Tiden kring 1980 var starten för denna 
omförhandling, en tid som även mer allmänt kännetecknades av 
reformverksamhet. 

* 

Hållbar utveckling för ett högteknologiskt samhälle kom att bli den 
övergripande struktur som präglade verklighetsbilden i naturorien-
teringen under perioden. Miljöfrågorna hade kommit in i ämnet med 
kraft redan på 1970-talet och hade därmed berett grunden för en snabb 
annektering av hållbar utveckling när denna väl slog igenom i den breda 
                                                 
694 Rudolph, Scientists in the Classroom, 131f (citatet, som återfinns på sidan 132, är hämtat från 

“PSSC, Laboratory Guide for Physics, iv”). 
695 Ibid., 132f (citatet finns på sidan 132). 
696 DeBoer, A History of Ideas in Science Education, 214. Jfr Rudolph, Scientists in the Classroom, 

196. 
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samhällsdebatten med start i Bruntlandrapporten 1987. Ämnets 
natursyn genomgick en radikal förändring på ett begreppsligt såväl som 
på ett symboliskt plan. För att använda idéhistoriken Sverker Sörlin 
karaktärisering av en humanekologins ekologiska grundidéer kan man 
säga att hållbar utveckling, kretslopp och ekosystem blev ”ett slags i 
naturen nedlagd moral, som vi inte ostraffat kunde bryta mot”.697 De 
blev naturlagar, moraliska naturlagar. 

Allmänutbildningens naturvetenskap bröt under perioden upp de 
skarpa gränserna mellan vardag, vetenskap och tekniksamhällets state of 
the art. Eleven skulle fascineras av naturen och vardagslivet och dess 
gåtor snarare än av framstegets produkter. Hon skulle formas enligt 
barnets eller ungdomens egna betingelser snarare än av väldefinierade 
vuxenideal. Fokus låg inte längre på ett kumulativt byggande av vetande 
utan på idéutveckling driven av nyfikenheten och av naturens gåtor – de 
som var allestädes närvarande. Laboratoriet och akademin, traditionens 
och paradigmens bevakare, var inte längre förebildliga platser för 
elevens fostran. Deras gränser framstod som för snäva, det var inte där 
som ett framtida hållbart och ekologiskt samhälle skulle skapas. Genom 
dessa förändringar levde det vetenskapliga idealet för arbetssättet vidare 
i ny uttolkning under perioden 1980–2007. Breddat men samtidigt 
snävare: medborgar- och elitutbildande aspekter blandades på ett likväl 
dubbeltydigt sätt. Ett sätt som lämnade de icke troende frågande. 

                                                 
697 Sverker Sörlin, Naturkontraktet: om naturumgängets idéhistoria (Stockholm: Carlssons 

Bokförlag, 1991), 214. Den citerade meningen i sin helhet: ”Ekologin utgjorde ett slags i 
naturen nedlagd moral, som vi inte ostraffat kunde bryta mot.” 
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K A P I T E L  8  

AVSLUTNING 

 

I denna avhandling har jag studerat det naturvetenskapliga innehåll som 
barn och ungdomar i Sverige har mött i den obligatoriska allmän-
utbildningen: i folkskolans naturkunnighet och i grundskolans natur-
orientering. Närmare bestämt har läroplaner, metodlitteratur, läromedel 
och läromedelsannonser analyserats. Dessa texter tillhör naturens kanon, 
en normerande diskurs för hur naturen ska förstås och närmas samt 
vilken roll den ska ges i barns och ungdomars utbildning. Analysen har 
inriktats på texternas framställning av vad, hur och varför – didaktikens 
tre huvudfrågor. Det var ingen slump att jag valde just dessa tre. Enligt 
utbildningsfilosofen Paul Hirst utgör de en teoretisk helhet, vad Hirst 
kallar curriculum – utbildningstexternas huvudgenre.698 Det är via denna 
genre jag har närmat mig naturens kanon: Hur har genren uttryckts i 
texter skrivna för allmänutbildningens naturvetenskap? Hur har den 
speglat breda samhälleliga, kulturella, utbildningspolitiska och pedagog-
iska strömningar? 

Slutkapitlet är uppdelat på två huvudavsnitt. I det första avsnittet, 
Naturens kanon, sammanfattar jag avhandlingens empiriska delar, det 
vill säga de kanon som dominerat ämnet under olika perioder av dess 
historia. Det andra avsnittet, Dess premisser, inriktas på de samtida 
kontexter som jag har kunnat knyta till texterna. Här hanterar jag 
läroplansteorins – det forskningsområde jag anslutit mig till – syfte att 
”bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och 
metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur”.699 Här kommer 
jag även att ta itu med frågan om varför den tidigare forskningen 
tenderat att se tröghet där jag sett förändring. 

                                                 
698 Ett begrepp han definierar som “a programme of activities designed so that pupils will 

attain by learning certain specifiable ends or objectives”. Hirst, Knowledge and the curriculum, 2. 
699 Lundgren, Att organisera omvärlden, 20. Jfr Martons definition av fackdidaktik. Marton, "Vad 

är fackdidaktik?", 73. 
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Naturens kanon 

Sex kanon har urskiljts, det vill säga sex olika sätt att uttrycka en 
didaktisk genre i ämnet. För att ytterligare understryka de förändringar 
som skett i kanon har epokbegreppet använts. Jämförelser mellan 
epoker är att betrakta som jämförelser mellan skilda skolformer. 

Epok Kanon 
Folkskolan 1842–1919 Guds kanon (1842–1900) 

Naturlandskapets kanon (1900–1919) 
Folkskolan 1919–1962 Nationallandskapets kanon (1919–1936) 

Medborgarens kanon (1936–1962) 
Grundskolan 1962–2007 Vetenskapens kanon (1962–1980) 

Bricoleurens kanon (1980–2007) 

Ämnets första kanon formerades åren 1842–1900 och hade en 
förankring i en gudspräglad verklighetsbild. Det var genom studiet av 
naturen som eleven fick kännedom om den fantastiska och gudomliga 
ordningen. Eleven skulle lära sig att vörda och älska Gud samt att vårda 
naturen. Kunskapen i ämnet skulle bota vidskeplighet samtidigt som det 
var en väg till Gud. 

Ämnets förankring i den gudspräglad verklighetsbilden var som starkast 
i ämnets tidigaste texter men försvagades gradvis under 1800-talet. 
Medan läromedlen i mitten av 1800-talet haft rikliga hänvisningar till 
Gud, bibeln och naturen som guds skapelse inskränkte sig referenserna 
till Gud mot slutet av århundradet – när de förekom – till bibelcitat i 
början och slutet av läroböckerna. 

Den stora drivkraften bakom den kanon som växte fram under 1800-
talets var åskådningspedagogiken och den särskilda uttolkning denna 
med tiden fick i ämnet och i vilken fokus låg på den avbildbara naturen, 
dess växter, djur och naturfenomen. I detta rymdes även den avbildbara 
tekniken. Naturfenomenen blev dock allt mer abstrakta under perioden, 
i takt med såväl den akademiska fysikens och kemins laboratoriebasera-
de utveckling som kraven på att i klassrummet kunna åskådliggöra 
naturen – något demonstrationsexperiment kunde erbjuda. 

Åskådningsidealet omförhandlades vid tiden kring sekelskiftet 1900. 
Flera pedagoger framhöll vikten av att ge sig ut i naturen och skåda den 
levande naturen. Med första delen av Nils Hallstens Lärobok i 
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naturkunnighet från 1906 kom så den slutliga dödsstöten för Guds 
kanon. I sin lärobok presenterade Hallsten för första gången i en svensk 
lärobok i naturkunnighet idén om naturliga livssamhällen som princip för 
naturens framställning.700 Innehållet i läroböckerna organiserades efter 
sjöarnas, skogarnas och ängarnas djurliv. En ny kanon hade formerats. 

Naturlandskapets kanon erbjöd en natur som inte passivt skulle iakttas i 
form av dess objekt och fenomen utan krävde ett arbetssätt där eleven 
gav sig utanför klassrummet för att skåda den levande naturen i sitt 
naturliga sammanhang. 

Naturlandskapets kanon blev inte långvarig. 1914 kom Folkundervis-
ningskommitténs betänkande med förslag om att naturen starkare 
skulle knytas till geografin, något som innebar att naturlandskapet allt 
mer tolkades i nationella termer.701 Det var Sveriges sjöar, fält och skogar 
som folkskoleeleven skulle lära känna. Ämnet syftade till att lära eleven 
att älska den svenska naturen. Men trots det nationella idealet och trots 
att geografi och naturkunnighet gavs gemensam kursplan i och med 
1919 års undervisningsplan var det inte ämnesintegrerade läromedel 
som kom att dominera marknaden utan läromedel skrivna enbart för 
ämnet naturkunnighet. Den nationella strukturen gav dock tydliga 
avtryck även i dessa läromedel. Men det nya idealet bar samtidigt på ett 
tydligt dilemma för läromedelsförfattarna. Det var inte helt uppenbart 
att en lärobok som organiserade sin natur enligt nationallandskapets 
struktur var den som bäst lämpade sig för att genomdriva en dylik 
undervisning. Vissa författare hävdade att den systematiska presenta-
tionen av naturen erbjöd en flexiblare lösning med tanke på de 
varierande naturförhållandena i Sverige. Läromedelsförfattarna Hjalmar 
Berg och Anders Lindén valde att behålla sin systematiskt ordnade 
läromedelsserie Naturlära i samband med att de 1915 presenterade 
första upplagan av Naturen, en serie organiserad efter naturtyper och i 
vilken den nationellt kodade naturen med senare upplagor blev allt 
tydligare. Båda serierna trycktes i många upplagor. 

Skiftet från Guds till nationallandskapets kanon gick via naturlandskap-
ets kanon. Man kan fråga sig hur självständig den senare var? Var den 
                                                 
700 Hallsten, Lärobok i naturkunnighet : Del I. 
701 Folkundervisningskommitténs betänkande 4, 202. 
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snarare en formeringsfas till nationallandskapets kanon än en 
självständig kanon? Nej, jag har valt att lyfta fram den i sin egen rätt. Att 
se den som en formeringsfas hade givit den en underordnad och 
ofullkomlig karaktäristik, som ett steg på väg till något annat. Jag anser 
att naturlandskapets kanon var en ideologi värd att lyfta fram i sin egen 
rätt. Att urskilja den som en egen kanon bidrar till att förstå ämnets 
utveckling under 1900-talet. Exempelvis har det centrala begreppet 
naturliga livssamhällen, som introducerades under naturlandskapets kanon, 
levt vidare i ämnets texter genom nya och besläktade begrepp som 
naturtyper och ekosystem.702 I exempelvis läromedel som riktades mot 
de tidigare åldrarna på 1990-talet kunde naturtypen spela en central roll 
för hur naturen presenterades.703 Samtidigt kan man hävda att den natur 
och de naturtyper som presenterades i ämnet alltid varit nationellt 
kodade i sina urval, även innan den tid nationallandskapet slog igenom. 
Att så kan vara fallet visas av didaktikern Lydia Austin i hennes studie 
av de engelska läromedel i naturkunskap som användes i slutet av 1800-
talet i nya zeeländska skolor och de problem som fanns i att applicera 
dessa på nya zeeländska naturförhållanden.704  

Att jag förde ihop naturlandskapets kanon med Guds kanon till en 
epok i ämnets historia berodde dels på att naturlandskapet i sin 
ambition var nationsneutral, dels på att den var en kanon utan den 
medborgerliga inriktning som karaktäriserar folkskolan från reformerna 
med 1918 års fortsättningsskola och 1919 års undervisningsplan. 

