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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie undersöker hur fotosyntesen behandlas i olika läromedel från högstadiet 
och gymnasiet i ämnet biologi. Även den förändring som skett över tiden har studerats. 
Studien berör därför läroböcker från 1970-talet fram till 2000-talet. Undersökningen har 
genomförts med hjälp av studier av en serie högstadieböcker och en serie 
gymnasieböcker, genomgång av kursplaner och läroplaner, samt intervju med en lärare 
från gymnasiet. Syftet med att intervjua läraren var att få en inblick i hur denne upplever 
lärobokens presentation av fotosyntesen. Resultatet visar en förändring i högstadiets 
biologiläromedel från att ha presenterat biologiska processer på ett faktaspäckat och 
naturvetenskapligt sätt till ett mera vardagligt och sammanhängande sätt. Gymnasiets 
läromedel i biologi kurs A bygger från början på en helhetssyn, och genomgår inte 
samma förändring mot vardag och förenkling som visat sig i högstadiets läromedel. 
 
 
Nyckelord: läromedel, biologiska processer 
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1. INLEDNING 
 
Under de verksamhetsförlagda utbildningar då jag varit på en gymnasieskola har jag 
upptäckt att mycket inom naturvetenskapen är svårt att förstå för eleverna. Under min 
lärarutbildning har jag dessutom läst en del litteratur i naturvetenskaplig didaktik 
(Sjöberg 2000, Strömdahl 2002) som bekräftat det jag själv erfarit. Elever har svårt att ta 
till sig och förstå naturvetenskapliga termer och begrepp. Abstrakta biologiska processer 
som fotosyntesen är svårbegriplig. ”När elever klagar över att de naturvetenskapliga 
ämnena är abstrakta, blir man därför svaret skyldig, för det är just precis vad 
naturvetenskap faktiskt är” (s.133, Sjöberg 2000).  
 
Fotosyntesen är en mycket viktig del, kanske den viktigaste av de biologiska processer 
som behövs för att vi skall kunna leva på jorden. Den är grunden för allt liv, och den 
livsnödvändiga motorn i alla ekosystem genom den energi som solljuset tillför växterna, 
för produktion av biomassa. Utan fotosyntesen skulle det inte finnas mycket liv, i alla fall 
inte det liv som vi känner till. Den förser direkt eller indirekt allt liv med mat, genom den 
process där de gröna växterna, samt även vissa alger och bakterier, tillverkar energirika 
ämnen med hjälp av ljusenergi och bindandet av kol från koldioxiden och väte från vatten 
till sockerföreningar. Att ha ekologisk förståelse innebär att man har någon form av insikt 
i detta viktiga förlopp. ”Gröna växters fotosyntes utgör grunden för allt liv på jorden” 
(s.9, Carlsson 2002).  
 
Människan kommer dessutom alltmer tvingas ta ställning till viktiga miljö- och 
resursfrågor. Kunskap om ekologiska processer, som exempelvis fotosyntesen, erbjuder 
att broar kan byggas till miljöfrågor som energi, förnybara energikällor och de ökande 
koldioxidutsläppen. Det handlar därför inte bara om att kunna se en process i det 
enskilda, eller delaktigheten i ett ekosystem, utan även att kunna se helheten, och med det 
kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor.  
 
Syftet med denna undersökning är att göra en djupdykning i hur läroböcker väljer att 
presentera en abstrakt ekologisk process som fotosyntesen, en process som tillsammans 
med cellandningen är det som formar de viktigaste kretsloppen och energiflödena i 
ekosystem. Skolornas läroböcker är ett viktigt medium i undervisningen. Enligt Englund 
(1997) är lärobokstexten fortfarande ”undervisningens dominerande opersonliga 
medium” (s. 127), varför jag anser att det bör ställas krav på dess innehåll och upplägg. 
 
 
1.1. Syfte/frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur skolans läroböcker tar upp en sådan 
viktig process som fotosyntesen. Tanken är även att ta reda på om det skett någon 
förändring över tiden, och om så är fallet ta reda på vad som har förändrats.  
 
