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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka syften som synliggörs i 
framställningen av ämnesområdet materiens uppbyggnad i textböcker i de naturorienterade 
ämnena för mellanstadiet. Att lärare tänker på hur de framställer ett kunskapsinnehåll är viktigt 
och bör synliggöras för eleverna, men är ändå något som kanske inte prioriteras. Läroböcker är 
ett vitalt hjälpmedel som underlättar tidskrävande lektionsplaneringar, men lärare har ont om tid 
att analysera innehållet i dessa böcker. Därför har sex olika textböcker analyserats med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys och analysverktygen kunskapsintressen samt kunskapsemfaser. 
Analysverktygen handlar om kunskapen inom respektive om ett ämnesområde. Med utgångspunkt 
ur analyserna har sedan en jämförelse mellan de olika textböckerna utförts för att kunna diskutera 
potentiella konsekvenser av olika textboksinnehåll. 
 
Resultatet av den studie som genomförts visade att de flesta av de fyra kunskapsintressena och de 
fem kunskapsemfaserna kunde upptäckas. Analyserna redovisas med hjälp av en analys för 
respektive textbok samt översiktstabeller. Lärare kan ha nytta av resultatet då det kan ge en 
inblick i vad de måste komplettera sin undervisning med. De nämnda analysverktygen har också 
varit viktiga att belysa och uppmärksamma för lärare då kunskapsintressen och kunskapemfaser 
kan användas som hjälpmedel i deras arbete.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: textböcker, kunskapsintressen, kunskapsemfaser. 
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1. Inledning 

Att gå i skolan har för oss varit synonymt med något som alla måste göra för att skaffa sig 
kunskap som kan vara till nytta senare i livet. Detta är nog en föreställning som många andra 
också både delat och delar med oss. Skolan och framför allt lärare har en väldigt viktig roll i 
samhället då de fostrar och utbildar framtida samhällsmedborgare. Dessa ska i sin tur se till så att 
livet och världen i allmänhet fortsätter att fungera och snurra på i flera år till precis som det har 
gjort hittills i flera tusen år. Ett av skolans huvuduppdrag är att motivera eleverna till en livslång 
vilja att lära sig mer (Skolverket, Lgr11, 2011, s. 7). Detta har varit något som vi har uppfattat 
som en väldigt stor utmaning, under våra tre genomförda VFU-perioder (verksamhetsförlagda 
utbildningar).  
 
Dagens allt mer tekniskt krävande civilisation verkar ha andra och viktigare saker att locka med. 
Även om skolan till viss del försöker följa den utveckling som ständigt sker runt om i världen så 
är den till stor del uppbyggd av traditioner enligt vårt tycke, både vad gäller innehåll och 
utförande. Skolorna runt om i landet styrs av en gemensam läroplan för att försäkra sig om att 
alla får liknande kunskaper. Detta är inget konstigt och näst intill ofrånkomligt då skolan ska 
passa alla elever, oavsett förutsättningar. Det teknikberoende samhälle vi lever i har också satt 
större prägel på skolan som måste korrelera med samhället. Detta gör att lärare måste tänka 
igenom extra noga vad det egentligen finns för bakomliggande syfte med det lektionsinnehåll som 
ska presenteras.  
 
Under våra tre genomförda VFU-perioder har vi märkt att elever i allt större utsträckning 
ifrågasätter läraren om varför de ska lära sig det ena eller det andra samt uppvisar attityder mot 
läraren som varit helt främmande för oss. Dessa attityder har vi inget minne av att vi upplevde 
under vår egen skolgång då vi anser att respekten för läraren och det ämnesinnehåll som skulle 
läras in var större då i jämförelse med idag.  
 
En lärares vardag är precis som många andra yrken fylld med många olika tidskrävande 
arbetsuppgifter, planera lektioner är en av dem. Precis som med mycket annat i livet så gäller det 
att hitta tidsbesparande knep för att få tiden att räcka till annat som behöver göras. I detta fall 
verkar olika läromedel som framför allt läroböcker och textböcker vara ett väldigt viktigt och 
tidsbesparande hjälpmedel för lärare. Det huvudsakliga syftet med textböcker är att de ska 
innehålla och förmedla de flesta av de kunskaper som eleverna förväntas förvärva under sin 
skoltid på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt. Ingenting är dock perfekt, textböcker likaså och 
detta kritiska tankesätt har växt inom oss själva, men också i samhället i allmänhet genom åren, 
enligt vår mening. Många elever förväntar sig att allt som står i textböckerna är sant då de inte 
utvecklat ett kritiskt förhållningssätt och hämtar därför in kunskapen utan större eftertanke.  
 
Detta har lett fram till frågeställningar som vad textboksförfattarna egentligen haft i bakhuvudet 
när de skrivit textböckerna? Hur framställs kunskapen? Behöver eleverna lära sig det avsedda för 
att klara resten av skolgången? Behöver eleverna lära sig det avsedda för att det är 
“allmänbildning” som därmed behövs för att klara av att leva ett liv i samhället?  
 
Att lärare har bra och relevanta textböcker är därför väldigt viktigt för att eleverna ska uppnå de 
kunskapskrav som ställs i kursplanerna. En lärares vardag är dock redan väldigt tidspressad precis 
som tidigare nämnts. Därför kan det vara svårt för lärare att hinna sätta sig in i de textböcker som 
används i skolan ordentligt och analysera dem för att se hur bra de egentligen är samt jämföra 
deras för- och nackdelar sinsemellan. Därför vill vi med tidigare nämnda frågeställningar i 
bakhuvudet, hjälpa lärare på traven genom att analysera hur olika textböcker framställer 
kunskapsinnehållet.  
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Till vår hjälp för att göra detta har vi använt oss av två analysverktyg som förklaras tydligare 
senare i arbetet och som kallas kunskapsintressen och kunskapsemfaser. Kunskapsintressen handlar 
om kunskapen inom ett kunskapsområde medan kunskapsemfaser handlar om kunskapen om ett 
kunskapsområde. De naturorienterande ämnena har visat sig vara i större behov av textböcker än 
andra skolämnen (Skolverket, 2006, s. 25) och många elever verkar uppfatta specifikt fysik och 
kemi som abstrakt och svårt. Denna föreställning verkar bero på att många elever verkar vara mer 
bekanta med ämnesinnehållet i exempelvis biologi då det ofta ligger närmare elevernas vardag. 
Därför har vi valt att undersöka hur ämnesområdet materiens uppbyggnad framställs i de 
textböcker vi valt att analysera. Vi har valt just detta område då det är väldigt grundläggande och 
betydande för alla naturvetenskapliga ämnen, men också det mesta andra i världen, då allt är 
uppbyggt och består av atomer.  
 
Vi anser att denna typ av analys och studie är didaktiskt relevant då den förhoppningsvis kan 
hjälpa lärare dels i valet av textböcker, men också i undervisningssituationer för att tydliggöra 
med vilket syfte man undervisar ett visst kunskapsinnehåll. Annie-Maj Johansson (2012) menar 
att naturvetenskap inte bara handlar om att lära sig naturvetenskapliga modeller och teorier utan 
också ett naturvetenskapligt språk och förhållningssätt (ibid., s. 13). Det kan förhoppningsvis 
också hjälpa lärare att göra medvetna val om vad man vill fokusera undervisningen på och för att 
kunna minska missförstånd hos eleverna. Det är viktigt att göra både lärare och elever medvetna 
om syftet med varje lektion och den kunskap som står i fokus så detta också blir vad eleverna lär 
sig i slutändan. Om exempelvis eleverna läser en textbok på egen hand för att lära sig den 
kunskap som finns nedskriven i den, så kanske de inte lär sig precis det som läraren avsett från 
början.   
 

1.1 Arbetets struktur och upplägg 

Arbetet kommer efter denna inledning att presentera bakgrunden till den studie som genomförts 
mer ingående, följt av tidigare forskning inom kunskapsområdena läromedel och naturvetenskap. 
Därefter kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien att beskrivas mer detaljerat innan 
studiens syfte och frågeställningar presenteras. Efter det redovisas analyserna av textböckerna 
som genomförts, följt av studiens resultat. Avslutningsvis diskuteras resultat av studien innan en 
avslutande konklusion.  
 

1.2 Arbetsfördelning 

Arbetet med studien har mestadels genomförts tillsammans, både vad gäller sökning av tidigare 
forskning, litteratur, analys av textböcker samt skrivande. Anton Andersson har dock haft det 
huvudsakliga ansvaret för forskningsöversikten, de teoretiska utgångspunkterna och 
metodavsnittet medan Anton Asplund haft det huvudsakliga ansvaret för bakgrunden och 
analyserna av textböckerna. Den jämförande analysen, diskussionen samt konklusionen har 
genomförts och skrivits tillsammans. 
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2. Bakgrund 

 
Under denna sektion diskuteras bakgrunden till denna studie om textböcker i NO. Inledningsvis 
introduceras en generell beskrivning som belyser vikten av att lära sig naturvetenskap (NO) och 
det naturvetenskapliga språket i skolan. Detta följs upp med en inblick i hur undervisning av NO 
bedrivs utifrån begreppsförståelse och arbetsmetoder i mellanstadiet. Därefter presenteras den 
rådande situationen i skolan för lägre årskurser, relaterat till lärares arbetsförhållanden och 
arbetsredskap, där tid samt läromedel står i fokus. Slutligen redogörs syftet med undervisning i 
skolan samt urvalet av kunskap som förmedlas till eleverna. 

 

2.1 Naturvetenskapligt kunnande 

Att kunna motivera varför alla elever, oavsett intressen, ska lära sig naturvetenskap är viktigt 
menar Svein Sjøberg (2010, s. 211). Sjøberg (2010) har därför arbetat fram fyra argument för 
detta; ekonomiargumentet, nyttoargumentet, demokratiargumentet samt kulturargumentet (ibid., s. 219). 
Ekonomiargumentet handlar om att naturvetenskap är en betydande kunskap för de utbildningar 
och yrken som finns i vårt allt mer teknologiska och vetenskapsbaserade samhälle vilket i sin tur 
gör att denna kunskap blir ekonomiskt lönsam (ibid., ss. 219-220). Med nyttoargumentet menas 
att naturvetenskapen hjälper människor att klara av att leva det vardagliga livet då alla möter den 
på något sätt i sin vardag, exempelvis genom vetenskap eller tekniska apparater (ibid., s. 223). 
Demokratiargumentet innebär att naturvetenskaplig kunskap är viktig för att varje individ ska 
kunna bilda sig egna åsikter och därmed kunna delta aktivt och ansvarsfullt i demokratin då de 
beslut som fattas baseras på bland annat kunskap och förnuft (ibid., ss. 219, 227-228). 
Kulturargumentet handlar i sin tur om att naturvetenskapen alltid spelat en viktig roll i 
människans kultur sedan lång tid tillbaka (ibid., ss. 219, 234). 
 