1936 markerade en viktig brytpunkt för ämnet. I och med detta 
infördes ett sjunde obligatoriskt år i folkskolan, ett år som även 
inkluderade naturkunnighet. Ämnet fick härmed en ny inriktning mot 
industri och mot det vardagliga livet, något som blev som mest tydligt i 
1950-talets läromedel. Hemmafrun och industriarbetaren, två moderna 
yrkestyper, blev de idealtyper eleverna skulle fostras till. Läromedlen 
kom att innehålla rationella och könspräglade medborgerliga livsstilar. 

                                                 
702 Jfr Kohlstedt, "Scientists and the Origins of the Nature-Study Movement in the 1890s", 

352. 
703 Se t.ex. Klas Fresk & Patrik Waldenström, Naturkunskap : del 1, första upplagan 

(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992). 
704 Austin, "Elementary School Science Books in Nineteenth Century New Zealand". 
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Med grundskolans införande 1962 utökades ämnet uppåt i åldrarna från 
sju till som mest nio år. Merparten av ämnets timmar hamnade på 
högstadiet, det var också där ämnet gavs en renodlad form under 
epoken. För mellanstadiet och de tidigare åldrarna dominerades ämnets 
framställning av att det integrerades med bland annat historia, geografi 
och samhällskunskap i så kallade orienteringsämnen med tillhörande 
läromedel. Av dessa skäl valde jag att inrikta min analys på högstadiet. 

Fysik, kemi och biologi blev självständiga enheter i ämnet på högstadiet. 
I grundskolans första kanon framställdes det moderna välfärdssamhället 
med dess industri (kemi), teknik (fysik) och sjuk- och hälsovård 
(biologi). Naturvetenskapen – som ämnet nu helt kom att identifiera sig 
med – gjordes därmed till den kunskap som förklarade samhället och 
som upprätthöll och utvecklade det. 

En annan viktig aspekt av grundskolans första kanon var vetenskaps-
mannen. 1950-talet hade för svensk och västerländsk del präglats av en 
kraftigt expanderande industrisektor med behov av natur- och teknik-
vetenskaplig arbetskraft. Utbildningssystemet hade svårt att följa denna 
expansion. Med grundskolans införande blev en viktig uppgift för 
ämnet att sålla ut begåvade elever för ett framtida yrkesliv inom natur- 
och teknikvetenskap. På så sätt skulle den framtida kunskapsutveckling-
en säkras och därmed en fortsatt välståndsutveckling för Sverige. På 
lektionerna skulle eleverna efterlikna kemister och fysiker och gå i Carl 
von Linnés fotspår. Linné, som egentligen aldrig hade haft en 
framträdande roll i folkskolans naturkunnighet, fick därmed en viktig 
roll. Biologiämnet skilde sig på så sätt från de två övriga delämnena 
genom att dess förebild inte var en anonym vetenskapsman. Som helhet 
innebar den inriktning ämnet fick en markant förändring gentemot 
folkskolans 1950-tal. Jag har valt att markera denna omvälvning genom 
en ny epok i ämnets historia. Den nya epokens främsta kännetecken var 
att vetenskapen fick en framträdande roll i ämnets självförståelse. 
Epokens första kanon har jag valt att kalla vetenskapens kanon. Den 
prägel ämnet fick med högstadiets tillkomst ska ses mot bakgrund av 
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den internationella och vetenskapsdrivna satsningen på sekundärskolan, 
inte minst den amerikanska.705 

Grundskolans vetenskapsinriktning fortsatte under perioden 1980–2007 
under vad jag valde att kalla bricoleurens kanon, men med ett förändrat 
vetenskapsideal. Delar av denna kanon grundlades redan under 1970-
talet, främst i relation till miljöfrågornas framväxt. Den nya läroplan för 
grundskolan som kom 1980 (Lgr 80) markerade ett tydligt avsteg från 
den inriktning som grundskolan första decennier hade fått, något som 
inte minst förlagen tog fasta på. Nya generationer av läromedels-
författare klev in på arenan och demokratiska ideal växte sig starkare. 

I texter från den senare delen av perioden 1980–2007 gjordes ämnet 
närmast till ett individuellt trossystem som kunde berika livet i sin 
helhet. Eleven skulle göras till upptäckare och lära sig fascineras av allt 
från det mest alldagliga till det mest storslagna. Texterna skolade in 
eleverna i naturvetarrollen – här fick genierna en viktig roll att fylla som 
förebilder för de karaktärsdrag som skulle utvecklas – och gjorde 
samtidigt den vetenskapliga livsstilen till medborgerlig. Under 
vetenskapens kanon hade det vetenskapligt inspirerade arbetssättet inte 
givits samma medborgarbildande uttolkning. Då hade det i stället 
handlat om att laborationer och experiment varit ett lämpligt sätt att få 
inblick i de lagar som det moderna samhället var uppbyggt av. 

Ämnet gjordes med bricoleurens kanon till ett individualiserat 
förhållningssätt, ett förhållningssätt för såväl blivande frisörer som 
blivande nobelpristagare. Med små och enkla medel såsom petflaskor 
och mjöl återskapade bricoleuren det mesta som eleverna hade utfört 
under vetenskapens kanon i de då välutrustade skollaboratorierna – och 
mer därtill: det hållbara samhället krävde kreativa nytänkare. 

Jag vill poängtera att det vetenskapslika arbetssättets intåg i ämnet med 
grundskolan inte har betytt att arbetssättet blivit identiskt med 
vetenskapsmannens och senare med geniets, snarare att de karaktärs-
drag och arbetssätt som ämnet lyft fram hämtat sin legitimitet i och 
inspiration från dessa förebilder. Samtidigt är det viktigt att poängtera 
att arbetssättet inte enbart sökt sin legitimitet i vetenskapen utan även i 

                                                 
705 Rudolph, Scientists in the Classroom, 194ff. 
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samtida pedagogiska strömningar. Här borde kommande studier på ett 
tydligare och mer övertygande sätt kunna klargöra dessa förhållanden. 

De ideologier som dominerat ämnet i grundskolan 1962–2007 har sökt 
sin legitimitet i samhällsbeskrivningar med prefix som föränderligt och 
osäkert. Framtiden har ansetts bära på nya yrkessituationer, nya vardags-
kemikalier (kemi), ny hemteknik (fysik) och nya kostråd (biologi) – över 
huvud taget nya verkligheter som kommer att ställa eleverna inför ännu 
okända utmaningar i framtiden. En vetenskapligt skolad elev har ansetts 
ha möjlighet att hantera denna föränderlighet. På så sätt har den 
vetenskapliga inramningen av ämnet inte enbart legitimerats genom att 
det inneburit en bra skolning av framtida naturvetare och ingenjörer 
utan också för att det skapat rätt sorts medborgare (vilket inkluderade 
en tilltro till naturvetenskapen, skulle man kunna tillägga). 

Mina sex kanon fördelade sig på tre epoker, tre radikalt olika sätt att 
realisera kanon. Skiftet mellan den första och den andra epoken var 
framför allt ett skifte mellan ämnet som medel för kunskap om gud och 
ämnet som medel för kunskap om nationen. Det andra epokskiftet 
handlade om att nationen kom att ersättas av vetenskapen som en ny 
och tydlig ideologi. 

Detta är min bild av ämnets historia. Den pekar på en mängd olika sätt 
att realisera en didaktisk genre. Hur går denna bild ihop med den 
tröghet tidigare forskning pekat på? Vad skiljer denna avhandlings 
fokus från den tidigare forskningens? Låt mig övergå till frågan om vad 
som format innehållet i ämnet. 

Dess premisser 

När jag påbörjade studien var det mot bakgrund av att allmän-
utbildningens naturvetenskap hade framställts som det kanske mest 
rigida av skolans i allmänhet rigida ämnen. Det faktum att ämnet 
funnits länge, att ämnets timmar i läroplaner varit relativt konstant över 
tid och att många innehållsliga aspekter varit desamma i långa tider 
kunde tolkas som tecken på oföränderlighet och på en oförmåga hos 
skolan att öppna för nya och för samtiden mer relevanta innehåll eller 
skolämnen.  
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I min studie har jag visat att denna bild behöver kompletteras. Naturens 
kanon har ofta uttryckts i samklang med samtida samhälleliga, 
kulturella, pedagogiska och politiska strömningar. Den har visat sig 
snabb på att integrera nya uttryck inom ramen för en till synes stel och 
oföränderlig struktur. På så sätt har innehållet varierat ganska markant 
genom åren. I detta avsnitt ska jag visa hur båda dessa bilder – den 
föränderliga och den konservativa – av ämnet är förenliga. I det första 
delavsnittet sätter jag ämnets tröghet i blickfånget och försöker ringa in 
och beskriva den och dess premisser. I det andra delavsnittet renodlar 
jag de tecken på förändring som jag sett i min studie. På så sätt vill jag 
bidra till förståelsen av hur mål, innehåll och metodik i allmänutbild-
ningens naturvetenskap formas av samhälleliga och kulturella 
omständigheter. 

Naturvetenskapen 

Frågan om ämnets förändring har fått en ensidig behandling i tidigare 
svensk läroplanshistorisk forskning. Huvudsakligen har den behandlats 
med akademin som norm. Detta har framställt ämnet som i både alltför 
hög och alltför låg grad präglad av akademin. Den förra linjen har 
kritiserat ämnet för att befästa och bevaka den naturvetenskapliga 
kunskapens position i ämnet och därmed stänga ute andra sätt att förstå 
naturen på, ”[s]amernas, kustfiskarnas och fjällböndernas språk, för att 
ta några exempel”.706 Den senare linjen har framställt ämnet som 
oerhört avvaktande inför nya naturvetenskapliga rön, det vill säga som i 
alltför låg grad påverkad av den naturvetenskapliga forskningsfronten. I 
detta avsnitt kommer jag att undersöka den rationalitet och de 
premisser som bekräftar dessa bilder av ämnet. Jag hoppas genom detta 
bidra till en ökad förståelse för den akademiska naturvetenskapens 
relation till ämnet. 

Till att börja med kan de två linjernas argument renodlas till a) präglat 
av akademisk naturvetenskap mer allmänt och b) präglat av omodern 
akademisk naturvetenskap mer specifikt. Låt mig börja i det senare 
argumentet. Fysikern Lars Bergström har skrivit följande om relationen 
skola–akademi: 
                                                 
706 Östman, Socialisation och mening, 119. Se även Svennbeck, Omsorg om naturen, 85, 227; Staffan 

Selander, Institutionellt reglerad kunskap: tre decenniers läroplaner i fysik (1998), 40f. 
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Den föränderliga värld vi lever i avspeglas inte särskilt väl i skolämnenas 
innehåll och undervisningsformer. I vissa ämnen, som samhällsvetenskap 
och nutidshistoria, innebär visserligen de nya förutsättningarna att 
läroböcker snabbt måste revideras – de ger snabbt ett föråldrat intryck 
när gårdagens sanningar inte längre gäller. Men inom naturvetenskaperna, 
där förändringarna är minst lika snabba, är tidskonstanten för 
läromedlens och kursplanernas förändring mycket längre.707 

Bergströms slutsats är inte svårt att förstå. Vi behöver bara vända oss 
till evolutionsläran för att få en krass bekräftelse på detta faktum. 
Charles Darwins Om arternas uppkomst utkom 1859 och följdes av en 
intensiv debatt. När nådde då dylika idéer allmänutbildningens 
naturvetenskap? I 1955 års undervisningsplan fanns ”utvecklingsläran” 
för första gången nämnd, då som innehåll i den nionde årskursen. Det 
nionde året var dock inte obligatoriskt för alla.708 Det var alltså först 
med grundskolans införande och Lgr 62 som evolutionslärans för första 
gången angavs som innehåll i den obligatoriska allmänutbildningen.709 
Från Lgr 69 tillhörde den ämnets huvudmoment och kring sekelskiftet 
2000 kunde den utgöra normen för hur djur presenterades i ämnets 
texter.710 Det tog alltså cirka 100 år från det att idén hade formulerats i 
naturvetenskapen till dess att den nådde allmänutbildningen. Jag har 
enbart funnit en – och då en mycket kortfattad version – av evolutions-
läran formulerad i läromedel för folkskolan.711 Att söka intertextuella 
länkar på detta sätt framställer ämnet som oerhört avvaktande inför nya 
naturvetenskapliga idéer. Detta faktum ställer oss inför frågan om vilka 
faktorer som i så fall förklarar att evolutionsläran slutligen nådde de 
obligatoriska delarna av allmänutbildningen? Jag ska senare i avsnittet 
återkomma till möjliga sådana förklaringar. Men rent oavsett dessa 
kräver den tröghet som Bergström pekade på en förklaring. 

Ett första steg till en sådan förklaring är att det kan ta lång tid innan nya 
naturvetenskapliga idéer vinner acceptans som sanningar inom 

                                                 
707 Bergström, "Ny fysik för en ny skola?", 9. Se även Vivi Ringnes, "Lærebøker i kjemi 

gjennom hundre år" (Science Didactic: Challenges in a period of time with focus on 
learning processes and new technology : En samling artikler basert på foredrag ved 
Notodden konferansen 2002, 2003), 45ff. 

708 Undervisningsplan 1955, 115. 
709 Lgr 62, 282. 
710 Se Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson & Nystrand, Biologi (tredje upplagan). 
711 Falk, Sjöholm & Skerfe, Naturen och vi : Tredje delen (första upplagan), 36f, 240f. 
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akademin, därom vittnar inte minst nobelprisen som ofta utdelas långt 
efter det att upptäckterna gjordes. Det tar oftast tid att värdera vidden 
av nya idéer inom naturvetenskapen och när de väl slår igenom kan de 
ha förändrats radikalt från då de först formulerades. Evolutionsläran är 
ett mycket tydligt exempel på detta. I Darwins version var det en 
naturalhistorisk vetenskap men när den slår igenom stort i vetenskapen 
i mitten av 1900-talet hade den fått en genetisk och experimentell 
(modern) grund. Det är vidare rimligt att anta att endast väletablerade 
och allmänt accepterade idéer kan nå allmänutbildningen. 

Ett annat skäl till trögheten, något som accentuerats med tiden, är att 
det sker så ofantligt mycket vid själva forskningsfronten och att natur-
vetenskapen som helhet erbjuder mångdubbelt mer än vad som kan 
rymmas inom allmänutbildningen att endast en mycket liten del av allt 
detta över huvud taget kan bli aktuellt. Att något är en ny kunskap inom 
akademin kan därför inte vara skäl nog för att föra in den i allmän-
utbildningen. Det är en nödvändig men inte tillräcklig premiss. 

Det finns alltså goda skäl till ämnets låga grad av följsamhet med den 
akademiska naturvetenskapens utveckling. (Eller: det finns goda 
argument för att ämnet är något annat än en reducerad vetenskaplig 
disciplin.) 

Så till linje a: att ämnets innehåll i alltför hög grad präglats av natur-
vetenskapen. Premisserna bakom denna linje finner man genom att 
undersöka den typ av analysvariabler som använts för studier av 
naturvetenskapen i skolan. Jag tänker ta min utgångspunkt i didaktikern 
Stellan Löfdahls studie Fysikämnet i svensk realskola och grundskola för att 
illustrera detta. Löfdahl själv kritiserar visserligen ämnet för att inte följa 
den akademiska utvecklingen – det vill säga han ansluter sig till den 
senare av argumentationslinjerna – men eftersom hans studie visar hur 
ett naturvetenskapligt innehåll tidigt etableras i ämnet och därefter 
behålls i hög grad oförändrat över tid är den lämplig som utgångspunkt 
för att undersöka premisserna bakom linje b: ämnet präglat av omodern 
naturvetenskap mer specifikt. 

En viktig skillnad mellan min och Löfdahls studie måste påpekas: han 
studerar högstadiets historia genom realskolans motsvarande klasser 
medan jag valt att fokusera folkskolan som grundskolans föregångare. 
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Våra studier är därför inte direkt jämförbara. Men eftersom Löfdahls 
studie den enda större läroplanshistoriska studien av ett naturveten-
skapligt ämne på grundnivå är det naturligt att det är gentemot den som 
en studie av allmänutbildningens naturvetenskap måste förhålla sig till. 

Löfdahl studerar ett urval av läromedel i fysik från 1900-talet och 
tillhörande kursplaner. För att analysera innehållet i dessa använder han 
sig av i stort sett samma naturvetenskapliga begrepp som läromedlen 
och kursplanerna strukturerade innehållet efter. Hans analyser visar på 
en enorm kontinuitet i ämnets naturvetenskapliga innehåll och 
omfattning. För exempel på hur Löfdahl illustrerar denna kontinuitet, 
se figur 3. 

 

Figur 3 Stark kontinuitet i ämnets innehåll. 
Figur 10.1 i Stellan Löfdahls avhandling 
Fysikämnet i svensk realskola och grundskola från 
1987, sidan 136. Bilden visar ”Medeltalet 
moment i läromedlen” från 1905 till 1980. Även 
om bilden visar på förändringar över av 
omfattningen av olika moment i fysikämnet 
framstår dessa som små i jämförelse med att de 
moment som tas upp varit desamma. 
Inriktningen på ämnet tycks ha varit densamma 
genom historien. 
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Jag vill visa på de begränsningar denna typ av analysvariabler har genom 
en reflexion kring kategorin björk. Björk är förvisso inte en naturveten-
skapig kategori av samma art som mekanik men kan ändå illustrera 
konsekvenserna av att använda naturvetenskaplig präglade analysteman. 

Jag presenterade två artkanon i inledningen till avhandlingen: 
idéhistorikern Gunnar Erikssons moderna (år 2006) och det som 
presenterades i 1889 års normalplan. Björk fanns med i båda dessa. Kan 
jag av detta faktum dra slutsatsen att det var samma björk och att inget 
förändrats? Nej, hävdade jag i samma inledning. De båda björkarna 
måste förstås som tillhörande olika kanon. Den björk som presen-
terades i 1800-talets normalplan gavs inte samma normerande kontext 
som den Eriksson presenterade drygt 100 år senare. Liknande exempel 
kan ges i relation till begrepp som ellära, mekanik, kraft, atom eller vad 
vi än väljer för begrepp som tydligt kodats efter akademins sätt att 
strukturera det naturvetenskapliga innehållet. Följer man blint dessa 
kategorier riskerar man att enbart se trögheten i ämnet.712 

Att Eriksson anger en växtlista som i sina huvuddrag tycks som en 
kopia av 1800-talets dito kan vid en första oreflekterad anblick få oss att 
hissna inför kontinuiteten i ämnet. Men som jag förhoppningsvis visat 
kan till synes likformiga läromedelsnamn och kapitelindelningar 
härbärgera olika kanon, det vill säga olika normer för naturens fram-
ställning och för dess tillskrivna betydelse för elevernas liv trots att 
denna förändring inte handlar om en förändring av det naturvetenskap-
liga innehållet i termer av klassisk eller modern fysik eller liknande 
akademiska distinktioner som normalt används för att synliggöra 
akademins förändring. Ska jag kunna förstå de innehållsliga förändring-
ar som jag sett i min studie måste jag ta en annan utgångspunkt. 

Utbildningshistorikern John L. Rudolph har reflekterat kring dylika 
frågor. Hans slutsats är att forskning på skolans naturvetenskap i alltför 
hög grad präglats av idén om att skolämnen speglar akademiska moder-
discipliner och att alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt sociala och 

                                                 
712 Det bör påpekas att den fråga Löfdahl ställer sig är om det var den klassiska eller den 

moderna fysiken som eleven presenterats för i läroböckerna. Löfdahl drar slutsatsen att det 
har varit den klassiska fysiken, och att det har varit så under hela den period han har 
studerat. Ur detta perspektiv framstod ämnets innehåll som oförändrat. 
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politiska krafters inverkan på innehållets utformning: ”What has been 
neglected in historical studies of science and education, though, is an 
appreciation of the extent to which the disciplinary subject matter itself 
[…] has been shaped by external forces.”713 

Hans egna exempel, vilka jag berört på flera ställen i min avhandling, är 
två stora, tidiga och nationella läroplansprojekt, Physical Science Study 
Committee (PSSC) och Biological Sciences Curriculum Study (BSCS). 
Dessa kan enligt Rudolph förstås som projekt som förde in en modern 
fysik och biologi i läroplaner och läromedel skrivna för sekundär-
skolan.714 Samtidigt visar Rudolph hur dessa förändringar var starkt 
knutna till en särskild social och politisk kontext och att de vetenskaps-
män som drev projekten i hög grad tvingades att försöka definiera och 
skriva fram vad de upplevde vara kärnan i fysik respektive biologi – 
något färdigt svar fanns inte att tillgå. Naturvetenskapen fick härmed en 
särskild prägel när den anpassades för det allmänna utbildnings-
systemet.715 För att återkoppla till frågan om evolutionsläran så fick den 
en mycket kraftigare ställning i läromedel utformade av BSCS än vad 
den tidigare haft i merparten av amerikanska biologiläromedel. 
Evolution hade under 1950-talet växt fram som en viktig del av biologi-
vetenskapens självförståelse. Biologerna vid denna tid upplevde att de 
inte hade den status de förtjänade i relation till framför allt fysiker. Med 
den utveckling evolutionsläran hade tagit under den första halvan av 
1900-talet – med dess genetiska och experimentella uttolkning – 
framstod den som svaret på detta: evolutionsläran kunde framställa 
biologin som en modern vetenskap i linje med fysik och kemi. Om och 
i så fall hur detta förklarar evolutionslärans intåg i allmänutbildningen i 
Sverige under andra halvan av 1900-talet återstår dock att klargöra.716 
(Att ämnet utökades uppåt i åldrarna med grundskolans införande är en 
annan möjlig delförklaring till varför det inträffade just då.) 

                                                 
713 Rudolph, Scientists in the Classroom, 198f (citatet är från sidan 198). 
714 Ibid., 176ff. 
715 Ibid., 116ff, 143ff. 
716 För en redogörelse för biologivetenskapens utveckling under 1900-talet och hur biologer 

skapade en berättelse om en enhetlig och modern biologivetenskap, se Smocovitis, Unifying 
Biology. 
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I detta delavsnitt har jag intresserat mig för frågan om och i så fall hur 
akademin format innehållet i allmänutbildningens naturvetenskap. 
Akademins kunskapsutveckling har ofta gjorts till kontext för ämnets 
innehållsliga förändringar. Men att ämnet är stelt och avvaktande inför 
nya naturvetenskapliga idéer behöver inte betyda att det är stelt och 
avvaktande inför alla typer av idéer. I det avslutande avsnittet tänker jag 
därför rikta blicken mot andra kontexter än akademin. 