Att lära sig naturvetenskap i skolan innebär ett ansvar som kräver tålamod då elever och lärare får 
handskas med ett språk som inte är någons modersmål och som inte ingår i vardagligt språkbruk. 
Såväl biologi, fysik och kemi innehåller en bred variation av ämnesspecifika ord. Med 
utgångspunkt i ett perspektiv för emotionella tillstånd kan exempelvis termerna sur eller negativ 
relateras till känslor medan benämningarna har andra innebörder inom kemi- och fysikämnet. 
När förekomsten av ämnesspecifika termer i en skolmiljö är hög ställs det krav på att lärare kan 
vägleda sina elever till ett rikare ordförråd samtidigt som eleverna förväntas knäcka den språkliga 
koden. I en artikel från tidsskriften Skolvärlden säger intervjuade Birgitta Norberg Brorsson, 
angående språkets relevans i skolan, att “Ofta tror vi att elever behärskar fler ord än de gör” 
(Hedman, 2015). Det betyder att lärare måste besitta didaktiska färdigheter och ha funktionella 
verktyg tillgodo när undervisning väl sker så att eleverna lär sig skolspråket. 
 
Det naturvetenskapliga språket används dagligen av diverse kommunikationsmedel där en 
grundläggande förståelse av språket är vitalt. Nyhetsrapporteringar förmedlar olika 
kontextbundna vetenskapliga termer som rör samhället eller världen i stort. Varje dag diskuteras 
till exempel kroppens funktionalitet i samband med sjukdomar och näringsämnen. Utan 
förståelse av dessa vetenskapliga termer kan individer inte delta i frågor som relateras till 
medicinsk verksamhet, miljö och andra relevanta ämnen hävdar Per-Olof Wickman och Hans 
Persson (2008, s. 28). Denna förutsättning, att delta i samhälleliga frågor, står även nedskrivet i 
svenska läroplanen, med hänvisning till fysikämnet som fastställer elevens skyldighet att ”använda 
kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör 
energi, teknik, miljö och samhälle” (Lgr 11, s. 166). 
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2.2 Naturvetenskapliga arbetsmetoder i mellanstadiet 

Både internationell och nationell forskning sammanfattar utifrån flertalet läroplaner att elever ska 
lära sig utföra undersökningar och tillägna sig begrepp relaterade till undersökningar (Johansson, 
2012). Johansson (2012) skriver att begreppet undersökning, i denna kontext, kopplas till 
naturvetenskapliga undersökningar eller scientific inquiry, vars syfte är att utforma och tolka 
hypoteser, resultat samt diskussioner. Utifrån undersökande metoder ska eleverna därefter lära sig 
naturvetenskapliga begrepp i relevant kontext följt av diskussioner och reflektioner (ibid., ss. 20-
22).  
 
Hur användningen av undersökande arbetsmetoder ser ut i svenska skolor är analyserat av Hans 
Persson (2003) som menar att många lärares undervisning påverkas av djupt rotade traditioner. 
Persson (2003) har gjort intervjuer med lärare som visar att hälften av NO-lektionerna 
genomfördes med hjälp av laborativ undervisning (ibid., s. 47). Demonstrationsexperiment och 
stationsexperiment tillämpades frekvent, där det förstnämnda innebär att lärare själva utför 
experimenten medan det sistnämnda går ut på att eleverna på egen hand utför laborationer (ibid., 
s. 49). Många låg- och mellanstadielärare kan, enligt Persson (2003), ägna mer tid åt att 
genomföra experiment med sina elever. Detta beror på att det inte verkar finnas särskilt många 
läromedel med texter som kräver att läraren förklarar dem, vilket gör att eleverna kan tillgodogöra 
sig dem på egen hand. En annan bidragande orsak till detta är att det dessutom inte förekommer 
betyg i samma utsträckning i dessa årskurser (ibid., s. 51). Övriga arbetsmetoder som existerar i 
svenska lärarrepertoarer är; grupparbete, uteundervisning, drama, eget arbete samt läsa och berätta (ibid., s. 
50).  

 

2.3 Lärares arbetsförhållanden och arbetsredskap 

Lärare med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen för lägre årskurser har en mindre 
ämnesfördjupande utbildning i jämförelse med lärare orienterade mot äldre årskurser menar 
Johansson (2012). Detta resulterar i att undervisningen mot lägre årskullar påverkas av osäkerhet 
eftersom ämneskunskaper förekommer i mindre utsträckning inom utbildningen (ibid., ss. 23-24). 
Ytterligare en aspekt som berör undervisningens helhet är tid. Skolverket genomförde en 
undersökning år 2013 vars syfte var att göra en nationell kartläggning av grundskolelärares 
genomsnittliga tidsanvändning. Denna skulle sedan leda till en ökad förståelse för hur arbetstiden 
fördelas mellan lärare inom läraryrket. Resultatet av undersökningen visade bland annat att tolv 
procent ägnades åt planering och undervisning, vilket överensstämmer med grundskolelärares 
egna uppfattningar att de får för lite tid att planera (Skolverket, 2013, ss. 25, 71). Detta gör att 
läromedel i form av textböcker och annat färdigt material till undervisning, blir desto viktigare.  
 
I en annan rapport från Skolverket (2006) har man studerat läromedels betydelse i skolan. I 
rapporten nämns att läromedel haft en betydande roll historiskt sett, då det var ett sätt för staten 
att kontrollera att undervisningen var likvärdig runt om i landet. De kursplaner som fanns tidigare 
var också mer detaljerade än dagens då de till och med kunde innehålla olika exempel på lämpliga 
läromedel (ibid., s. 9). Lärare har dock större kontroll och frihet till val av arbetsredskap i dagens 
rådande situation. 
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2.4 Syftet med undervisning - urvalet av textböcker 

Det urval som lärare ställs inför relaterat till textböcker är väsentlig då valet av arbetsinnehåll ska 
länkas till kraven som staten ställer på blivande samhällsmedborgare. Dock förekommer ingen 
detaljerad beskrivning i dagens läroplan Lgr 11 (2016) som belyser på vilket sätt undervisningen 
ska ske samt hur arbetsförloppet och dess ordning ska se ut. Kortfattat är Lgr 11 (2016) en 
översiktlig anvisning om vilka ämneskunskaper elever ska uppnå följt av syftet med diverse 
skolämnen, men vägen dit är lärarens ansvar. Därför finns det fördelar med att lärare har 
relevanta textböcker till sitt förfogande, speciellt när tiden till planering inte förekommer i stor 
utsträckning (Skolverket, 2013). Frågan man således borde ställa sig ur ett läromedelsperspektiv 
är;  
 
Vilken textbok är att föredra över en annan? För att försöka hjälpa till att besvara denna 
svårbesvarade fråga kommer därför olika textböcker att undersökas och analyseras i denna studie. 
För att genomföra detta kommer två olika analysverktyg som finns inom den naturvetenskapliga 
didaktiken att användas; kunskapsintressen och kunskapsemfaser (dessa förklaras närmare under 
avsnitt med de teoretiska utgångspunkterna). Med dessa verktyg kan olika perspektiv på 
ämnesinnehållet i textböcker synliggöras samt med vilket syfte innehållet presenteras. 
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3. Forskningsöversikt 

 
I detta kapitel kommer sammanfattningar av diverse avhandlingar, empiriska studier samt annan 
forskning som handlar om läromedel, naturvetenskap i allmänhet samt de naturorienterande 
ämnena i skolan att presenteras. Dessa är uppdelade under rubrikerna läromedel samt forskning om 
undervisning och lärande inom naturvetenskap. Under den sistnämnda delen kommer det sociokulturella 
och det konstruktivistiska perspektivet på lärande att behandlas då dessa är två olika teorier som 
förekommer inom tidigare forskning om naturvetenskap. 
 

3.1 Läromedel 

Begreppet läromedel är ett brett begrepp som varierar beroende på den kontext det framkommer 
inom, vilket beskrivs senare. Även begreppet lärobok kan innefatta olika betydelser då det dels kan 
handla om böcker fyllda med både texter och bilder som syftar till att förmedla kunskap. Det kan 
också handla om arbetsböcker med övningar som ofta tillhör textböckerna och som syftar till att 
hjälpa eleverna befästa den kunskap som avses genom att göra den mer konkret. Då denna studie 
handlar om den förstnämnda typen av läroböcker så kommer begreppet textböcker att användas då 
vi tycker att detta stämmer bäst överens med de böcker vi menar. 

 

3.2 Läromedels roll i undervisningen 

Inledningsvis kommer Skolverkets rapport Läromedels roll i undervisningen (2006) att behandlas. I 
denna rapport hävdar Skolverket att det inte finns någon officiell definition av vad läromedel 
egentligen är, men att det är material som lärare och elever använder sig av för att nå uppsatta mål 
(ibid., s. 14). Tryckta läromedel och framför allt läroböcker är ett dominerande läromedel i skolan 
som de flesta lärarna använder sig av i sin undervisning (ibid., ss. 20, 25). Läroböcker har ofta 
långa anor och traditioner samt anses också vara ett vanligt sätt att samla och överföra gamla 
erfarenheter till elever (ibid., s. 17). Precis som tidigare nämnts är de också värdefulla för lärare 
när det kommer till tidskrävande lektionsplaneringar då många lärare använder dem som en källa 
till det kunskapsinnehåll som ska presenteras under lektionerna. De naturorienterande ämnena är 
några av de ämnen som ansetts och fortfarande anses vara mest beroende av läroböcker (ibid., s. 
25). 
 

3.3 Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande 

Boel Englund (1999) menar att läromedel kan variera beroende på sammanhang. En livs levande 
häst kan exempelvis vara läromedel för dem som ska lära sig mer om hästar, medan en 
traditionell textbok kan vara läromedel i ett annat sammanhang (ibid., s. 328). Englund (1999) 
anser att läroböcker alltid varit auktoritära i samhället och att de garanterar kunskap då de samlar 
samt sammanfogar den viktigaste informationen om ett kunskapsområde. De förmedlar också en 
helhet och uppfyller de mål som avses enligt läroplanerna. Läroböcker är också praktiskt att 
hänvisa till vid till exempel prov och liknande samt underlättar både livet och arbetet för både 
lärare samt elever, hävdar Englund (ibid., s. 339). 
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Läroböcker har också negativa sidor. Englund (1999) skriver att läroböcker har varit kritiserade 
under en längre tid för att vara för styrande och snarare hindra elevernas egna vägar till ett 
lärande, vilket är det centrala i skolan (ibid, s. 327). Om lärare använder sig och binder sig till 
läroböcker allt för mycket så minskar elevinflytandet över undervisningen samt därmed också 
elevernas egen kunskapsinhämtning (ibid., s. 342). Läroböcker kan nämligen tendera att hålla fast 
undervisningen vid ett visst kunskapsinnehåll och därmed hindra lärare från anpassa 
undervisningen efter elevers olika förutsättningar samt behov, påstår Englund (ibid., s. 340). 
Englund (1999) hävdar också att läroböcker enbart utgör en norm för vad som anses vara 
kunskap i skolan och att läroböcker ofta ärver innehåll från tidigare läroböcker (ibid., s. 338). Det 
kunskapsinnehåll som eleverna därmed hänvisas i läroböckerna blir därför också just det som de 
lär sig (ibid., s. 331).   
 