Samtiden 

Att ett skolämne kritiseras för att vara oföränderligt är inget unikt för 
allmänutbildningens naturvetenskap. En dylik kritik brukar riktas mot 
skolan i sin helhet. Läroboken utses ofta till boven i dramat.717 Den 
görs till en trögrörlig och konservativ kraft. En del av förklaringen sägs 
ligga i att nya läromedel bygger på tidigare, att många läromedels-
författare varit verksamma under lång tid och att det dessutom kan 
hända att yrket ärvs: att nya generationer har tagit över redan 
upptrampade och uppskattade läromedelsserier. Andra konserverande 
förhållande som pekas ut är läroböckernas beroende av marknads-
krafterna: gillar lärarna inte en lärobok så säljs den inte. Eftersom de 
flesta lärare sägs efterfråga kontinuitet har detta tvingat läromedels-
författarna att vara mer konservativa. Ett tecken på detta sägs vara att 
nytänkande läromedel sällan når stor spridning. 

Det ligger säkert en del i denna beskrivning, men jag har i min studie 
visat att läroboken kan förstås som en bok skriven för sin samtid. Trots 
att vissa läromedelsförfattare dominerade läromedelsmarknaden under 
mycket lång förändrades deras texter. Samhälleliga, pedagogiska och 
kulturella strömningar har kunnat kopplas till förändringar i nya 
upplagor. Jag har visat att även om nydanande läromedelsförsök från 
nya aktörer på marknaden inte resulterat i storsäljande läromedel så har 
de initierat förändringar som senare tagits upp av samtida storsäljande 
läromedel. 

                                                 
717 Se Siri Reuterstrand, "Varför händer det inte mer?" Kritisk utbildningstidskrift (KRUT) : 

Temanummer: Läromedel konserverar skolan? nr. 3–4 (2006); Lundgren, Svingby & Wallin, red., 
Läroplaner och läromedel, 14; Löfdahl, Fysikämnet i svensk realskola och grundskola, 185; 
Bergström, "Ny fysik för en ny skola?", 9. 
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Min studie har alltså pekat på att innehållet i texterna inte enbart kan 
förklaras av ”traditionen”. Men hur förklarar man vad som i övrigt 
formar ämnets innehåll? Låt mig starta i en tänkbar logik: förändringen 
av texterna handlar inte nödvändigtvis om att nya teman förts in, 
snarare om att gamla teman med tiden givits ny betydelse. Exempel: 
vetenskapsmän och uppfinnare – genier – fanns närvarande i läromedel 
för den sjunde och då ännu inte obligatoriska årskursen i folkskolan 
perioden 1919–1936. Då rörde det sig om ett urval svenska uppfinnare 
jämte en presentation av viktiga svenska industrinäringar de grundat. 
De porträtterades alltså inte i egenskap av vara naturvetenskapsmän. 
Genier fanns även närvarande i grundskolans läromedel 1962–1980, 
såväl uppfinnare som naturvetenskapsmän. De senare framställdes i 
egenskap av moderna naturvetare som lagt viktiga byggstenar till den 
naturvetenskapliga kunskapspyramiden och inte sällan kontrasterades 
de mot alkemister, gamla tiders kemister. Efter 1980, och kanske i 
synnerhet efter 1994, blev genierna i högre grad än tidigare framställda i 
sin egen rätt, som män och kvinnor som gjort fascinerande och 
revolutionerande upptäckter, upptäckter som ibland hade kastat om 
naturvetenskapens bana. De hade därmed fått ytterligare en ny funktion 
jämfört med tidigare. Ett (historiskt) tema kan alltså göras till uttryck för 
olika normer i olika tider. Det gäller alltså inte enbart att notera 
närvaron av detta temat under en viss period för att kunna uttala sig om 
dess betydelse för ämnet, även det större sammanhanget måste beaktas 
för att hela bilden ska framträda. 

På ett mer generellt plan kan denna typ av förändringar förstås enligt 
följande logik: När en läromedelsförfattare ska revidera en tidigare 
upplaga av en lärobok så utgör den föregående upplagan – traditionen – 
en premiss medan andra premisser är samtidsfrågorna, den pedagogiska 
debatten samt den naturvetenskapliga, tekniska och industriella 
samhällsutvecklingen. När dessa möter varandra i texterna uppstår 
något nytt. Förändring bygger alltså inte nödvändigtvis på att helt nya 
diskurser gör sitt intåg utan kan handla om att nya diskurser ger 
kvalitativt ny mening åt gamla. Som exempel kan nämnas förändringen 
av ämnets natursyn från 1950-tal till sekelskiftet 2000. Det hade funnits 
en tradition i ämnet att behandla naturvårdsfrågor och till delar var 
utvecklingen kvantitativ: nya teman adderades till gamla. Men här 
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skedde även kvalitativa skiften: Nya naturvårdsteman placerades in i 
teman som redan fanns men som inte hade haft en miljöinramning. 
Kemiämnets luft- och vattenavsnitt uppvisade en sådan förändring 
under perioden 1962–1980. Kvalitativa skiften skedde också genom 
omstruktureringar av läromedlens redan befintliga teman, vilket var 
fallet när exempelvis ekologi gjordes till ett övergripande tema för 
miljöfrågorna i flera läromedel i biologi mot slutet av perioden 1980–
2007. 

Ett annat perspektiv på denna rekontextualiseraing av gamla teman får 
vi om vi tittar på det innehåll som fallit under delområdet hälsolära. 
Även om denna typ av avsnitt växte kontinuerligt från folkskolans start 
1842 och in i 1900-talet så närmast exploderade de i omfattning under 
efterkrigstiden: fröet hade nu mött den kontext – jämför näring och 
växtmiljö – det behövde för att äntligen blomma ut. Men det betydde 
inte att hälsoläran hade funnit sin slutiga form eller att den kommit för 
att stanna. Området var vid sekelskiftet 2000 borttaget men flera av 
dess delinnehåll fanns kvar. Sex- och samlevnad tillsammans med drog-
relaterade avsnitt hade exempelvis ökat kraftigt i omfattning och de 
hade dessutom fått en ny karaktär. Vidden av detta har jag inte lyckats 
fånga med mina analysteman. För detta hade troligtvis synen på 
människokroppen behövts som ett särskilt tema. 

Men allra mest förvånad har jag blivit över att allmänutbildningens 
naturvetenskap i så hög grad formats av pedagogiska strömningar: 
Under 1800-talet var det åskådningsidealet som mejslade fram en 
avbildbar verklighet där allt mer fokus med tiden hamnade på objekten 
och fenomenen i sig och där det som inte hörde dit rensades ur 
läromedlen. Med arbetspedagogikens genomslag kring sekelskiftet 1900 
slogs detta omkull. Naturbeskrivningarna ökade och med hjälp av 
arbetsuppgifter öppnades ämnet för en mängd nya innehåll. I samman-
hanget är det viktigt att påpeka att även det vetenskapligt inspirerade 
arbetssätt som dominerade ämnet perioden 1962–1980 är att betrakta 
som ett pedagogiskt ideal. Att det hade stark inverkan på ämnet 
behöver jag knappast återupprepa. Om detta har dessutom flera tidigare 
studier vittnat. Däremot har den förskjutning som skedde med start 
kring 1980 inte uppmärksammats på samma sätt tidigare. Att geniet 
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återigen fick en viktig roll kan inte bara förstås som ett resultat av att 
läroplansmakare valde att lyfta in historiska aspekter i ämnet, utan 
måste även förstås som att det svarade på den tidens pedagogiska 
strömningar vilka betonade kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje, 
något som införde ett friare förhållningssätt till experiment, 
försöksutrustning och till var den laborativa verksamheten skulle pågå. 

En sida av min studie som funnits närvarande men som inte fått den 
uppmärksamhet det hade behövt har varit teknik och tekniska 
kunskapstraditioner. Min studie har visat att det funnits ett stark fokus 
på teknik ända sedan ämnets begynnelse och att detta bara tilltagit i takt 
med industrialisering och med allmänutbildningens expansion mot 
senare åldrar. Det har med andra ord varit uppenbart att tekniska 
kunskapstraditioner sammanstrålat med naturvetenskapliga dito i mitt 
kunskapsobjekt. För den som vill uppmärksamma teknik och teknik-
vetenskapens närvaro i allmänutbildningen utgör allmänutbildningens 
naturvetenskap en rik källa. Den elektricitetsrelaterade teknikutveckling-
en ger ett gott exempel. Den fick motsvarande avsnitt i läromedlen att 
utökas kraftigt, något som – i takt med vetenskapens utveckling – 
förändrade elektricitet från att hanteras som ett fenomen i paritet med 
väder och vind till att bli något teknikanknutet, det vill säga från att vara 
ett naturfenomen till att bli ett vardagstekniskt fenomen. En annan 
aspekt har varit industrialiseringen som fullkomligt förändrat prägeln på 
avsnitt om kemiska ämnen i läromedel, exempelvis järn. I stället för att 
vara (enbart) metall blev det till en råvara. 

För att summera så har texternas innehållsliga förändringar speglat: a) 
politiska, sociala och kulturella strömningar såsom miljöfrågor, sexual-
upplysning, folkhemspolitik och hållbar utveckling; b) ny teknik och 
industri såsom telefon, petrokemisk industri, TV och mobiltelefoni; c) 
pedagogiska strömningar såsom åskådningsideal, arbetsskola, 
vetenskapligt inspirerade ideal samt individualiserade och nyfiken-
hetsbetonande dito. Innehållet i allmänutbildningens naturvetenskap 
kan ur detta perspektiv beskrivas som en unik uttolkning av akademisk 
naturvetenskap med hjälp av pedagogiska, samhälleliga, kulturella och 
utbildningspolitiska strömningar. 
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Studien understryker en insikt som växt sig stark inom den pedagogiska 
vetenskapen de senaste årtiondena: att skolan måste förstås som en 
egen och unik verksamhet, driven av andra mål och krafter än de 
modervetenskaper som legitimerar många av dess ämnen.718 Förlitar vi 
oss i alltför hög grad på vetenskapsteoretiska och vetenskapssociolog-
iska studier av den akademiska naturvetenskapen endera som svar på 
vad skolan borde vara eller som svar på vad den är blundar vi för dess 
egenart och ser bara förenklade och ibland rentav felaktiga återspegling-
ar av naturvetenskapliga arbetssätt, naturvetenskapliga idéer och så 
vidare. 

* 

Det har gått nästan ett århundrade sedan de sista resterna av Gud 
förpassades ur ämnets texter. Under 1900-talet sökte ämnet sin 
legitimitet i nationella landskap, i medborgarbildning samt i en veten-
skapsgrundad framtidstro. Men var landade jag i min genomgång? Var 
stod ämnet när detta skrevs i början av 2000-talet? 