3.4 Forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap 

Jay L. Lemke (1990) menar att naturvetenskap är något “mystiskt” och att många elever därför 
uppfattar det som ”omänskligt” trots att lärare försöker bygga positiva attityder till det (ibid., ss. 
xi, 129). De naturorienterade ämnena bygger till stor del på undersökande arbetssätt, precis som 
nämnts tidigare. Detta är något som också beskrivs i det centrala innehållet för de 
naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi i läroplanen Lgr 11 (2016). Som tidigare 
nämnts tidigare i studien handlar naturvetenskap om att lära sig ett naturvetenskapligt språk och 
ett naturvetenskapligt förhållningssätt, inte bara om olika naturvetenskapliga modeller samt 
teorier. Därför har lärare en avgörande roll när det kommer till valet av det ämnesinnehåll och de 
arbetsmetoder som både väljs och väljs bort i undervisningen trots att det finns läroplaner och 
kursplaner som måste följas (Johansson, 2012, ss. 12-13).  

 
Forskning om såväl naturvetenskap som lärande och undervisning har varit starkt påverkad av 
Piagets syn på lärande som utgår från ett konstruktivistisk synsätt på lärande menar Gustav 
Helldén, Britt Lindahl och Andreas Redfors (2005, s. 12). Detta handlar om att lärande och 
utveckling sker steg för steg samt genom olika efterföljande stadier. Naturvetenskap består till 
stor del av naturvetenskapliga begrepp och teorier, men kunskap konstrueras på individnivå och 
detta behöver ofta social stimulans från andra människor. Elever måste därför befinna sig med 
människor som använder de naturvetenskapliga begreppen och teorierna för att kunna 
tillgodogöra sig samt lära sig dessa. Därför menar Helldén, Lindahl och Redfors (2005) att den 
konstruktivistiskt orienterade forskningen i sin tur tagit intryck av Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv på lärande vilket har gett upphov till det socialkonstruktivistiska perspektivet. Detta 
har i sin tur lett till ett ändrat fokus när det kommer till den didaktiska forskningen inom 
naturvetenskapen (ibid., ss. 14-15). 
 
Det mest framträdande forskningsområdet vad gäller didaktik inom de naturorienterande ämnen 
de senaste årtiondena handlar om begreppsförståelse. Detta har lett till den teori som kallas 
conceptual change som handlar om att en människas begreppsförståelse måste omstruktureras för att 
nå avsedd förståelse. När ett lärande sker förändras förståelsen av den kunskap och de inlärda 
begrepp som en individ besitter, vilket leder till en så kallad begreppsförändring. I enlighet med 
konstruktivistisk teori verkar många elever möta skolvärlden med en begreppförståelse som inte 
stämmer överens med den vetenskapliga sanningen, vilket gör att eleverna behöver byta ut en 
gammal föreställning mot en ny. Piagets lärandeteori användes för att genomföra detta till en 
början, men man kom senare fram till att det var begreppens status som behövde förändras. 
Forskningen om begreppsförståelse har gått från att fokusera på den enskilda individen till att 
både fokusera på det individuella och sociala aspekter (ibid., ss. 19-21). Enligt Wickman och 
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Östmans (2014) sätt att studera lärande så sker lärande i samspel mellan olika individer och 
områden genom att elever skapar relationer mellan det nya de möter i undervisningen och vad de 
kan sedan tidigare. Wickman och Östman (2014) menar att eleverna ska lära sig nya sammanhang 
för de ord de redan känner till i skolan och att ett förenklat vardagsspråk kan vara till hjälp för att 
uppnå det mer ämnesspecifika språk som eleverna förväntas uppnå. De betonar därför vikten av 
att börja där eleverna känner ett behov att ett mer precist språkbruk istället för att börja med 
korrekta definitioner (ibid., s. 43).  
 
Den ryske filosofen, pedagogen samt psykologen Lev Vygotskij har av många ansetts som 
upphovsman till det sociokulturella perspektivet på lärande. Detta perspektiv innebär att det är 
omgivningen och samarbete i olika sociala sammanhang med andra människor som är det mest 
avgörande för lärandet och utvecklingen hos en individ. Helldén, Lindahl och Redfors (2005) 
beskriver den proximala utvecklingszonen som är central i Vygotskijs syn på lärande. De menar att 
den proximala utvecklingszonen utgör den möjlighet för lärande som en individ kan få om den 
får hjälp av en annan människa (ibid., s. 15). Kommunikationen och språkets betydelse är därför 
viktig för elevers lärande.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
De teoretiska utgångspunkter som denna studie utgått ifrån är framför allt de tidigare nämnda 
analysverktygen kunskapsintressen och kunskapsemfaser. Kunskapsintressena handlar om att 
identifiera kunskapen inom ett kunskapsområde medan kunskapsemfaserna handlar om att 
identifiera kunskapen om ett kunskapsområde. Kunskapsintressena är därmed relevant ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv då det är större fokus på olika begrepp som används. 
Kunskapsemfaserna är i sin tur mer relevant ur ett sociokulturellt perspektiv då de handlar om i 
vilken kontext samt hur man förmedlar den kunskap som avses.  Studien utgår också från ett 
fokus på de olika bakomliggande lärandesyften som lärare har när de väljer vilket ämnesinnehåll de 
ska undervisa i samt den lärandeprogression som ständigt bör finnas och synliggöras i all 
undervisning således även i textböcker.   

 

4. 1 Lärandesyften och lärandeprogression 

Det allra mesta som görs och genomförs har olika syften. Lärare måste därför ständigt tänka 
igenom vad de har för syften med sina lektioner när de ska planera dem. Vilket ämnesinnehåll 
förväntas eleverna lära sig? Vad är nödvändigt att eleverna förstår för att kunna dra relevanta 
slutsatser? Hur ska lektionerna genomföras och med vilka arbetssätt? Wickman och Östman 
(2014) menar att det är viktigt att läraren formulerar begripliga syften som utgår från eleverna vad 
gäller erfarenheter, språk och deras vardag, då eleverna ofta efterfrågar detta (ibid., s. 41). Syftena 
är väldigt viktiga att synliggöra för eleverna så de vet vad läraren förväntar sig av dem. Att just 
göra lärandet synligt är något som Wickman och Östman (2014) beskriver och menar att detta är 
en förutsättning för att läraren ska kunna veta på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig samt 
vad de är på väg att lära sig (ibid., ss. 37-46). Wickman och Östman (2014) betonar också syftet 
med undervisningen och beskriver det som vad elever och lärare gör under lektionerna, vad 
lektionerna går ut på samt vad eleverna ska lära sig (ibid., s. 38). Per-Olof Wickman (2014) menar 
att syftet är avgörande för vad eleverna lär sig och vilka förkunskaper som behöver byggas på och 
utvecklas (ibid., s. 17). För att kunna ta reda på vad eleverna egentligen lär sig och om de uppnår 
det syfte som avses måste man utgå från de förkunskaper eleverna har då det är dessa som 
används för ett visst syfte (Wickman & Östman, 2014, s. 39).   
 
Progression är ett annat viktigt nyckelord i skolan och är något som ständigt bör genomsyras i 
undervisningen för eleverna. Eleverna ska ständigt utvecklas och bygga på sin kunskap så detta 
bör även de läromedel som läraren använder sig av innehålla. Johansson (2014) beskriver denna 
lärandeprogression som att utgå från elevernas utgångspunkter och erfarenheter och binda ihop 
dessa med lärandets önskade slutpunkt (ibid., s. 70). Dessa två punkter kan i sin tur knytas ihop 
på olika sätt genom olika vägar. En lärandeprogression kan synliggöras med hjälp av organiserade 
syften som består av närliggande syften samt övergripande syften (ibid., s. 69). De övergripande syftena 
ser och förstår inte eleverna omedelbart, men är det lärande som undervisningen syftar till samt 
förväntas uppnå. Detta är med andra ord lärarens och kursplanernas syfte med undervisningen. 
Närliggande syften kan både vara planerade och oplanerade aktiviteter eller frågor som 
uppkommer spontant av läraren, men som eleverna lätt förstår och kan delta i. Om eleverna 
exempelvis ska lära sig om materiens uppbyggnad så kan detta vara ett övergripande syfte med ett 
närliggande syfte att exempelvis lära sig mer om neutroner och protoner som finns i atomkärnan 
i atomer. Dessa syften utgör då tillsammans de organiserade syften. De närliggande syftena 
behöver dock ständigt kopplas ihop med de övergripande (ibid., s. 69). 
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4.2 Kunskapsintressen 

Den amerikanske forskaren Joseph Schwab (1978) har forskat om utbildning och naturvetenskap 
(ibid., s. 1). Schwab (1978) har arbetat fram och grupperat fyra olika kunskapsintressen som han 
ansett sig kunnat skönja inom de sätt som den naturvetenskapliga kunskapen beskrivs samt 
framställs (ibid., ss. 83-98). Kunskapsintressen handlar om kunskapen inom ett naturvetenskapligt 
kunskapsområde som framställs när man undervisar för att förtydliga med vilket intresse man 
undervisar ett visst innehåll. Wickman och Persson (2009) har översatt dessa till svenska som 
taxonomiskt intresse, mätintresse, funktionsintresse samt sammanhangsintresse.  
 
Om man framställer kunskapen med ett bakomliggande taxonomiskt intresse så handlar det om 
att skapa en ontologi (läran om vad som existerar) genom att dela in, gruppera och namnge olika 
saker i världen, exempelvis i naturen. Detta kan dock vara komplicerat och skilja sig mellan olika 
sammanhang, men är något som alla forskare måste ha ett intresse av, menar Wickman och 
Persson (ibid., ss. 91-92).  
 
Ett mätintresse handlar enligt Wickman och Persson (2009) om att man är intresserad av att mäta 
utfallet när man ändrar, eller korrigerar variabler i vetenskapliga undersökningar. Detta kan även 
beskrivas som en vetenskaplig lag eftersom det handlar om ett mätbart samband som sker i 
naturen, liknar de lagar och regler som följs av människan. Många lagar är både förenklingar och 
statistiskt bundna, hävdar Wickman och Persson (2009). Naturvetenskapen handlar ofta om 
sannolikhet och bortser från vissa variabler, vilket gör det viktigt för lärare att ha detta i åtanke 
vid exempelvis experiment då dessa nödvändigtvis inte behöver visa samband på ett sätt som 
eleverna förstår (ibid., s. 97). För att konkretisera vad detta mätintresse är nämner Wickman och 
Persson (2009) de olika variablerna som ingår i ett experiment (ibid., ss. 98-99). Om inte dessa är 
lika kanske inte utfallet av experimenten blir lika och som man tänkt sig. 
 
Ett funktionsintresse förklarar de bakomliggande orsakerna till hur olika ting fungerar, till 
exempel orsaken till huvudvärk eller varför vissa ämnen rostar (ibid., s. 99). 
 
Ett sammanhangsintresse handlar precis som namnet antyder, om att forskarna vill veta hur olika 
saker inom naturvetenskapen hänger ihop och påverkar varandra (ibid., s. 102). Exempel på detta 
kan vara det som undersökts i denna studie och som beskrivs senare i arbetet, nämligen hur 
allting är uppbyggt av atomer samt hur dessa sedan påverkar resten av naturen.   
 