Det tycks ibland som att samtiden enbart låter sig fångas av plattityder. 
Ämnets senaste kanon har mycket riktigt varit det både lättaste och 
svåraste att precisera. Det hållbara samhället var en stark, självklar och 
troligtvis inte bara tillfällig ideologisk inriktning. Att genierna fått en roll 
i ämnet var även det ganska uppenbart, men samtidigt svarade det 
kanske väl bra på en allmänpedagogisk trend med upptäckarglädje, 
kreativitet och nyfikenhet som ledstjärnor för att jag ska veta vilka 
växlar som kan dras av iakttagelsen: såg jag det jag ville se eller var 
geniet tecken på att detta ideal fått ett genomslag i ämnet? Och när det 
gällde ämnets och arbetssättets förändrade gränser lyckades jag inte 
formulera detta så precist som jag hade önskat. Den vidgning och 
symbolsammanblandning jag antydde svarade dessutom alltför väl på 
en populär bild av det sena 1900-talet i termer av senmodernitet. 

Samtidigt har jag fascinerats enormt av ämnets senaste kanon, kanske 
just för att den varit så undanglidande, nästan magisk. Det är särskilt en 
formulering som hängt sig kvar, den om ”[p]izzan [som] är full av 
kemi” från sekelskiftet 2000. Kort och kärnfull, men likväl outgrundlig. 
                                                 
718 Se t.ex. Ingrid Carlgren, "Skolarbetet som en särskild sorts praktik" i Miljöer för lärande, red. 

Ingrid Carlgren (Lund: Studentlitteratur, 1999). 
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Övergripande men likväl förankrad i det lilla: ”[o]m det inte fanns kemi, 
skulle det inte bli någon pizza”. Här framställs naturvetenskapen som 
världens motor och som ett profant trossystem. Det leder tankarna till 
historien, till Johan Georg Hoffmanns förord i hans Populär naturkunnig-
het från 1828, vad som kan betraktas som det första läromedlet i ämnet i 
den svenska folkutbildningen: ”Se äfwen här är Gud!”719 

                                                 
719 Hoffmann, Populära naturkunnighet, 3. 
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TACK 

Det var som att mönstra på Christofer Columbus första expedition. Ett 
galet företag på det hela taget.  

Under lång tid upplevde jag min doktorandtid som en Robinson Kruse 
historia: Båten förliste ganska snart. Själv tog jag mig iland, som enda 
överlevande, satt att klara mig själv av det ön hade att erbjuda (i ett 
ensamt och kallt studentrum i det före detta sinnessjukhuset Konrads-
bergs lokaler på Kungsholmen i Stockholm). Efter fem år – tidigast – 
kunde jag hoppas på att ett fartyg skulle komma förbi och hämta upp 
mig, om jag överlevt vill säga. 

Forskarutbildning, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, är i 
många delar ett självständigt projekt. Du ska lära dig den tuffa vägen, 
genom dina misstag, och det ska kännas. Lyckas du inte hitta mat eller 
bygga en koja så kommer hungern och vädret att tära på din kropp. 
Samtidigt kan det vara något av en drömtillvaro för den som hittar 
formerna där på sin paradisö.  

Men bakom den mytologiska bilden finns en annan verklighet. Du kan 
nämligen ge dig dän på att de där välmående individerna, de som har 
både slott och en mindre farm på sin lycksalighetens ö, ja… det är 
något lurt där. De har nog inte varit så ensamma som man kanske 
skulle föreställa sig. Akademin är nämligen både enormt självständig 
samtidigt som den helt bygger på sociala kontakter, det vill säga på 
hjälp. Så, hur ser tillkomstprocessen ut? Vad för sorts ”Robinson-
vinnare” är jag? Ja… 

Ingrid, min huvudhandledare, blir jag klok på henne? Hon som bad mig 
skriva om varför jag blivit intresserad av matematik. Min ursprungliga 
avsikt var nämligen att behandla utbildningsfrågor kopplade till ämnet 
matematik. Det blev en historia som kom att handla om utbildning i det 
moderna och senmoderna, en berättelse där jag ganska fritt reflekterade 
över min egen livsbana och jämförde med min fars. Både hon och jag 
gillade det. 
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Väl inne på det historiska temat rådde mig kollegan Joakim Landahl att 
börja titta på annonser och på den vägen bar det. När Joakims annonser 
mötte min och min fars utbildningshistoria uppstod något nytt. Ingrid 
lät det bero. Hon hade givetvis sina invändningar, men som den 
utvecklingspsykolog hon skolats till lät hon tiden ha sin gång. Inga 
straff, inga ultimatum, bara upplysningar om faror och möjligheter. Var 
hon aldrig orolig? När jag ser tillbaka på min tid som doktorand blir jag 
nästan arg att över att hon aldrig röt till, det var ju usla manus i långa 
stunder! Men hon har sin blick för sammanhangen, de stora samman-
hangen. Hennes kommentarer från handledningarna hängde kvar länge, 
och vips gjorde de nytta. Jag visste aldrig när eller hur, bara att. Sådan 
var hon, mitt ö-orakel. 

Tack också till Chalmers och det som då var Centrum för pedagogisk 
utveckling: Shirley Booth, Frank Bach, Erling Fjeldstad, Christer 
Alvegård, Elsie Anderberg, Michael Christie, Michael Nystås, Charlotte 
Stenman och Mats Martinsson (RiP Mats!)! Ni tog hand om mig, ni 
bjöd in mig i pedagogiken och tog mig på allvar innan jag ens var torr 
bakom öronen. Ni haffade mig i steget, precis som jag var på väg till 
London i ett kanske inte helt genomtänkt lappkast. Hos er och i erat 
livliga debattgäng utvecklades mitt intresse för pedagogiken. 

Ja, livet är tillfälligheter. Jag ville ju egentligen bli pedagog. Nu kommer 
jag förvisso, om allt går väl, att disputera i pedagogik. Men den enda 
forskarskola som ville anställa mig var en i naturvetenskapens och 
teknikens didaktik (Fontd). Tänk, och jag som bara skickade in på måfå. 
Och naturvetenskaplig undervisning som jag inte ens ville syssla med! 
Och nu vill jag inget hellre… Även om jag känt mig som del av något 
väl nytt och oprövat tidvis (Linköping, ni är allt väl kreativa ibland!) så 
måste jag säga att jag ändå verkar ha landat på ett bra ställe. Tack Helge 
Strömdahl, Anna Ericson, Jonte Bernhard, Lena Tibell, Thomas Ginner 
och Per-Olof Wickman (som tog hand om mig i starten) och alla 
underbara doktorandkollegor i forskarskolan! 

Naturvetenskap, ja, det var bra att jag landade där, för annars hade jag 
inte fått ta del av det spektra av kluriga kommentarer som kommit från 
Maria Andrée. Hon har förståss goda invändningar mot det mesta men 
när det kommer till det naturvetenskapliga utbildningsfältet så har hon 
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få om någon motsvarighet i detta land. Hon har tillsammans med 
Joakim utgjort min lilla forskargrupp, mina ”Fredagar” där på ön, de 
som tog mig ur den akuta ensamheten i grottan. Jag önskar jag hade 
dem vid min sida vid disputationstillfället: Maria för att hålla koll på 
didaktikfältet, Joakim för sociologiska och utbildningshistoriska frågor. 
Ni har varit mina verkliga ”zoones of proximal development” – tack! 

Man kan fråga sig vad Jan-Erik Hagberg har betytt. Han stod där i 
vassen och vaggade, jag trodde han var mätt. Men så plötsligt högg han, 
sa ja till att bli biträdande handledare. Vid det laget var min tid som 
doktorand långt gången. Trots detta var texterna råddiga, långt ifrån 
avhandlingsbrukbara. ”Motstånd” var hans första kommentar. Mina 
texter reste en mängd invändningar. Hans gjorde listor med + och – 
(lika många av var sort) på baksidan av sitt exemplar av manus. Genom 
sina empiriskt, begreppsligt och stilistiskt inriktade kommentarer kom 
han att ge stadga till mitt arbete, en väg att gå och luckor att täppa till 
och bildade på så sätt ett bra komplement till Ingrids mer övergripande: 
”Du måste jobba som fan!” Om Ingrid såg till att jag odlade ett 
forskningsintresse, fann ett område att brinna för, så var det Jan-Erik 
som fick mig att vilja, ja till och med längta efter att få skriva en text 
som var tydligt, utan luckor och som följde mallen. Innan han kom in i 
bilden svajade jag runt i tron om att jag kunde skriva något eget och 
smart men, vilket hans kommentarer fick mig att förstå, troligtvis inte 
kommunicerbart och trovärdigt. 

Apropå det sista så undrar jag ofta hur människor orkade engagera sig i 
mina under långa perioder närmast obegripligt osammanhängande 
texter: ”Nu förstår jag för första gången vad du skriver. Förut var man 
tvungen att vara inne i ditt huvud, och där är det ju svårt att komma in!” 
som min kollega Inger Eriksson påpekade på sin oklanderliga finlads-
svenska när sluttexten äntligen började framträda. Tack avdelning K! 
Förutom Inger, Viveca Lindberg, Birgitta Hammarström-Levenhagen, 
Max Strandberg, Ulla-Brita Eqkvist och Peter Emsheimer. Vi har varit 
en brokig avdelning, dynamisk i kubik och alltid på G till något nytt. En 
både unik men samtidigt krävande miljö för en osäker ingenjör vilse i en 
stor, brokig och ständigt omorganiserad lärarutbildning. Tack för era 
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kommentarer till manus, men framför allt, tack för det som blivit vår 
specialitet: knytkalasen! 

På frågan om ofärdiga texter vill jag självklart tacka mina läsare på 
slutseminariet: pedagogen Gunnar Sundgren och vetenskapshistorikern 
Sven Widmalm. Eran kritik och era riktlinjer blev de fyrar jag siktade 
mot under det sista dryga årets arbete. När tidsgränser var oklara hörde 
jag Svens röst dåna: ”Du måste tydliggöra skiftena! Finn centrala årtal!” 
Och när jag fick vittring på stycken i min text som inte kändes helt 
relevanta, intressanta men på något sätt beside the point, ja, då kom 
Gunnars röst ”Det är jämntjockt! Du måste stryka! Du måste välja 
väg!” Uttrycket ”kill your darilings” har nog ingen praktiserat så flitigt 
som jag. Det har strukits, renodlats och jag har försökt nagla fast 
tidsperioder. Jag har jobbat på kontexten för perioden före 1919, ja, era 
kommentarer har följt mig och det har i mitt tycke gjort arbetet avsevärt 
bättre. Tack för att ni tog er tid! 

De sista åren fick jag mycket hjälp av idéhistoriker. Förutom Sven 
Daniel Löfheim vars avhandling varit en av mina förebilder. Det visade 
sig lustigt nog att Daniel börjat arbeta på min institution, så jag tog 
tillfället i akt och frågade om lite hjälp. Det blev en lunch, en till och en 
hel del andra trevliga samtal kryddat med några avgörande kommen-
tarer på mitt slutmanus, tack! Men framför allt kom hjälpen från Staffan 
Wennerholm. Kanske var han den verkliga livräddaren. Det hände – 
inte sällan – att jag i desperation byggde flottar för att ge mig av från ön 
i hopp om att ändå nå någonstans. Alla sådana flyktförsök stoppade 
Staffan. Med en (uppsala)idéhistorikers säkerhet för den vetenskapliga 
textens karaktär pekade han vänligt men bestämt mot land och 
markerade samtidigt de farliga bränningarna. Styrmekanismer, synteti-
serande utsagor, hur man refererar till empiri på ett vederhäftigt sätt, 
teoriavsnittets och tidigare forskningens karaktär med mera, med mera, 
många handfasta och textnära förklaringar och råd har kommit från 
Staffan. Tack! 

Den öde ön var trots allt inte så öde. Tack även till det som blev min 
kyrka, Kungliga biblioteket i Kungsträdgården i Stockholm. Det tog ett 
tag att lista ut hur jag skulle få tillträde till de allra heligaste sakramenten, 
men väl där kändes frälsningen nära. Era samlingar och faciliteter 
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skänkte mig ett hav av lugn och ett fokus av stål. Utan er hade studien 
varit betydligt omständligare, om inte omöjlig, att genomföra! 

Slutligen vill jag tacka Institutionen för samhälle, kultur och lärande 
(SKL) på Lärarhögskolan i Stockholm, den institution som varit min 
hemvist men som årsskiftet 2007/2008 upplöstes i Stockholms 
Universitet. Framför allt vill jag tacka lunchgänget, en alldeles särskild 
del av SKL: Bengt Larsson, Eva Interstein och Monica Olofsson – 
käntruppen – och alla mer eller mindre tillfälliga hangarounds som Erik 
Backman, Håkan Larsson, Annika Semb-Granhed och Lars-Magnus 
Engström med flera (”idrottarna”). Det har varit många år med alldeles 
för lite social stimulans för att min hälsa ska ha tangerat några verkliga 
toppnivåer. Utan luncher, samtal och promenader med er hade jag 
förvandlats till en verklig dåre där på min ö! 

Ja… Slutligen? Jag har ju ett tack kvar (om jag bortser från att jag inte 
har tackat Henrietta, Johan och Jalle för hjälp med omslag och korrek-
turläsning): till far och mor (eller Rune och Inger som jag kallar dem). 
Först var ni oroliga: vad hände med er son? Han hade ju en bra och 
gångbar utbildning, och så detta… En livskris? Omogen? Men medan 
många berättar om de djupa sprickor som uppstått mellan dem och 
deras föräldrar efter vägval de gjort i livet så var ni inte sena att vända 
kappan efter vinden. Vips var ni nästan mer intresserade än jag, och det 
är inte enda gången något sådant hänt. I den mån jag har en inneboende 
nyfikenhet för (kunskaps)tillvaron och en förmåga att ompröva mina 
fördomar tror jag mig veta varifrån dessa egenskaper kommer! 
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SUMMARY 

Nature's Canon 
The Formation and Change of the Science Curriculum in Swedish Compulsory 
School 1842–2007 

This dissertation analyses the science curriculum in Swedish 
compulsory school 1842–2007. What contents, methods and aims have 
dominated the curricula? How have these changed? And how have they 
been shaped by broad social, cultural and pedagogic currents in society? 

National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks have 
been analysed. These texts have a certain position in defining 
educational contents, methods and aims. They express a normative 
discourse about nature, what I refer to as nature's canon. The 
normative discourse conceived in this way can be referred to as a curri-
culum genre as it expresses the three central themes in a curriculum: the 
formulation of aims to be achieved through the means of certain 
activities and contents. The last of these themes, content, has in my 
study been divided in two: the image of reality and the view of nature. 

The core text in this study has been the textbook. The textbook has 
had, and still has a strong position in the subject when this was written 
in 2008. To critically analyse how textbooks describe nature, nature's 
role in pupils' life and how nature should be approached is an 
important task as the textbook is a central source in shaping the 
opinions of the rising generation in a country. The aim of the study has 
been to contribute to the understanding of which ideologies have 
dominated science texts in compulsory school and how these ideologies 
have been shaped by social, pedagogical and cultural currents in society. 

The start of this study is set by the issuing of the first Statute on 
Common Schools in Sweden, June 18, 1842. In this statute a natural 
science based subject was present. Even though the subject wasn’t new 
to the public school system – the first textbook written for public 
education that I have found was issued in 1828 – the year 1842 marked 
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an important step in the formation of a “science for the people” in 
Sweden. 

This study spans over a long time period, during which the public 
educational system underwent some major changes. Therefore, the 
study is divided into three parts: 1842–1919, 1919–1962, and 1962–
2007. In the shift between different epochs, both the aim/ideology of 
the science subject as well as role of the compulsory school system in 
the nation state changed dramatically. In fact, different epochs should 
be seen as different compulsory school systems, thus setting the science 
subject in different overall school contexts. For each epoch, two 
different canons have been discerned – representing minor but 
qualitative changes in the aim/ideology of the subject. All in all, six 
different canons have been discerned: 

Part Epoch Chapter Canon 
I 1842–1919 2 

3 
God’s canon (1842–1900)  
The canon of the physical environment 
(1900–1919) 

II 1919–1962 4 
 
5 

The canon of the national landscape  
(1919–1936)  
The canon of the citizen (1936–1962) 

III 1962–2007 6 
7 

The canon of science (1962–1980) 
The canon of the bricoleur (1980–2007) 

Part I presents an epoch in the history of the science subject when the 
church still had a lot of power over the content and organisation of the 
compulsory schools.  

Chapter 2 describes the formation of the science subject in a time when 
the public school system was still controlled by the church and when 
natural science still was waiting for its breakthrough as a major force 
behind industrial change and national welfare. Therefore, the legitimacy 
of the science subject was first and foremost sought after in a reality 
created by God. Through the study of nature, the pupils got to know 
the marvellous order of God’s nature. The care and reverence for 
nature were other important aims. Knowledge of nature was thought to 
prevent superstition, at the same time as it was a path to finding God. 

Although the genre during the whole of this period expressed a divine 
nature, this aspect was strongest in the early texts and gradually 
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diminished during the course of the 19th century. Mid-19th century 
textbooks had numerous references to God, the bible and the nature as 
God’s creation, while textbooks from the end of the century had no 
more than citations from the bible at the beginning and the end of the 
textbook, if any references at all. 

The major forces behind the formation of the curriculum genre in the 
19th century were the object lesson pedagogy and the specific framing 
it developed in the science subject. This resulted in texts more and 
more focused on a nature that could be visualised and isolated in a 
picture. Along this path, the descriptions of nature got more and more 
directed towards descriptions of the objects and phenomena visualised 
in the pictures. Mainly it was animals, plants, technology and natural 
phenomena. While the selection of objects often were based on their 
familiarity to the children – so called every day objects – the natural 
phenomena tended to become more and more abstract along the 
course of the century and were perceived to be the hardest part of 
nature to visualise.  

Chapter 3 describes the first decades of the 20th century, a time of 
reforms in the public school system and also of the curriculum genre in 
the science subject. In reforming the curriculum, the living nature was 
emphasised alongside with the physical environment of plants and 
animals. This was perceived to be a more pedagogical framing of the 
science subject. The ideas were imported from Germany and first 
presented in a Swedish textbook by Nils Hallsten in 1906. In this 
textbook, the contents were organised according to the wildlife of the 
lakes, forests, fields etc. Seasonal changes were also described. A new 
canon had been formed: the canon of the physical environment. In this 
canon, nature was not to be passively observed but actively approached, 
and preferably while in nature. 

However, this canon was not long-lasting. The turn of the 19th century 
was a time of many reforms and changes, both in the science subject 
and in the compulsory school at large. Soon, a new epoch started. 
#Part II presents an epoch when the state involvement in the public 
school system had become strong alongside the growing capitalistic and 
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democratic forces in society. It was an epoch when the nation state 
became the prime ideology of the science subject.  

The first canon of the epoch is described in chapter 4. It originated 
already with the 1914 Public Education Committee proposal for a new 
national curriculum. The committee argued for the pedagogical and 
organisational advantages of integrating science and geography. This 
proposition became reality in the new curriculum in 1919. Although the 
committee, as well as the curriculum, argued for a close integration of 
the subjects, few textbooks – I have only found one – chose to 
integrate the science subjects. But the ideas influenced how nature was 
presented in the texts. The lakes, forests and fields now became 
Swedish lakes, forests, and fields, often organised according to 
characteristic provinces of Sweden. In this way, the science subject 
became part of the construction of a new national ideal where home 
district, the nation state and the rest of the world were three important 
aspects of the reality. The ideas came from the German Heimat 
movement. The love of the nation state had its roots in the love of your 
specific Heimat (home district). Starting from there you learned the 
characteristics of Sweden and then what distinguished Sweden from 
other countries in the world. In this way a locally based national identity 
was built. But this canon of the national landscape provided textbook 
writers with difficulties. The textbook most suited for an education 
following this ideology was not necessarily one where the nature were 
organised according to these same principles. On the contrary, a 
textbook with a systematic presentation of nature could be more 
flexible and thus adapted to local and seasonal variations. As it turned 
out, both national landscape textbooks and systematic textbooks were 
produced and sold in large copies during the period.  

1936 marked an important change in the history of the science subject. 
Starting this year, a seventh compulsory year was introduced in the 
public school system. The science subject thereby expanded. Chapter 5 
describes this period, 1936–1962. During this period the science subject 
changed radically as the political ideals behind the Swedish welfare state 
greatly influenced the content of the science subject. With this, the 
textbooks shifted focus from forming a new national idea based on the 
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national landscape to the shaping of the future citizens of the nation 
state: the future workers in the Swedish industry and the future 
housewives, i.e. the typical characters of the core family. The textbooks 
were to a large extent restructured according to engineered and 
gendered lifestyles. The end of this period is marked by the new public 
school system that was launched in 1962, and the phasing out of the old 
types of public schools.  

Part III starts with the 1962 school reform and the nine-year 
compulsory school, “grundskolan”. This was the biggest school reform 
of the 20th century in Sweden, the result of over two decades of 
commissioning. The reform was set at a time in history when 
technology and science had a very strong position in society. The nine-
year compulsory school was strongly formed by these premises. It also 
integrated elite and public school forms in an era when the idea of 
intelligence was strong, resulting in a meritocratic ideals: the Swedish 
welfare state would best be preserved through school forms where 
gifted pupils, regardless of their background, would be sorted out for 
future expert positions. In this way the compulsory school system could 
grant a continued development of the Swedish welfare state. 

Starting with the nine-year compulsory school, the focus of this 
dissertation was narrowed. Only the upper parts of the compulsory 
school were analysed (grades 6/7–9). It was here that the science 
subject became strongest, both in terms of hours and in its status as a 
single subject. In the lower parts, the hours for the science subject 
decreased compared to what had been the case in public school before 
1962, and the science subject was mainly integrated with other school 
subjects, in teaching as well as in the textbooks.  

The 1950’s was for the Swedish, as well as for the whole western 
society a period of a great technological progress. This greatly increased 
the demand for a scientifically trained workforce and the character of 
the science subject was greatly influenced by this. This explains why the 
scientific tradition from the secondary school (realskolan) was 
transferred to the nine-year compulsory school and not the main focus 
of the public schools. 
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Chapter 6 describes the years 1962–1980, a period in the history of the 
science subject when the scientifically inspired framing was strong. 
With the nine-year compulsory school and the expansion of the science 
subject, physics, chemistry and biology became three distinct and 
scientifically based parts. The pupils were to take the role of a chemist, 
physicist or biologist in their approach to the science subject. Through 
highly choreographed and scientifically inspired activities, the laboratory 
and the experiment were made the basis of the Swedish welfare state, 
its industry (chemistry), technology (physics) and public medical and 
social welfare service (biology). Through this, natural science was also 
made a vehicle for the further development of the welfare state, and the 
laboratory its heart.  