4.3 Kunskapsemfaser  

Douglas A. Roberts (1982) är en forskare som har arbetat fram sju olika kunskapsemfaser inom 
naturvetenskapen (ibid., s. 243). Emfas handlar enligt Wickman och Persson (2009) om betoning 
och de olika kunskapsemfaser som Roberts (1982) arbetat fram anses kunna användas till att 
beskriva syftet med valet av ett specifikt kunskapsinnehåll inom den naturvetenskapliga 
undervisningen (ibid., s. 170). Till skillnad från de tidigare nämnda kunskapsintressena så handlar 
kunskapsemfaserna mer om kunskapen om ett specifikt kunskapsområde inom naturvetenskapen 
samt vilka bakomliggande syften som kan skönjas vid framställningen av dessa.  
 
Leif Östman (2014) menar att samtidigt som man undervisar elever i olika kunskaper så 
undervisar man även om hur man ska kommunicera dessa. Östman (2014) hävdar att det 
exempelvis är omöjligt att undervisa eleverna i vetenskap utan att undervisa och kommunicera 
budskap om vetenskap (ibid., s. 32). Wickman och Persson (2009) menar att de sju 
kunskapsemfaserna kan användas för att visa att det finns flera olika syften med undervisningen i 
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NO-ämnena och ska även kunna ge eleverna svar på varför de ska lära sig det som avses (ibid., s. 
170). Östman (2014) menar att alla emfaser kan hittas i alla ämnen i svenska skolor, men att fem 
av dem är mer förekommande än övriga två (ibid., s. 33). Därför har vi också valt att utgå från 
dessa fem när vi genomfört analyserna av textböckerna.  
 
Den rätta förklaringen handlar om att eleverna måste känna till och lära sig vissa saker utan att 
ifrågasätta eftersom forskare inom naturvetenskapen kommit fram till det som avses vilket 
därmed anses vara sant, menar Wickman och Persson (2009, s. 176). Wickman och Persson 
(2009) betonar att denna emfas inte ger eleverna några större sammanhang utan förmedlar bara 
den teoretiska kunskap som går att visa praktiskt i experiment (ibid., s. 176). Östman (2014) kallar 
denna emfas för kunskapsemfas A (ibid., s. 33) och menar att den handlar om att eleverna helt 
enkelt, likt Wickman och Perssons (2009) förklaring, ska lära sig de rätta förklaringarna, uttrycken 
samt färdigheterna.   
 
Emfasen om Det naturvetenskapliga arbetssättet fokuserar på de arbetsprocesser som används för att 
tillgodogöra sig den naturvetenskapliga kunskapen. Emfasen syftar till att lära eleverna 
naturvetenskapliga metoder så eleverna kan göra undersökningar på egen hand för att i sin tur 
lära sig mer om omvärlden (ibid., s. 194). Östman (2014) har valt att kalla denna emfas för 
kunskapsemfas B och hävdar att den handlar om att eleverna ska lära sig arbeta som vetenskapare 
(ibid., s. 33). 
 
Emfasen Naturvetenskapens karaktär handlar om att eleverna ska utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt till naturvetenskapen och de naturvetenskapliga resultat som finns. Eleverna ska 
lära sig vad naturvetenskap är och hur den skiljer sig från andra områden samt pålitligheten på 
kunskapen som förmedlas (2009, s. 208). Östman (2014) har valt att kalla denna emfas för 
kunskapsemfas C och menar att den handlar om att eleverna ska lära sig tänka som till exempel en 
vetenskapare. Detta skiljer sig från kunskapsemfas B som istället fokuserar på vetenskapliga 
arbetssätt (ibid., s. 33).    
 
Naturvetenskapen i vardagen betonar att naturvetenskapen är viktig för att klara av olika sysslor i det 
vardagliga livet exempelvis teknik och förstå innehållet av mat. Det kan också handla om att 
behöva besitta kunskap för att bättre kunna sköta sin hälsa och för att få ökad förståelse i mötet 
med till exempel elektriker och läkare som har mer kunskap inom respektive ämnesområde. 
Emfasen syftar också på att naturvetenskap berör allas vardag, arbeten och framtid. Den betonar 
även, till skillnad från tidigare nämnda emfaser, att dess fokus ligger på naturvetenskapliga 
kunskaper som ska förbättra samt kontrollera ens omgivning (2009, ss. 182-183). Östman (2014) 
kallar denna emfas för kunskapsemfas D och menar att den handlar om att eleverna ska kunna 
tillämpa kunskaperna på vardagliga sysslor och problem (ibid., s. 33).  
 
Naturvetenskapen och beslutsfattande handlar om att eleverna ska kunna lära sig att fatta bra beslut, 
ensamma eller tillsammans med andra, i beslutsprocesser som innehåller naturvetenskaplig 
kunskap. För att kunna göra detta behöver eleverna lära sig att skilja på värderingar och kunskap 
samt även naturvetenskap och andra kunskaper. Denna emfas fokuserar på framtiden, menar 
Wickman och Persson (2009, ss. 189-190). Östman (2014) kallar denna emfas för kunskapsemfas E 
och menar att den handlar om att eleverna ska kunna tillämpa kunskaperna på moraliska och 
politiska problem (ibid., s. 33). 
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5. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka vilka syften, med avseende på kunskapsintressen och 
kunskapsemfaser, som framträder i framställningen av ämnesområdet materiens uppbyggnad i 
olika textböcker i NO för mellanstadiet. Utgående från dessa analyser görs sedan en jämförelse 
mellan de olika textböckerna för att kunna diskutera potentiella konsekvenser av olika 
textboksinnehåll.  

 
1. Hur framställs olika kunskapsintressen i textböckerna? 
2. Hur framställs olika kunskapsemfaser i textböckerna? 
3. Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika textböckerna vad gäller 

kunskapsintressen och kunskapsemfaser? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 17 

6. Metod 
 

Under denna sektion presenteras metoden för studien, avgränsningar, urval av textböcker och 
analysprocessen.  
 
Metoden som använts för att genomföra studien är en kvalitativ innehållsanalys med fokus på 
tidigare nämnda kunskapsintressen och kunskapsemfaser. En innehållsanalys kan användas för att 
granska innehållet i en text och hur någon utvald aspekt förekommer i en text, hävdar Göran 
Bergström och Kristina Boréus (2005, s. 44). Detta var också syftet med denna undersökning. En 
kvalitativ innehållsanalys handlar enligt Bergström och Boréus (2005) om att analysera texter utan 
att något räknas eller mäts (ibid., s. 50).  Orsaken till att en kvalitativ undersökning valdes beror 
på att intresset låg i att undersöka hur och på vilket sätt som det utvalda kunskapsområdet 
framställdes i olika utvalda textböcker. Vi valde därmed bort den kvantitativa analysmodellen som 
handlar om hur ofta något förekommer, då det inte korrelerade med syftet för studien. Bergström 
och Boréus (2005) menar att det i många sammanhang är viktigare hur något sägs och inte hur 
många gånger det sägs (ibid., s. 80).  
 

6.1 Avgränsning 

För att avgränsa vår undersökning valde vi att undersöka hur textböcker framställde 
ämnesområdet materiens uppbyggnad, i relation till nyligen nämnda kunskapsintressen och 
kunskapsemfaser. Detta innehåll kunde kopplas till följande kursmål som finns beskrivet i det 
centrala innehållet i kemi för årskurs 4-6 i läroplanen Lgr11 (2016): ”Enkel partikelmodell för att 
beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet” (ibid., s. 179). 

 
Med hänvisning till föregående citat valdes innehållet då det anses grundläggande för all 
naturvetenskap. Att besitta kunskap om atomer är grunden till alla observerbara objekt i 
universum och är därmed väsentligt kunnande för alla människor, oavsett intresse. De flesta 
textböcker valde att beskriva materiens uppbyggnad och atomer i samband med hur allt är 
uppbyggt, vilket var en annan bidragande orsak till att dessa områden valdes att granskas. Några 
textböcker valde dock att förklara atomer i andra kapitel, vilket gjorde att vi även valde att 
analysera de avsnitt där dessa togs upp för att vi skulle kunna göra en så rättvis analys som 
möjligt. Denna avgränsning innebar dock att vissa delkapitel valdes bort då de inte ansågs beröra 
det kursmål som denna studie utgick ifrån, till exempel kursmålet fasövergångar. En annan 
bidragande orsak till den avgränsning som genomfördes var utifrån ett tidsperspektiv, eftersom 
tidsåtgången begränsade vår analys till enbart atomer och dess relation till materiens uppbyggnad, 
kretslopp och oförstörbarhet.   

 

6.2 Urval 

Sex olika textböcker (fyra stycken om man räknar serien Koll på NO som en textbok), anpassade 
och skrivna för årskurserna 4-6 i grundskolan, valdes ut för att genomföra studien. Dessa böcker 
utgavs tidigast år 2011 och valdes för att de i nuläget är aktuella på skolmarknaden samt att de 
därmed borde utgå från den nuvarande läroplanen Lgr 11 (2016). Detta gjorde också att andra 
textböcker med tidigare utgivningsår sållades bort då dessa berördes av tidigare läroplaner och att 
de därmed förmodligen skulle bli svårare att jämföra med varandra. De flesta av textböckerna 
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som valdes ut användes och bekantades även med författarna till denna studie i samband med 
verksamhetsförlagda utbildningar. Viktigt att notera är att textböckerna Koll på NO, till skillnad 
från övriga textböcker som analyserats, är uppdelade i tre olika böcker där varje bok representerar 
en årskurs. Alla dessa böcker innehåller således alla de naturorienterande ämnena biologi, fysik 
och kemi.  
 
De analyserade textböckerna kommer att presenteras i följande ordning: 
 
 

Boktitel Kapitelbeskrivning Sidhänvisningar 

Utkik Fysik 
Kemi 4-6 

Kapitlet ”Vad allting är uppbyggt av” 
förklarar, bland annat, atomer med hjälp av 
diverse modeller. Atomer nämns även i 
samband med molekyler och det kemiska 
symbolspråket. Avsnittet redogör även 
fasövergångar. 

sid. 8-17 

Boken om 
Fysik och Kemi 

Kapitlet ”Tankar kring en brasa” beskriver 
vetenskapsmän och kvinnor utifrån ett 
historiskt perspektiv i deras jakt på kunskap 
om materiens uppbyggnad, det vill säga, 
atomer. 

sid. 4-14 

Puls Fysik och 
kemi 

Kapitlet ”MATERIAL – vad allt omkring 
oss består av” tydliggör vad allt är uppbyggt 
av. Avsnittet berättar även hur man kan 
sortera in dessa material i olika kategorier. 
Notera även att begreppet atomer inte 
nämns i detta sammanhang, utan dyker upp 
senare i textboken. Dessa kapitel heter 
“VÄRME OCH KYLA - lagom är bäst” 
och ”MODELLER - bra ibland och ibland 
inte”. 

sid. 8-17, 39, 128-131  

Koll på NO 4, 
5, 6 

Kapitlet ”Vatten och luft” i Koll på NO 4 
berättar om vattenmolekylens uppbyggnad i 
relation till atomer. Kapitlet ”Kemi och 
miljö” i Koll på NO 5 förklarar atomer ur 
ett kemi- och miljöperspektiv, medan 
kapitlet ”Ämnen runt omkring oss” i Koll 
på NO 6 redogör atomer i samband med 
materiens uppbyggnad. 

sid. 62-77  
sid. 84-101 
sid. 58-73 

 

6.3 Analysprocess 

Analyserna genomfördes med hjälp av två olika matriser för att underlätta arbetet. Den ena 
matrisen innehöll definitioner av kunskapsintressena medan den andra matrisen innehöll 
definitioner av de olika kunskapsemfaserna. Därefter undersöktes i vilken eller i vilka kontexter 
som begreppet atom förekom då vi märkte att det skilde sig böckerna emellan. Efter det 
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undersöktes och analyserades varje textbok var för sig med hjälp av de olika matriserna och 
utifrån studiens syfte samt frågeställningar. Vi undersökte varje mening var för sig i tur och 
ordning och skrev sedan in de meningar som vi ansåg passade in under respektive 
kunskapsintresse eller kunskapsemfas. Slutligen fick vi en överblick över vilka kunskapsintressen 
och kunskapsemfaser som kunde observeras i de analyserade textböckerna.    
 