The first canon of the epoch, the canon of science, restructured starting 
in the 1970's. With the new national curriculum in 1980, it was clear 
that a different interpretation of compulsory school science as a natural 
science was forming. The strongest force behind this change was the 
almost unchallenged success for environmental issues in the science 
subject, starting in 1970's and fully flourishing in the 1990's when ideas 
of sustainability and ecological diversity were introduced in the 
discourse.  

Also the approach to nature changed. Groceries and grocery packaging 
completely reframed the experiment and laboratory tasks in a much 
more loose and everyday-inspired setting compared to the previous 
period, pointing out creativity and the unexpected instead of rigorous 
and exact procedures. The canon of the bricoleur encouraged the pupils 
to become discoverers of the magical scientific forces behind everyday 
aspects of life as the cooking of a pizza – had it not been for chemistry, 
there would be no pizza, as one textbook expressed it. In this canon of 
the bricoleur the creative and curios geniuses of science, more than the 
anonymous scientists, became role models in the texts.  

Although both the canons of the nine-year compulsory school leaned 
on scientifically inspired activities, the science subject at the same time 
emphasised this approach to nature as the best way for all future 
citizens – hairdressers as well as Nobel Prize winners. In a world that 
had become more and more unpredictable, and where future citizens 
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must be able to change careers, handle new chemicals and technologies 
in their daily life, reflect and act on new ideas of how to live a healthy 
life etc, pupils trained in a scientifically inspired way were thought to be 
best prepared.  

To sum up the nine-year compulsory school epoch, one must point out 
that the secondary school activities described had not been identical to 
scientific work. The workplaces of scientists are messy places, full of 
dead ends, blown up results, dependence on large scale cooperation, 
complex computer modeling, funding, rivalry etc. These are not the 
characteristics of the activities described in school science texts, and 
could (and even should) never be. School science must be understood 
as constructed to be something else, formed in the middle of several 
forces setting the premises for school science: scientific, pedagogic, 
political as well as cultural forces. 

The dissertation ends with a chapter that first summarises the empirical 
parts – much of what has been done in this summary so far – and ends 
with a discussion of the curriculum discourse and its premises, that is, 
what I started in the previous paragraph. Two main types of premises 
are discussed: on the one hand natural science and on the other hand 
broad social, cultural and pedagogic currents in society. I argue that 
while researchers have mainly focused on the first source of influence, 
the latter have to a large extent been excluded from studies of the 
science subject in compulsory school. Researchers have, as a 
consequence of this biased perspective, tended to describe compulsory 
science subjects as conservative and out of date; new ideas in science 
often take many decades, sometimes a century, to trickle down to the 
compulsory parts of the school system. In my study I have, in contrast 
to this image of the science subject, shown that there have been major 
changes in the curriculum genre over time and that these changes first 
and foremost must be understood as shaped by pedagogic, social and 
cultural forces 
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BILAGA 1 

Tabell 5 Namn på de skolämnen jag undersökt i 
läroplaner och stadgor jämte de namn som 
används i denna studie.  

Period Namn i styrdokument  Mina samlingsnamn 
1842–1878 Naturlära  

(i folkskolestadgan)  
Naturkunnighet  
(för hela folkskolan) 

1878–1955 Naturkunnighet  
1955–
folkskolans 
slut 

Naturkunskap  

1962–1969 Naturorientering som 
samlingsnamn. Naturkunskap för 
mellanstadiet. Fysik, kemi, biologi 
för högstadiet 

Naturorientering  
(för hela grundskolan) 

1969–1980 Som föregående period  
1980–1994 Naturorienterande ämnen 

(tematiskt uppdelning) 
 

1994– Naturorienterande ämnen 
(uppdelning i fysik, kemi, biologi) 

Allmänutbildningens naturvetenskap eller 
kort och gott ämnet  
(folkskola och grundskola) 
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BILAGA 2 

Tabell 6 Tabell över ett urval av författare som 
skrev läromedel för folkskolans naturkunnighet 
och deras läromedel. Uppgifterna är hämtade ur 
Libris och Kungliga bibliotekets kartotek. 

(Huvud) Författare Läromedel Första 
upplagan 

Sena upplagor och 
tryckningar 

Nils-Johan Berlin 
(1812–1891) 

Lärobok för folkskolan 1852 15e 1907. Dess 6e 
tryckning 1917 

 Läsebok för folkskolan 1852 10e uppl. 6e tryckning 
1924–1925 

Gustaf Magnusson 
Celander 

Lärobok i naturlära för 
folkskolor 

1872 13e uppl. 3e tr. 1917 

Albrekt Julius 
Segerstedt  
(1844–1894) 

Naturlära för folkskolor 
och nybegynnare 

1873 20e uppl. 1923 

Hjalmar Berg (1859–
1953) och Anders 
Lindéns (1853–?) 

Lärobok i naturkunnighet 1889 6e uppl. 11e tr. 1919 

 Naturlära för folkskolan 1906 (del 1) 6e uppl. 6e tr. 1949 (del 1)
 Naturen: Lärobok för 

folkskolan 
1915 (del 1) 6e uppl. 3e tr. 1942 (del 1)

Selling – Westberg Lärobok i naturkunnighet 
för folkskolan 

1922 (del 1) 7e uppl. 1947 (del 1) 

Bolin (1887–1972) – 
Nordlund 

Folkskolans naturlära 1929 17e uppl. 1952 

Otto Friberg (1880–
1961), Hedvig 
Norgren (1883-?) 

Folkskolans naturlära 1934 (del I) 6e upplagan 1955 
 

Bolin – Bergh – 
Mellqvist 

Folkskolans naturlära 1948 (del I) 9e uppl. 1956 (del I, 
fortsatte tryckas in i 1960-
talet)  

Bergh – Norén Folkskolans naturlära 1948 (del I) 4e uppl. 1958 (del I) 
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Tabell 7 Tabell över ett urval av författare som 
skrev eller skriver läromedel för grundskolans 
högstadium och grundskolans senare år och 
deras läromedel. Observera att jag följt författare 
och inte läromedelsserier. I de flesta fall 
överensstämmer de dock. 

(Huvud) Författare Läromedel  Första 
uppl. 

Sena uppl. 
och tr. 

Anna Beckman (1885–1973) 
& Torsten Wetterblad  
(1891–1958). Med 
grundskolan Anna Beckman 
& Stig Magnusson (1933-) 

Fysik för realskolan (senare för 
enhetsskolan och grundskola) 

1935 1968 

Bertil Borén (1905-?) & Olof 
Moll (1921-)  

Kemi (realskola och enhetsskola, 
Bergvall senare för grundskolan 
Esselte Studium) 

1959 1991 

Nils Linnman  
(1915–2002) 

Biologi (enhetsskola, realskola och 
grundskola. Bergvall, Esselte, 
Almqvist & Wiksell och Liber) 

1959 2001 

Undvall, Lennart (1941-) & 
Anders Karlsson (1962-) 

Fysik (Esselte, Liber, Almqvist & 
Wiksell) 

1970  Ej avslutad 

Berth Andréasson  Biologi  
(Natur och kultur) 

1974 Ej avslutad 

Bo Paulsson (1937-) Fysik (Tefy förlag) 1977 Ej avslutad 

Gert Mårtensson (1935-) Kemi (Gleerups, Liber) 1980 Ej avslutad 
Bo Paulsson Kemi (Tefy)  1985 Ej avslutad 
Berth Andréasson, (1938-) & 
Kent Boström (1946-).  

Kemi  
(Natur och kultur) 

1992 Ej avslutad 

Susanne Fabricius (1947-) Biologi (Liber/Almqvist & 
Wiksell) 

1995 Ej avslutad 

Folke A Nettelblad och 
Christer Ekdahl  

Kemi (Liber/Almqvist & Wiksell) 1995 Ej avslutad 

Staffan Sjöberg (1943-) & 
Börje Ekstig (1937-) 

Fysik (Natur och kultur) 1995 Ej avslutad 

Henriksson, Anders (1954-) Biologi (Gleerups) 1995 Ej avslutad 
Folke A Nettelblad (1958-), 
Per Andersson (1952-) & 
Pernilla Andersson (1962-) 

Fysik (Bonnier) 2000 Ej avslutad 
 

Karin Nettelblad (1957-), (1a 
uppl.), Mona Gidhagen 
(1947-) & Svante Åberg 
(1951-), (2a uppl.). 

Kemi (Bonnier) 2000 Ej avslutad  

Jarmo Kukka (1966-) & 
Carl Johan Sundberg (1958-) 

Biologi (Bonnier) 2005 Ej avslutad 
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BILAGA 3 

 

Figur 4 Naturens objekt och fenomen kan 
fångas på bild. Omslaget till Svenssons Den lilla 
naturläran från 1894. Dess framsida till vänster 
och baksidan till höger. Illustrationerna till 
lärobokens innehåll har placerats på omslagets 
samtliga sidor, såsom 84 föremål. Inneromslagets 
illustrationer visas inte på bilden. 
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Figur 5 Experimentet blir det som får illustre-
ra naturfenomen (och den osynliga naturen) 
i texterna. Omslaget till Lars Johan Wahlstedts 
Folkskolans naturlära från 1879. Bilden illustrerar 
framställning av syre genom upphettning av ”en 
thesked kolsyradt kali samt lite brunsten i en 
retort”. Syret uppsamlas i den uppochnervända 
glasbehållaren i vattenbadet Experimentet och en 
kopia av bilden återfinns på sidorna 100–101 i 
läroboken. 
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Figur 6 Djurmiljöer och aktiva djur blir allt 
mer framträdande. Den översta bilden visar 
tecknade kossor och hästar i landskap och är 
hämtad ur den första delen av Selling och 
Westbergs Lärobok i naturkunnighet från 1922. 
Bildtexterna namnger de tre häst- respektive fem 
koraser som avbildas (Illustratör: P. E. Grude). 
Bilden i mitten visar ”Fjällkor på väg till 
sommarbetet vid fäbodarna” ur första delen av 
Friberg och Norgrens Folkskolans naturlära från 
1950, sidan 32. Här visas djuren upp i en 
alldaglig miljö. Bilden längst ner visar höns. 
Gustaf Hedström, Folkskolans naturlära : Läro- och 
läsebok enligt lärobokskomiténs program och af öfver-
styrelsen för skolväsendet godkänd till begagnande i 
landets folkskolor, första upplagan (Helsingfors: G. 
W. Edluns förlag, 1902), 38. 
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Figur 7 Fotografiet först in i samband med 
förändringen från passiva till aktiva djur. När 
fotografier infördes i läromedlen på 1910-talet 
avbildade de djuren poserande, ibland med en 
människa som stod bredvid och höll i djuret. 
Med tiden blev djuren mer aktiva i fotografierna.  