Textböckerna Koll på NO 4, Koll på NO 5 och Koll på NO 6 analyserades var för sig, men räknades 
som en bok i slutändan då kunskapsinnehållet i alla böckerna tillsammans verkade motsvara var 
och en av de andra böckerna. Detta ansåg vi göra en mer rättvis analys i slutändan.   

 
Då kunskapsintressena och kunskapsemfaserna kan vara svåra att identifiera så har detta krävt 
egna tolkningar av texterna i böckerna. Innehållet i en text kan tolkas på olika sätt vilket har 
inneburit att resultatet kan ändras beroende på hur man uppfattat de nämnda kunskapsintressena 
och kunskapsemfaserna. Exempelvis handlar kunskapsemfas D om vardagliga sysslor och 
problem vilket innebär ett stort spektrum av diverse interpretationer då innebörden kan variera 
mellan olika personer. Detta har gjort att vi genomförde analysen av den första boken 
tillsammans för att lättare kunna identifiera de olika kunskapsintressena och kunskapsemfaserna i 
texterna. Vi diskuterade och jämförde våra tolkningar av dessa för att kontrollera att 
analysverktygen uppfattades på liknande sätt så analyserna skulle bli enhetliga. Därefter 
genomfördes analyserna av de andra textböckerna på olika håll för att sedan jämföra och 
sammanställa dem. Detta gör att reliabiliteten för studien blir högre.  
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7. Analys 

Under denna sektion behandlas analyserna av de utvalda textböckerna. Inledningsvis redovisas 
analysen av varje textbok i tur och ordning utifrån de tidigare nämnda kunskapsintressen och 
kunskapsemfaser. Därefter presenteras analysen med hjälp av två tabeller innan en jämförande 
analys mellan böckerna tar sin början.  

7.1 Analys av textboken Utkik Fysik och Kemi 

Taxonomiskt intresse 
I den introducerande delen av kapitlet “Vad allting är uppbyggt av” skriver Karin Andersson 
(2016) att allting är konstruerat av byggstenar som kallas atomer (ibid., s. 8), vilket visar ett 
taxonomiskt intresse eftersom man namngett ett fenomen i naturen samt grupperat in det som 
byggstenar. Detta intresse finner vi även på nästkommande uppslag där begreppet grundämnen 
nämns där man namngett och grupperat in alla atomer under en gemensam nämnare. Vidare 
skriver Andersson (2016) om atomers uppbyggnad där det berättas att atomer är uppbyggda av 
mindre byggstenar som kallas neutroner, protoner och elektroner (ibid., s. 9). Fortsättningsvis 
under stycket “Molekyler”, redogörs det att molekyler, som är en kombination av atomer, även 
benämns som kemiska föreningar. Detta är en gruppering där man delat in olika molekyler under 
en gemensam kategori som i sin tur är grupperad till en övergripande förenad kategori som kallas 
materia (ibid., s. 10). Ett annat taxonomiskt intresse förekommer i stycket om “Det kemiska 
symbolspråket” där det förklaras att atomer namnges och delats in med hjälp av ett symbolspråk: 
 
 

I en syremolekyl finns det två syreatomer. Det kemiska tecknet för syre är O. Eftersom det finns 
två syreatomer i syremolekylen skriver vi O2. Molekylens namn blir då O2 (ibid., s. 11).   
 

 
Andersson (2016) fortsätter att berätta om vattenmolekylen i efterföljande stycke där man 
också kan bevittna ett intresse ur ett taxonomiskt perspektiv (ibid., s. 11). 
 
Mätintresse 
Detta intresse kan inte observeras. 
 
Funktionsintresse 
Ett intresse ur ett funktionsperspektiv existerar under stycket “Modeller” där modeller av atomer 
och molekyler konstruerats så att dessa koncept blir enklare att begripa (ibid., s. 10). Ytterligare 
ett funktionsintresse noteras på nästa uppslag i form av det kemiska symbolspråket. Detta 
symbolspråk förenklar kommunikationen mellan forskare eftersom samma språkbruk nyttjas 
internationellt. 
 
Sammanhangsintresse 
Detta intresse förekommer i den introducerande texten till kapitlet “Vad allting är uppbyggt av” 
genom följande beskrivning av Andersson (2016): 
 
 

Kläderna du har på dig, vattnet du dricker och pennan du skriver med är uppbyggda av små 
byggstenar [...] Utan atomer skulle inte vår värld finnas till [...] Atomer är grunden till allting som 
händer på vår jord (ibid., s. 8). 
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I nästa uppslag av textboken skriver Andersson (2016) om vikten att lära sig om diverse atomer 
och molekyler eftersom denna kunskap stärker förståelsen varför det finns olika ämnen i naturen 
samt varför dessa ämnen reagerar olika beroende på kombinationen av atomer, som i sin tur ger 
upphov till olika ämnen. I efterföljande stycke skriver Andersson (2016) att ingenting försvinner; 
att allting runt omkring oss cirkulerar i ett kretslopp vilket betyder att atomerna vi ser idag har 
funnits sedan begynnelsen. Atomerna “ [...] byter plats med varandra och bildar på så sätt nya 
ämnen.” (ibid., s. 9). Det beskrivs även ett sammanhangsintresse relaterat till Big Bang där det 
skrivs att atomerna spreds ut för att sedan skapa galaxer, vilket visar hur atomer påverkar 
varandra i ett större sammanhang fram till dagens samhälle. Andersson (2016) går vidare med att 
förklara atomers och molekylers sammanhang på efterföljande sida där det förklaras att molekyler 
är en uppsättning av atomer. Detta kopplas till materia, som i sin tur består av molekyler och 
atomer. Allting som väger någonting, det vill säga materia, är konstruerat av molekyler och 
atomer (ibid., s. 10). 
 
Kunskapsemfas A Den rätta förklaringen 
Kunskapen som eleverna ska lära sig framställs via text och bild i kapitlet “Vad allting är 
uppbyggt av”. Där beskrivs atomers uppbyggnad, som assisteras via en partikelmodell, som visar 
hur verkligheten ser ut. Andersson (2016) berättar även om det eviga kretsloppet som atomer 
befinner sig i samt att “Beroende på hur atomerna binds ihop med varandra kan de bilda olika 
ämnen.” (ibid., s. 9). Nästa uppslag beskriver molekylers uppbyggnad via text med en modell av 
en koldioxidmolekyl. Det ges även ett exempel på att vatten och socker är en molekyl (ibid., s. 
10). 
 
Kunskapsemfas B Det naturvetenskapliga arbetssättet 
I stycket som behandlar atomer ges exemplet att användning av mikroskop är ett arbetssätt 
vetenskapare använder sig av när man försöker observera atomer (ibid., s. 9). 
 
Kunskapsemfas C Naturvetenskapens karaktär, D Naturvetenskapen i vardagen och E 
Naturvetenskapen och beslutsfattande 
Dessa emfaser kan inte observeras. 
 

7.2 Analys av textboken Boken om Fysik och Kemi 

Taxonomiskt intresse 
Intresset ur ett taxonomiskt perspektiv förekommer i uppslaget “Vad är allting gjort av?” (Hans 
Persson, 2015, s. 6) där det berättas om små byggstenar som kallas atomer. Även i den gula 
faktarutan visas ett exempel på grupperingar i form av atomer, molekyler, grundämnen och 
kemiska föreningar. Persson (2015) har även ritat en partikelmodell av en atom där termerna 
kärna och elektron förekommer.     
 
Mätintresse 
Det som förekommer är relaterat till huden och hårstrån som observeras i ett förstoringsglas och 
mikroskop (ibid., s. 6) Ändrar man något av förstoringsglaset och mikroskopets variabler 
kommer utfallet se annorlunda ut. Ett annat mätintresse finnes där elever får möjlighet att 
experimentera med sockerbitar och vatten som relaterar till hur materia reagerar med varandra 
(ibid., s. 15).  
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Funktionsintresse 
Ett funktionsintresse anträffas i uppslaget “Tankar kring en brasa” där eld diskuteras utifrån ett 
historiskt perspektiv: 
 

Att sitta runt brasan och stirra in i elden har människor gjort i alla tider. Alla har sina funderingar 
över vad elden är och hur det kommer sig att vedträna försvinner upp i rök (Persson, 2015, s. 4).  

 
Orsaken till eld och vad eld är förklaras i textboken med hänvisning till atomlära. Även uppslaget 
“Hur man vet det man vet i dag” förknippas med ett funktionsintresse eftersom Persson (2015) 
skriver om händelser i kronologiskt ordning som i slutändan visar orsaken till nutidens kunskaper 
om det observerbara universumet (ibid., ss. 8-9). 
 

Sammanhangsintresse 
Under stycket “Vad är allting gjort av?” skriver Persson (2015) att “Vi har mängder av saker 
omkring oss - djur, böcker, tofflor, sladdar, tulpaner, spikar, telefoner och kanelbullar. Men vad 
är allting gjort av?” (ibid., s. 6). Detta är ett exempel på ett sammanhangsintresse där det visas hur 
allting hänger samman. Persson (2015) fortsätter att berätta vad huden är uppbyggd av, vilket i 
slutändan visar att det observerbara universumet är uppbyggt av atomer (ibid., ss. 6-7, 11). Det 
beskrivs även att dessa byggstenar, atomer, bildar molekyler. Om dessa molekyler består av en 
specifik sort av atomer så kallas det för grundämne. Om molekylen istället består av olika typer av 
atomer så kallas det för en kemisk förening (ibid., s. 7). Detta visar hur atomer påverkar varandra 
och hänger samman. Uppslaget “Vart tar allting vägen?” relaterar till materiens oförstörbarhet 
som visar att allt omkring oss cirkulerar i ett kretslopp där atomer varken skapas eller förstörs: 
“Ingenting vi slänger in i elden försvinner helt när det brinner upp. [...] i elden har atomerna [...] 
bildat nya ämnen.” (ibid., s. 12). Det berättas att skräp, som vi slänger, kan användas till nya saker 
genom källsortering (ibid., s. 13). 
 