 

 



 280

 

 

Figur 8 Läromedlen pekade ut framtida 
medborgarroller. Överst: Ett kök ur avsnittet 
”Bostaden betyder mycket för vår hälsa.” Ur 
tredje delen av Falk, Sjöholm och Skerfes 
Naturen och vi från 1953, sidan 20 (foto: 
Hemmens forskningsinstitut). Den undre bilden: 
”Martinfärskning: Stålet tappas ur ugnen.” Ur 
tredje delen av Bergh och Noréns Folkskolans 
naturlära från 1957, sidan 243. 
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Figur 9 Från natur till teknik: en hierarkisk 
ordning av innehållet hade etablerats. Fem 
läromedelsserier från 1950-talet: Naturen och vi  av 
Falk och Sjöholm; Folkskolans naturlära av Bolin, 
Bergh och Mellqvist; Folkskolans naturlära av 
Bergh och Norén;  Folkskolans naturlära av 
Friberg, Norgren och Eklund; Naturkunskap av 
Linnman och Wennerberg.  Längst ner visas 
omslagen till Berg och Lindéns Naturen från 
mitten av 1940-talet:. Notera hur tidiga åldrarna 
har djur på omslag medan sena har teknik. 
Ämnet gavs härmed en symboliskt uttryckt 
innehållslig hierarki. I Friberg, Norgren och 
Eklunds och Berg och Lindéns serier uttrycktes 
denna hierarki genom barnens och ungdomarnas 
intressen: barnets intresse för djur och 
ungdomarnas intresse för experimentet och 
teknik. 
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Figur 10 Läroböckernas förankring i jordbruk 
och trädgård. Överst: ”Växter i trädgården.” En 
bild av en koloniträdgård inleder första delen av 
Bolin och Berghs Folkskolans naturlära från 1956, 
sidan 11. Den undre bilden: ”Vårbruket har 
börjat” är hämtad från sidan 26 i samma lärobok. 
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Figur 11 Naturens skönhetsvärden bevakas 
och pekas ut. Bild 1: ”Så här får inte naturen se 
ut, sedan en skolklass haft en friluftsdag och 
rastat i en ängsbacke.” Ur första delen av Bolin, 
Bergh och Mellqvist Folkskolans naturlära från 
1956, sidan 151. Bild 2: ”Bokar i tätt bestånd” 
respektive ”Bokar i skogsbrynet” ur avsnittet 
”Våra skogar bildas av tre slags lövträd och två 
slags barrträd.” Ur andra delen av Falk och 
Sjöholms Naturen och vi från 1951, sidan 45 
(fotografier: Karl-Östen Sjöholm). Bild 3: 
”Vitsippor i en björkhage.” Ur avsnittet ”Träd 
och buskar under våren” i första delen av Bolin, 
Bergh och Mellqvists Folkskolans naturlära från 
1956, sidan 62. Den nedre bilden: ”Så här triv-
sam och trädgårdslik kan blommor göra en 
balkong i staden.” Ur Linnman och 
Wennerbergs Naturkunskap för tredje till sjätte 
klassen från 1956, sidan 24 (fotografi: Bertil 
Norberg). 
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Figur 12 Experimentmateriel blir vanligare i 
folkskolan. Annons för Norstedts fysikaliska 
byggsatser ur Folkskollärarnas tidning 1955, nr. 49, 
sidan 36. 
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Figur 13 Biologiundervisningen i grund-
skolan. Överst: Uppslag ur Biologi för realskolan av 
Erik Skye från 1960, sidorna 16–17. Uppslaget är 
taget ur en läromedel för realskolan men 
innehåller tre typer av växtillustrationer som 
förekom även i grundskolans läromedel på 1960-
talet. Den nedre bilden: Annons för Boierth och 
Nordlings Biologi för grundskolan ur Skolvärlden, 
1964, nr 7, sidan 250 (annonsen är beskuren). 
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Figur 14 Det var inte svårt att lista ut var 
kemilektionen skulle utspelas. Den översta 
bilden visar omslagen till Sellergren och 
Johanssons Kemi för grundskolans årskurs åtta 
och nio från 1964 och 1965 (omslag: Bertil 
Kumlien. Fotografier: Berndt Klyvare), Engs 
Kemi för grundskolan : Årskurs 8, från 1964 (foto: 
Rune Lundblad/Harry Eng) och Strelert och 
Wernfors Kemi för grundskolan : Årskurs 8 från 
1963 (foto: Peter G. Lönn). De mellersta 
bilderna visar illustrationer ur Sellergrens Kemi 
för grundskolans årskurs åtta från 1964, sidorna 
17 och 77 (illustrationer: Harry Lange). Längst 
ner visas en bild på laborationsutrustning ur 
inledningen till Borén och Molls Kemi för årskurs 
åtta från 1963 (foto: Lars Paulsson). 
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Figur 15 Framsteget gestaltas. Överst: raketer, 
den vanligaste symbolen i annonser för 
läromedel i fysik under ”det långa 50-talet”. Här 
pryder den omslaget till läroböckerna för 
samtliga av högstadiets årskurser. Ur Skolvärlden, 
1964, nr. 22, sidan 892. Bilden i mitten visar en 
annons för Stig Nordbecks Läsebok i kemi ur 
Tidning för Sveriges läroverk från 1961, nr. 27, sidan 
1085. Längst ner en bild ur Boierth, Nordling 
och Öhmans Biologi för grundskolans årskurs 9 
från 1965, sidan 61: ”Soliga, ljusa bostäder och 
breda gator skapar därför en smittfriare miljö än 
mörka och trånga” (illustrationer: Ateljé Focus–
Studio Frank). 
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Figur 16 Lek med gamla symboler. Kemi-
ämnets symboler har förändrats. Rundkolven 
och bägaren med sina spektakulära färgade 
vätskor har bytts ut mot vattenglaset. Två omslag 
till Borén och Molls kemiserie, det ena från 1963 
och det andra från 1995. Det senare utan Borén 
(omslag till det förra: Olof Moll och Natalie von 
Lagorio. Omslagsfotot till det senare: Aga gas). 
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Figur 17 Ämnets symboler anspelar inte 
längre på framstegets symboler. Överst: Natur 
och kulturs läromedelsserie. Ur Skolvärlden 1996, 
nr. 4, sidan 13.  Den undre bilden: Apan pryder 
omslaget till Natur och kulturs Biologi och en 
badande isbjörn Fysik. I förgrunden till det 
senare skymtar några ungdomar som trycker sina 
ansikten mot den glasruta som skiljer dem från 
isbjörnen. Några färgglada marsipangrisar syns 
på omslaget till Kemi. Djuret som symbol enar 
naturorienteringen. Ur Skolvärlden 2003, nr. 3, 
sidan 29 (Foton: apa av Frans Lanting/Great-
Shots/Minden Pictures; isbjörn av Thomas 
Höpker/Magnum Photos/IBL Bildbyrå; 
marsipangrisar av Martin Parr/Magnum/IBL 
Bildbyrå). 
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Figur 18 Nya ämnessymboler. Annons för Almqvist 
& Wiksells Fysik 123 för högstadiet. 1982, nr. 29, 
sidan 2. Bilderna visa (uppifrån och ner) en 
windsufrare, en slalomåkare, en sportdykare och en 
motocrossförare. Bildtexterna till läromedelsomslagen 
lyder: ”Marint balansnummer i den högre skolan” 
(foto: Bengt-Inge Eliasson), ”Utförsåkning fordrar 
starka nerver och bra teknik” (foto: Gustav Hansson), 
”En ny, fascinerande värld öppnas för sportdykaren.” 
(foto: Bo Brännhage), ”Motocross – hastig-
hetstävlingar med motorcykel på terrängbana – är en 
tuff sport. Både förare och maskiner får ta mycket 
stryk.” (foto: Ragnar Andersson). 
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Figur 19 Bricolagetekniker. Överst: Två omslag 
till Borén, Moll och Lillieborgs Kemiboken. Det 
vänstra är andra upplagan från 1975, det högra 
den tredje från 1981. Omslaget till höger visar 
bilder av målade naglar, färg, kemisk industri, 
drickabackar osv. De traditionella symbolerna, 
som den e-kolv som syns i kollaget, har fått 
konkurrens, och framför allt blandas de på ett 
sätt som inte gjorts tidigare (omslag: Günther 
Feltzin). Den nedre bilden visar Bonniers teknik, 
kemi och fysikläromedel. Ur Skolvärlden 2003, nr. 
3, sidan 13.  
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Figur 20 Naturens tränger undan traditionella 
symboler. Överst till vänster: I e-kolven har av 
tradition gåtfulla vätskor bubblat i laboratorie-
miljö. Nu slänger sig laxen upp i forsande vatten. 
Ur Skolvärlden, 1985, nr. 1, sidan 13 (omslags-
foton: Birger Larsson/ Janne Olsson). Den övre 
högra bilden samt den undre: Naturen tränger 
igenom kemibokstäverna. En läromedelsannons 
från Skolvärlden, 1985, nr 1, sidan 22 för 
Sonidsson och Hörnqvists Undersökande kemi från 
1984 (omslag: Johan Ogden. Omslagsfoto: 
Heldur Netocny). 
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Figur 21 Fler alldagliga bildexempel i läro-
böckerna. Uppslag från sidorna 26–27 i tredje 
upplagan av Borén, Moll och Lillieborgs 
Kemiboken från 1981. Under avsnittet om syror 
syns tre bilder med alldaglig koppling. På 
vänstersidan finns en bild av c-vitaminburk, och 
en bild av en mängd flaskor som man kan finna i 
ett kök: ett glas med vatten som brusar, 
citronsyra, vinsyra, en flaska sockerdricka 
(kanske dess innehåll som är i glaset?), en flaska 
ättisksprit samt en flaska med borsyralösning. På 
den högra sidan finns en bild av två koppar med 
te, en med mörkt och en med ljust. I den ljusa 
tekoppen ligger en citronskiva. Till bilderna hör 
texten ”Många växter innehåller färgämnen som 
är känsliga för syror. Te innehåller ett sådant.” I 
den andra upplagan av Kemiboken fanns såväl teet 
som bilden på skafferivarorna, däremot inte 
bilden av c-vitaminburken. I första upplagan 
fanns enbart teet av de tre men även en teckning 
av en pojke som åt av ett äpple (äppelsyra). 
Bilder: Kjell Gustafsson (sidan 26, bild 1), Erwin 
Bennedich (sidan 26, bild 2 och 3). Ingemar 
Fröling (sidan 27). Teckningar: Nils-Erik Roos. 
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Figur 22 Gränsen mellan vardagliga göromål 
och laborativa metoder upplöses. 
Kaffebryggare på samma sida som kemisk 
experimentutrustning på uppslaget ”Separations-
metoder”. Ur texten: ”Inom kemin vill man 
oftast studera ett ämne i taget. Därför använder 
man olika separationsmetoder för att skilja (separera) 
olika ämnen från varandra. kanske har du använt 
några av dem (se bilderna).”  Ur Andréasson, 
Bondeson och Boström, Kemi, andra upplagan  
från 2006, sidan 38 (illustrationer: Hans Drake). 
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Figur 23 Genier som förebilder. Överst: 
Uppslag ur Andersson och Andersson, Fysik 
direkt, andra upplagan från 2006, sidorna 218–
219. Till vänster: ”Marie Curie arbetar i 
laboratoriet med sin dotter Irène.” (Foto: Science 
Photo Library/IBL Bildbyrå). Till höger: ”Lise 
Meitner (1878–1968) i samspråk med en 
kollega.” (Foto: Emilio Segre/Science Photo 
Library/IBL Bildbyrå). Bilden i mitten: Enligt 
denna annonskampanj från Föreningen svenska 
läromedel kan barn bli vad som helst – 
rockstjärna, statsminister eller forskare. Ur 
Skolvärlden, 2003, nr 4, sista sidan. Den under 
bilden: Ett inledande avsnitt i tredje upplagan av 
Nettelblad och Ekdahls Kemi från 2007, sidan 13. 
Ett kort avsnitt med titeln ”Nobelpris till 
Amanda”. (illustration: Typoform). 
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