Kunskapsemfas A Den rätta förklaringen 
I faktarutan “Liten atom-lära” skapas en överblick där atomer, molekyler, grundämnen och 
kemiska föreningar framställs via ritade bilder i kombination med text (ibid., s.7 ). 
 
Kunskapsemfas B Det naturvetenskapliga arbetssättet 
Att arbeta som en vetenskapare förekommer i uppslaget ”Vad är allting gjort av?” där 
arbetsmetoden mikroskop nämns, samt uppslaget “Hur vet man det man vet i dag?” där Persson 
(2015) skriver om hur forskare arbetar med atomer genom att, bland annat, krocka med varandra 
med hjälp av jättestora apparater (ibid., s. 9). Även denna emfas observeras i avsnittet “Gör som 
forskare - testa!” (ibid., ss. 14-15) där elever får möjlighet att lära sig vetenskapliga arbetsmetoder.  
 
Kunskapsemfas C Naturvetenskapens karaktär 
Denna emfas kan inte observeras. 
 
Kunskapsemfas D Naturvetenskapen i vardagen 
Kunskapsemfas D beskrivs i sektionen “Vart tar allting vägen?” (ibid., s. 12-13) där atomer 
framställs i sammanhanget sopor och sortering via ett kretslopp där sopor återvinns så att nya 
saker kan produceras. På så sätt ska eleverna förstå innebörden av källsortering, vilket är en syssla 
och möjligtvis problem, relaterat till vardagen. 
 
Kunskapsemfas E Naturvetenskapen och beslutsfattande 
Denna emfas kan inte observeras. 
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7.3 Analys av textboken Puls Fysik och kemi 

Taxonomiskt intresse 
I det första uppslaget förekommer ett taxonomiskt intresse: 
 

Att beskriva egenskaper är alltså att berätta hur någonting är. Vi kan använda oss av egenskaperna 
när vi vill dela in saker i grupper. Det kallas för att sortera (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 8). 

 
På nästa sida har Staffan Sjöberg och Birgitta Öberg (2011) delat in material i två olika grupper - 
naturmaterial och framställda material, där naturmaterial representerar trä och sten, medan 
framställda material exemplifieras genom glas och metall, det vill säga, material “som inte finns 
färdiga i naturen” (ibid., s. 9). Nästkommande uppslag, under rubriken “Sortera på olika sätt” och 
“Sortera i huvudet” framställs ett intresse utifrån ett taxonomiskt perspektiv eftersom det skrivs 
att “Vi vill beskriva och skapa ordning. Ofta delar vi in i grupper - växter för sig, stenar för sig 
och så vidare” (ibid., s. 10). 
 
Sjöberg och Öberg (2011) skriver även att man kan gruppera in diverse ting beroende på vilket 
material objekten är gjorda av, hur de används och vilka egenskaper de har (ibid., s. 10).  Vanliga 
material grupperas in i följande underkategorier; trä, kolfiber, metall och plast (ibid, ss. 12-13). 
Sedan har bland annat trä grupperats till kategorierna ek, björk, furu och ebenholts medan 
metaller har grupperats till järn, koppar, tenn, aluminium, bly, silver och guld. På nästkommande 
uppslag, sidan 14-15 (Sjöberg & Öberg, 2011), ska eleverna undersöka olika metaller och där 
förekommer ett taxonomiskt intresse eftersom metallerna ska delas in i olika grupper. På sidan 39 
beskriver Sjöberg och Öberg (2011) partikelmodellen där de berättar att alla ämnen består av små 
bitar. Dessa bitar kallas partiklar som i sin tur benämns atomer och molekyler. Liknande 
beskrivningar av atomer berättas om under stycket “Modeller för materiens smådelar” (ibid., s. 
130) där socker består av mindre delar, sockermolekyler och dessa molekyler består av atomer 
som grupperas in under kategorin grundämne.   
 
Mätintresse 
Ett mätintresse föreligger under uppslaget “Sortera på olika sätt” eftersom undersökningar kan 
visa olika resultat beroende hur man väljer att sortera objekt, exempelvis vilka material de är 
gjorda av, hur de används eller vilka egenskaper de har (ibid., s. 10). På nästa sida ger Sjöberg och 
Öberg (2011) andra variabler som kan förändra ett resultat: 
 

Vi kan ordna saker på rad i stället för i grupper. Då går vi efter någon egenskap som det finns mer 
eller mindre av. Ordningen kan då bli: från lättast till tyngst; från kallast till varmast; från surt till 
basiskt (ibid., s. 11).   

 
Det nämns även att föremål kan baseras utifrån dess vikt (ibid., s. 11), vilket skulle förändra 
resultatet ytterligare. Fortsättningsvis förekommer det ett mätintresse under uppslaget “Undersök 
material” där eleverna får i uppdrag att granska material som finns i klassrummet, exempelvis 
”Sortera metallerna i grupper på några olika sätt. Välj själv vilken egenskap du vill sortera efter.” 
(ibid., s. 15). I uppslaget framställs även andra undersökningar i form av beskriva en tvättsvamp 
samt analysera vilka föremål som flyter eller sjunker. 
 
Funktionsintresse 
Detta intresse förekommer under sektionen “Sortera på olika sätt” där det beskrivs att vi vill 
skapa ordning eftersom vi vill förstå hur saker hänger ihop med varandra (ibid., s. 10). Ett annat 
funktionsintresse förekommer i stycket “Kolfiber” där det förklaras att materialet kolfiber 
används till plast i flygplan och fiskespö eftersom material är stryktålig samtidigt som det som 
inte väger mycket (ibid., s. 12). Under följande sida, där Sjöberg och Öberg (2011) nämner 
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återvinning, beskrivs att funktionen med återvinning handlar att omvandla gammalt material till 
nytt material, vilket kan relateras till ett intresse ur ett funktionssammanhang (ibid., s. 13). 
 
Sammanhangsintresse 
Under den inledande texten till kapitlet “MATERIAL - vad allt omkring oss består av” skriver 
Sjöberg och Öberg (2011) att “Material är sådant vi kan använda när vi vill göra en koja, en bil 
eller ett konstverk” (ibid., s. 8), vilket visar ett sammanhangsintresse där material är grunden till 
konstruktioner i människans närhet. På efterkommande uppslag under rubriken “Framställda 
material”, berättas det om konstmaterial, såsom polyester och nylon, som används till diverse 
konstruktioner inom kläd- och sjöfartindustrier (ibid., s. 9). I stycket “Trä” skrivs det att trä är ett 
betydelsefullt material när det kommer till brännbar energiråvara i form av pellets eller ved.  
 
Sjöberg och Öberg (2011) fortsätter att visa ett sammanhangsintresse mellan träslaget ebenholts 
och tangenter till piano samt kolfiber som finns i fiskespö och flygplan (ibid., s. 12). Under 
nästkommande sida skrivs det att bland annat bilar och cykelkedjor har något gemensamt; metall. 
Sjöberg och Öberg (2011) fortsätter med ett scenario relaterat till plast: “Tänk dig om allt som är 
av plast försvann. Hur skulle det vara då? Inga cd eller dvd, inget lego och inga slalompjäxor…” 
(ibid., s. 13). Sedan nämns begreppet återvinning där gamla material som inte längre behövs kan 
konverteras till nya användbara material. Ytterligare ett intresse ur ett sammanhangsperspektiv 
finns under stycket “Glas används överallt” där en koppling görs utifrån materialet glas med 
flygplan, bilar och glasögon (ibid., s. 16). Därefter skriver Sjöberg och Öberg (2011) om grafer, 
som är ett av framtidens material, där grafen är nästintill “samma ämne som finns i vanliga 
blyertspennor.” (ibid., s. 17). Ett sammanhangsintresse observeras även på sidan 39 (Sjöberg & 
Öberg, 2011) där det förklaras att “Vi tänker oss att alla ämnen består av små, små bitar”. 
 
Kunskapsemfas A Den rätta förklaringen 
I den inledande texten till “MATERIAL - vad allt omkring oss består av” definieras begreppet 
sortera som ett sätt att dela in material och andra ting i olika kategorier, exempelvis en fönsterruta 
är tillverkat av materialet glas, en burk är gjord av plåt etcetera (ibid., s. 8). Ytterligare exempel på 
denna kunskapsemfas finnes i sektionen “Framtidens material” där forskare experimenterar med 
nya material, däribland grafmaterialet, som ska lösa diverse problem inom vardagen relaterat till 
bland annat ledande, tåliga och hållbara material (ibid., s. 17). Sjöberg och Öberg (2011) beskriver 
även partikelmodellen på sidan 39 där partiklarna kallas atomer och molekyler samt att dessa 
partiklar kan visa sig i olika former beroende på temperaturen. Det förklaras även hur socker är 
uppbyggt av mindre beståndsdelar; sockermolekyler, som i sin tur är konstruerade av atomer 
(ibid., s. 130). 
 

Kunskapsemfas B Det naturvetenskapliga arbetssättet 
Exempel på följande kunskapsemfas förekommer i sammanhanget sortering. På sidan 10-11 lär sig 
eleverna arbeta som en vetenskapare genom att dela in föremål i olika kategorier baserat på 
föremålens egenskaper. Emfasen går även att finna under uppslaget “Undersök material” (ibid., 
ss. 14-15) där elever får i uppgift att mäta, väga och sortera olika material. 
 
Kunskapsemfas C Naturvetenskapens karaktär 
Denna emfas förekommer under avsnittet “Sortera på olika sätt” eftersom beroende på hur man 
väljer att sortera föremål, det vill säga vilka variabler som tas med i experimentet, kommer utfallet 
se annorlunda ut. Samma emfas framställs även i uppslaget “Undersök material” där eleverna får 
tänka och resonera som en vetenskapare utifrån diverse experiment (ibid., ss. 10-11, 14-15). 
Kunskapsemfas C kan även observeras i avsnittet om modeller (ibid., ss. 130-131) där Sjöberg 
och Öberg (2011) redogör att modeller är essentiella till att förklara verkligheten, men att dessa 
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modeller även beskriver även förenklad version av verkligheten vilket betyder att modeller inte 
ska uppfattas bokstavligen. 
 
Kunskapsemfas D Naturvetenskapen i vardagen 
I större delen av kapitlet förekommer naturvetenskapen i vardagen. Det skrivs om naturmaterial, 
framställda material och andra material, samt hur de kan återvinnas så att vårt samhälle mår 
bättre. Sjöberg och Öberg (2011) beskriver även vad olika material innehåller, vilket är en viktig 
kunskap då diskussioner kring exempelvis återvinning och klimat är aktuellt i samhället. 
 
Kunskapsemfas E Naturvetenskapen och beslutsfattande 
I stycket “Vanliga material” berättas det att: 
 

En råvara är ett material som finns i naturen och som kan göras om till ett mer värdefullt material. 
För att jordens råvaror ska räcka måste vi också ta reda på vårt avfall. Många material går att 
återvinna och därför är det viktigt att vi sorterar vårt avfall (Sjöberg & Öberg, 2011, s. 12). 

 
Detta resonemang kopplas till beslutsfattande relaterat till hur människan påverkas av klimat och 
utsläpp där eleverna får sig en möjlig tankeställare om hur de kan påverka omgivningen. 
 

7.4 Analys av textböckerna Koll på NO  

7.4.1 Koll på NO 4 

Taxonomiskt intresse 
Atomer beskrivs med ett taxonomiskt intresse då det förklaras att beståndsdelarna i en 
vattendroppe kallas för atomer och att molekyler är när flera atomer sitter ihop tillsammans 
(2014, s. 65). Anncatrin Hjernquist och Klara Rudstedt (2014) beskriver även att det finns två 
olika slags atomer i vatten; väte med den kemiska beteckningen H och syre med den kemiska 
beteckningen O. En vattenmolekyl är uppbyggd av två väteatomer och en syreatom och 
betecknas H2O vilket visar på ett tydligt intresse av att gruppera atomerna och därmed 
beståndsdelarna i en vattenmolekyl (ibid., s. 65). 
 
Mätintresse 
Detta intresse kan inte observeras. 
 
Funktionsintresse 
Detta intresse kan inte observeras. 
 
Sammanhangsintresse 
Atomer beskrivs utifrån ett sammanhangsintresse eftersom det kopplas ihop med allt liv på 
jorden: “Det är inte vara vatten som är uppbyggt av atomer, utan också berg, luft, blommor, du 
själv - faktiskt allting! Atomer är som byggstenar till allt[...]” (ibid., s. 65). 
 
Kunskapsemfas A Den rätta förklaringen 
Den rätta förklaringen är märkbar då det beskrivs hur en vattendroppe är uppbyggd av atomer 
och i sin tur molekyler. Hjernquist och Rudstedt (2014) skriver att en vattendroppe är 
konstruerad av små byggstenar som kallas för atomer och att molekyler bildas när flera atomer 
sätter sig samman. Det förklaras även att allting annat är uppbyggt av atomer. Därefter beskrivs 
vattnets uppbyggnad och kemiska beteckningar som förklaras med hjälp av både text och 
förstorade bilder (ibid., s. 65).  
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Kunskapsemfas B Det naturvetenskapliga arbetssättet, C Naturvetenskapens karaktär, D 
Naturvetenskapen i vardagen och E Naturvetenskapen och beslutsfattande 
Dessa emfaser kan inte observeras. 
 

7.4.2 Koll på NO 5 

Taxonomiskt intresse 
Hjernquist och Rudstedt (2012) förklarar att atomer går in under begreppet materia. Atomer 
beskrivs som namnet på de olika och otroligt små delarna som bygger upp alla ämnen (ibid., 86-
88). Olika delar av atomen beskrivs även med bild och följande bildtext: 
 

En atom har en atomkärna och runt den svävar små partiklar, elektroner, i en enorm fart. 
Molekyler benämns i sin tur som när två eller fler atomer av samma eller olika slag sitter ihop 
tillsammans. Vidare beskrivs ämnen med samma slags atomer som grundämnen och molekyler 
med olika slags atomer som kemiska föreningar (ibid., s. 88).  

 
Mätintresse 
Det beskrivs att de cirka 100 olika grundämnen som finns kan sättas ihop på olika sätt och 
därmed bilda mängder av kemiska föreningar (ibid., s. 88). 
 
Funktionsintresse 
Detta intresse kan inte observeras. 
 
Sammanhangsintresse 
Hjernquist och Rudstedt (2012) beskriver informationen utifrån ett sammanhangsintresse 
eftersom det förklaras att kemiska ämnen finns överallt runt omkring oss i exempelvis växter, 
djur och i luften. Det redogörs även att “Allt runt omkring oss kallas materia. Materia kan aldrig 
försvinna eller bildas”. Vid matlagning används kemi då det finns överallt omkring oss. Detta är 
också något som förklaras och även att de flesta av våra kläder är gjorda av konstfibrer som i sin 
tur är tillverkat av råolja (ibid., s. 86). 
  
Att alla ämnen består av små delar som kallas atomer, som i sin tur bygger upp molekyler, är 
något som också beskrivs. Samma typer av atomer bildar grundämnen och olika typer av atomer 
bildar kemiska föreningar. Därefter exemplifieras koldioxid, som är en kemisk förening som 
kommer från vår utandningsluft eller bilarnas avgaser och luften människan andas in (ibid., s. 88). 
  
Sedan beskrivs atomernas kretslopp som innebär att ingenting försvinner utan allt förändras eller 
omvandlas likt ett kretslopp. Exempelvis beskrivs hur en död hare bryts ned av nedbrytare och 
att harens näringsämnen sedan absorberas av växter. Atomerna från haren finns kvar, men i en 
annan form. Det kretslopp som beskrivs avslutas med att en annan hare äter av växterna och får 
således i sig atomerna från den döda haren (ibid., s. 89). 
 
Kunskapsemfas A Den rätta förklaringen 
Inledningsvis förklaras att kemi är läran om alla ämnen och materia består av atomer som aldrig 
kan försvinna (ibid., s. 86). Atomer beskrivs i sin tur på följande sätt: 
 

Alla ämnen består av otroligt många, otroligt små delar. Dessa delar kallas för atomer. Alla ämnen, 
allting runt omkring oss, är uppbyggt av atomer (ibid., s. 88). 

 
Vidare beskrivs att det finns mängder av kemiska föreningar eftersom det existerar 100 olika 
grundämnen som kan kombineras på olika sätt. Sedan beskrivs den naturlag som säger att 
ingenting försvinner och att allt finns kvar, om än i en omvandlad och förändrad form. Detta 
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handlar om atomernas kretslopp, som med hjälp av nedbrytare förändrar form och föreningar. 
Alla atomer som bygger upp en hare försvinner inte när haren avlidit. Haren förmultnar, men 
atomer som byggde upp haren finns nu på andra platser i naturen (ibid., s. 89). 
 
Kunskapsemfas B Det naturvetenskapliga arbetssättet 
Kunskapsemfas B märks inledningsvis då Hjernquist och Rudstedt (2012) förklarar vad kemister 
är och hur de arbetar. Det berättas att kemisterna utföra diverse experiment som utgår från 
vetenskapliga arbetsmetoder, däribland slutsatser, för att bevisa om något stämmer eller ej (ibid., 
ss. 86-87). 
 
Kunskapsemfas C Naturvetenskapens karaktär 
Denna emfas kan inte observeras. 
 
Kunskapsemfas D Naturvetenskapen i vardagen 
Denna kunskapsemfas observeras i sammanhanget matlagning eftersom kemi används när ”[…] 
vi lagar mat: steker, grillar eller kokar […] (ibid., s. 86). 
 
Kunskapsemfas E Naturvetenskapen och beslutsfattande 
Denna emfas kan inte observeras. 
 

7.4.3 Koll på NO 6 

Taxonomiskt intresse 
Hjernquist och Rudstedt (2013) beskriver att allt är konstruerat av atomer och atomer i sin tur 
består av neutroner, protoner och elektroner. Atomer kategoriseras även in under begreppet 
molekyl, eftersom en molekyl består av flertalet atomer (ibid., s. 60). Det beskrivs även hur lärda 
män kategoriserade vad allting är uppbyggt av i form av de fyra elementen eld, luft, jord och 
vatten. På nästa uppslag beskrivs att atomer och molekyler grupperats med kemiska beteckningar 
för att underlätta kommunikationen mellan forskare i världen. Det görs även en liknelse med 
taxonomins fader Carl von Linné som delade in växter och djur med latinska namn i samma anda 
(ibid., s. 61). 
 
Mätintresse 
Detta intresse kan inte observeras. 
 
Funktionsintresse 
Det funktionsintresse som kan observeras i textboken handlar om hur behovet av de kemiska 
tecknen uppkom och att detta underlättar förståelsen då ämnen har olika namn på olika språk: 
 

Men för att forskare lättare ska förstå varandra har man gett alla grundämnen speciella kemiska 
namn och beteckningar [...] De kemiska beteckningarna är förkortningar av de latinska eller 
grekiska namnen på grundämnena (ibid., s. 61). 

 
Sammanhangsintresse 
Hjernquist och Rudstedt (2013) beskriver att allt omkring oss består av atomer (ibid., s. 60). 
Vidare beskrivs kemiska föreningar som ämnen bestående av olika slags atomer. Beroende på hur 
olika atomer kombineras uppstår olika ämnen exempelvis vatten, koldioxid, socker och rost samt 
hur de är uppbyggda (ibid., s. 61). 
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Kunskapsemfas A Den rätta förklaringen 
Den rätta förklaringen observeras då det beskrivs att hela universum består av olika ämnen som i 
sin tur är uppbyggda av atomer. Det berättas även att atom betyder ”odelbar” på grekiska, dock 
vet man att den inte är odelbar idag. Därefter beskrivs hur en atom är uppbyggd samt även vad 
grundämnen och kemiska föreningar är med hjälp av olika exempel (ibid., ss. 60-61). 
 
Kunskapsemfas B Det naturvetenskapliga arbetssättet, C Naturvetenskapens karaktär, D 
Naturvetenskapen i vardagen och E Naturvetenskapen och beslutsfattande 
Dessa emfaser kan inte observeras. 

7.5 Jämförande analys  

Nedan presenteras två olika tabeller med ett sammanfattande resultat över de kunskapsintressen 
respektive kunskapsemfaser som kunde observeras i de olika textböckerna. 

 

Boktitel Taxonomiskt 
intresse 

Mätintresse Funktionsintresse Sammanhangsintresse 

Utkik 
Fysik 
Kemi 4-6 

         
          X 
   

 
          

 
               X 

 
                   X 

Boken om 
Fysik och 
Kemi 

 
          X 
 

 
         X 
 

 
               X 

 
                   X 

Puls Fysik 
och kemi 

 
          X 
 

 
         X 

 
               X 

 
                   X 

Koll på 
NO 4-6 

 
          X 
 

 
          

 
               X 

 
                   X 

 
 

Boktitel   Emfas A   Emfas B    Emfas C     Emfas D     Emfas E 

Utkik Fysik Kemi 4-6        X 
   

       X   
          

  
            

 

Boken om Fysik och Kemi   
        X 

  
       X 

  
          

  
        X 

 

Puls Fysik och kemi   
        X 

  
       X 

  
        X 

  
        X 

 
        X 
 

Koll på NO 4-6   
        X 

  
       X 

  
          

  
        X 
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Studien visar att samtliga kunskapsintressen, förutom mätintresset, förekommer i alla textböcker. 
Även när det gäller kunskapsemfaserna så förekommer kunskapsemfas A och kunskapsemfas B i 
samtliga textböcker medan kunskapsemfas C endast förekommer i en textbok. Kunskapsemfas D 
förekommer i tre av fyra textböcker medan kunskapsemfas E observeras i en textbok.  

 
I textboken Utkik Fysik och Kemi framställs atomer genom partikelmodeller i samband med 
materiens uppbyggnad i kapitlet “Vad allting är uppbyggt av” (2016, ss. 8-17). Här förklaras 
atomer och det eviga kretsloppet följt av molekyler, modeller och det kemiska symbolspråket. I 
denna textbok förekommer alla kunskapsintressen, förutom mätintresset och två av fem 
kunskapsemfaser framställs i textinnehållet.   
 
I textboken Boken om Fysik och Kemi förklaras atomer och materiens uppbyggnad i kapitlet 
“Tankar kring en brasa” (2015, ss. 4-15). Här presenteras innehållet till en början utifrån ett 
historiskt perspektiv där naturvetenskapliga arbetsmetoder förändrats över tid. Kapitlet avslutas 
med det eviga kretsloppet, det vill säga materiens oförstörbarhet, i relation till olika material och 
källsortering. I denna textbok förekommer samtliga kunskapsintressen samt alla kunskapsemfaser 
utom kunskapsemfas C och E. 
 
I textboken Puls Fysik och kemi beskrivs materiens uppbyggnad i samband med diverse material i 
kapitlet “Material - vad allt omkring om oss består av” (2011, ss. 8-17). Begreppet atomer 
beskrivs i ett annat kapitel till skillnad från övriga böcker. Detta kapitel innefattar olika modeller 
(ibid., ss. 128-131). I denna textbok förekommer samtliga kunskapsintressen och alla 
kunskapsemfaser.  
 
I textboken Koll på NO 4 presenteras atomer kortfattat i relation till den kemiska föreningen 
vatten i kapitlet “Vatten och luft” (2014, ss. 62-77). I den efterföljande textboken Koll på NO 5 
förklaras atomer mer ingående i kapitlet “Kemi och miljö” (2012, ss. 84-101). Inledningsvis 
förklaras vad kemi och materia är samt materiens egenskaper. Därefter beskrivs atomer och 
molekyler, grundämnen och kemiska föreningar samt atomernas kretslopp; materiens 
oförstörbarhet. I den sista boken i serien Koll på NO beskrivs atomer i samband med olika ämnen 
i kapitlet “Ämnen runt omkring oss” (2013, ss. 58-73). Inledningsvis förklaras atomer, 
grundämnen, kemiska föreningar samt kemiska tecken. Därefter förklaras kolets kretslopp, olika 
ämnen i jordskorpan, hur man får fram metaller ur berget samt olika metaller. I dessa textböcker 
förekommer alla kunskapsintressen utom mätintresset och alla kunskapsemfaser utom 
kunskapsemfas C samt E. 
 
Många av textböckerna innehöll i stort sett samma ämnesinnehåll. Utifrån dessa analyser kan det 
dock klargöras att det finns både likheter och skillnader vad gäller uppläggen av hur materiens 
uppbyggnad framställs med hjälp av de kunskapsintressen och kunskapsemfaser som kunde 
observeras i de textböcker som valdes ut att analyseras. Detta kan leda till att elevernas syn och 
erhållna kunskap kan skilja sig beroende på vilken textbok som används. En likhet som kan 
urskiljas är till exempel att sammanhangsintresset ofta presenteras i relation till atomernas eviga 
kretslopp och hur det påverkar det observerbara universumet i sin helhet. En annan likhet är att 
det taxonomiska intresset finns där materiens uppbyggnad tas upp. Där är neutroner och 
elektroner en underkategori till atomer som i sin tur är en underkategori till det övergripande 
begreppet materia. Kunskapsemfas A som handlar om den rätta förklaringen förekommer också 
med koppling till materiens oförstörbarhet samt materiens uppbyggnad och kunskapsemfas B 
som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet framträder i uppslagen gällande lärar- samt 
elevexperiment. 
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De skillnader som visar sig finns exempelvis i Utkik Fysik och Kemi där det framställs att atomer är 
vad allt är uppbyggt av, medan textboken Puls Fysik och kemi presenterar vad allt är uppbyggt av i 
samband med begreppet material. I textboken Boken om Fysik och Kemi presenteras 
kunskapsemfaser och kunskapsintressen ur ett historiskt perspektiv följt av modern tid. Läsaren 
får en inblick i hur vetenskapsmän och kvinnor beskådat materiens uppbyggnad och begreppet 
atom fungerar som en röd tråd genom kapitlet. Jämförelsevis, i Utkik Fysik och Kemi, ges en mer 
traditionell beskrivning där historiska återblickar nästan inte går att finna, likaså i Puls Fysik och 
kemi.  
 
En annan skillnad är textböckerna Koll på NO är uppdelade i en serie om tre textböcker, där syftet 
är att vardera bok ska användas till respektive årskurs i mellanstadiet. Att dela upp 
kunskapsinnehållet på detta sätt besitter både fördelar och nackdelar. Det kan exempelvis 
underlätta arbetet för nyutbildade lärare som ges en överblick över i vilken årskurs som 
kunskapsinnehållet ska distribueras. Detta kan samtidigt bli problematiskt för andra lärare om de 
inte avser att undervisa kunskapsinnehållet i den förvalda ordning som presenteras i dessa böcker. 
Det gjorde i detta fall också att viss information upprepas för att repetera och friska upp minnet 
för eleverna samt läraren.  
 
Är även viktigt att notera att i några textböcker uteblir vissa typer av kunskapsintressen och 
kunskapsemfaser vilket kan ge konsekvenser gällande syftet med undervisningsinnehållet. Alla 
nämnda skillnader kan ge olika bilder på hur verkligheten ser ut. Genom att klargöra dem blir det 
dock tydligt för läraren vilket kunskapsinnehåll som behöver kompletteras så att eleverna får den 
kunskap som krävs och en så korrekt verklighetsuppfattning som möjligt.  
 
Med hänvisning till resultaten i tabellerna så behöver det nödvändigtvis inte innebära att en bok 
med fler kryss är en bättre bok än en med färre. Analyserna som genomförts centreras till 
böckernas textinnehåll och inte dess textstruktur samt layout av bilder.  Då studien är en 
kvalitativ innehållsanalys så går det inte att göra andra jämförelser än att undersöka vilka 
kunskapsintressen och kunskapsemfaser som förekommer eller inte samt jämföra vilka skillnader 
och likheter som finns i dessa böcker vad gäller dessa intressen samt emfaser.  Det går därför inte 
att granska och jämföra i vilken utsträckning intressena samt emfaserna uppträder.  
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8. Diskussion 

 
Stora delar av den forskning som denna studie utgått ifrån menar att mycket av den undervisning 
som bedrivits och fortfarande bedrivs inom de naturorienterande ämnen fokuserar på 
undersökande arbetssätt som till exempel experiment. Samtidigt visar annan forskning att de 
naturorienterande ämnena är mer beroende av textböcker än andra ämnen. Detta har varit 
bidragande till att denna studie av analyser av textböcker i naturorienterande ämnena för 
mellanstadiet har genomförts. 

 
Som tidigare nämnts i de teoretiska utgångspunkterna, så är det viktigt att det finns 
bakomliggande syften med allt som görs. Detta är även viktigt för lärare i skolan. Tanken med 
denna undersökning har framför allt varit att göra lärare mer medvetna om vikten av de olika 
bakomliggande lärandesyften som finns och på vilket sätt ett kunskapsinnehåll lärs ut. Studien 
kan också fungera som hjälp för läraren att synliggöra vilket kunskapsinnehåll som förekommer i 
textböcker eller inte, för att i sin tur ta reda på vad som behöver kompletteras i undervisningen. 
Skolan och lärare är ständigt bundna till läroplaner och det som står i dessa för att försöka uppnå 
en så likvärdig utbildning som möjligt för alla elever. De läroböcker som finns på marknaden ses 
ofta som hjälpmedel för läraren och elever att kunna uppfylla dessa kunskapskrav då 
läroböckerna ofta innehåller det mesta som finns beskrivet i kursplanerna. Det som dock är 
viktigt är att läroböckerna inte kan garantera att eleverna lär sig allt som avses. Detta kan 
exempelvis gälla om eleverna på egen hand ska lära sig ett kunskapsinnehåll med hjälp av en 
textbok. Då kanske inte nödvändigtvis lärarens huvudsakliga syfte och mål uppnås utan att det 
istället blir bokens mål samt upplägg som avgör.  

 
Något annat som belysts i denna studie och som är centralt för lärare är den lärandeprogression 
som bör synliggöras för eleverna. Att eleverna hela tiden ser vart de är på väg kunskapsmässigt 
och att kunskapen byggs på samt utvecklas steg för steg för att minska och motverka att 
kunskapsluckor uppstår. Denna lärandeprogression var tydligast observerbar i böckerna Koll på 
NO då de är uppdelade i en textbok för varje årskurs, till skillnad från de övriga böckerna. I dessa 
böcker kunde det observeras att viss information repeteras, men att den i huvudsak byggdes på 
med ny kunskap, vilket tyder på denna progression. Exempelvis framställs atomer kortfattat i Koll 
på NO 4 i samband med vatten, för att sedan byggas på i Koll på NO 5 där atomer beskrivs utifrån 
ett bredare perspektiv med grundämnen, kemiska föreningar och atomernas kretslopp i centrum. 
Sista boken i serien förklarar atomer, grundämnen och kemiska föreningar mer detaljerat, 
exempelvis att elementärpartiklarna bygger upp atomer. Det var svårare att se denna progression i 
de andra textböckerna då kunskapsinnehållet är samlat, för det mesta, på ett och samma ställe 
vilket gör att det blir lättare att se all den informationen som ny kunskap.  
 
Resultatet av denna studie har en didaktisk relevans eftersom valet mellan textböcker, 
arbetsredskapet som blivit mer vitalt på grund av tidsbrist, kan göras enklare när en överblick av 
diverse textböckers syften, utifrån kunskapsintressen och kunskapsemfaser visas. Ju fler emfaser 
och intressen som förekommer i en textbok, desto bredare och mer varierad kunskap förmedlas 
till eleverna. Dock behöver det inte betyda att förekomsten av kunskapsintressen och 
kunskapsemfaser i textböcker förmedlas till eleverna på ett tydligt sätt. Eleverna lägger nog heller 
ingen större eftertanke på hur kunskapen egentligen framställs och med vilka syften. Därför kan 
det vara bra att tydliggöra och underlätta kunskapsinlärningen om läraren berättar när kunskapen 
framställs med exempelvis ett taxonomiskt intresse där målet är att gruppera informationen. 
Genom detta blir syftet med vad eleverna egentligen ska lära sig samt på vilket sätt tydligare.  
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9. Konklusion 

Denna studie undersöker om kunskapsintressen och kunskapsemfaser går att urskilja i textböcker 
relaterat till materiens uppbyggnad, vilket det gör. Studien analyserar inte i vilken utsträckning 
emfaserna och intressena påträffas. Kunskapsintressena och kunskapsemfaserna kan även 
användas som verktyg för att granska allt material i en hel textbok eller för att analysera hur andra 
kursmål i Lgr 11 (2016) framställs. De kan också användas för att analysera textböckers 
tillhörande arbetsböcker samt undersöka om och i vilken utsträckning lärare använder sig av 
dessa analysverktyg i sin klassrumspraktik. Denna studie fokuserar på det kvalitativa innehållet 
medan en annan analys skulle kunna fokusera mer på det kvantitativa innehållet, till exempel i 
vilken utsträckning kunskapsintressen och kunskapsemfaser förekommer. Därför vill vi 
uppmärksamma och uppmuntra till vidare forskning inom området kunskapsintressen och 
kunskapsemfaser. 
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