 På vilket sätt tas fotosyntesen upp i läroböcker? 
 Vad och hur har förändrats mellan äldre och nyare upplagor? 
 Vad anser en lärare om lärobokens presentation av fotosyntesen? 
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1.2. Fotosyntesen 
 
Om man eldar så försvinner syret från luften, och då kan man inte andas den luften. År 
1771 kom Joseph Priestley på att om man lät en växt stå under en kupa där man tidigare 
hade haft ett brinnande ljus, så blev luften bra igen, och en mus kunde andas luften. 
Några år senare förstod man att växten behövde ljus för att förbättra luften. 
 
Idag förklaras detta genom den process som heter fotosyntesen (foto=ljus, syntes=sätta 
ihop). Alla gröna delar på en växt, inklusive gröna stammar och omogna frukter, har 
kloroplaster, men det är i lövens kloroplaster som mesta fotosyntesen sker. Lövens gröna 
färg kommer från klorofyllet, det gröna pigment som finns i kloroplasterna. Det är 
ljusenergin som absorberas av klorofyllet som driver fotosyntesen. Främst rött och blått 
ljus absorberas, medan det gröna ljuset reflekteras, vilket är orsaken till att löven ser 
gröna ut. I närvaro av ljus producerar de gröna delarna på en växt organiskt material 
(kolhydrater) och syre. Arbetet utförs med enklast tänkbara råmaterial: vatten och 
koldioxid. Koldioxid kommer in genom lövens klyvöppningar. Vatten tas upp genom 
rötterna och fördelas ut till löven genom vener. Syret som binds i sockermolekylen 
kommer från syret i koldioxiden. I kloroplasten delas vattenmolekylerna till syre och 
väte, och syret från vattenmolekylerna avges som restprodukt. Vattnet bidrar alltså bara 
med väte till slutprodukten socker. Över 90 % av växtens biomassa kommer därmed från 
luften (Campbell m.fl. 1999).  
 
6CO2 + 12H2O + ljusenergi → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

Energin till sockerframställningen i fotosyntesen binds som kemisk energi i 
sockermolekylen. Den kemiska energin är egentligen lägesenergi i elektriska fälten 
mellan atomerna. Enkelt förklarat beskriver Areskoug (1999) det som att atomerna sitter 
ihop med gummiband emellan. Vatten- och koldioxidmolekylerna är stabila och nöjda 
med sig själva, de vill inte kopplas ihop med andra molekyler. Gummibanden är därför 
inte särkilt sträckta. För att sätta samman molekylerna till C6H12O6 måste atomerna dras 
ut från sina lägen – gummibanden måste sträckas – och vissa O måste lossna helt. Till 
detta behövs energi, och denna energi kommer från solens ljusenergi. Den tillförda 
energin lagras i kraftfältet mellan atomerna, ungefär som ett sträckt gummiband 
(Areskoug 1999).  
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2. Bakgrund 
 
Under denna rubrik tas det upp vad läroplaner och kursplaner säger att elever skall kunna 
om fotosyntesen. Även tidigare forskning om elevers svårigheter med fotosyntesen 
redovisas, liksom teorier om varför de har svårt med denna process.  Denna forskning har 
mestadels utförts på elever i grundskolan, varför materialet i avsnittet främst, men inte 
enbart, grundar sig på elever på högstadiet.    
 
 
2.1. Läroplaner och kursplaner 
 
I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) infördes NO-ämnen som en kollektiv 
benämning på skolämnena fysik, kemi och bilogi. Sjöberg (2000) tar upp att i mitten av 
1970-talet fick de naturvetenskapliga utbildningarna på gymnasiet allt färre sökande. 
Problemet belystes ur olika aspekter, och gav effekter på det påbörjade läroplansarbetet 
Lgr 80 som skulle ersätta Lgr 69. Kursplanerna skulle baseras på mål och huvudmoment 
istället för enskilda ämnen. Integrering av ämnena var viktig. Det betonades också att 
verksamheten skulle ske genom undersökande arbetssätt och att sammanhangen i en 
helhet var viktigare att lära än en mängd fakta. Integrering av ämnena ansågs viktig. I 
1994 års läroplan (Lpo 94) blev NO-ämnena åter självständiga kunskapsområden 
(Sjöberg 2000). Grundläggande sammanhang inom ekologin är mål som skolan skall 
sträva mot att alla elever uppnår (Lpo 94). Biologins kursplan nämner uttryckligen att 
eleverna skall ha kännedom om ekosystem, kunna ge exempel på kretslopp och känna till 
hur celler är byggda och fungerar – kunskaper som kräver en helhetssyn där fotosyntesen 
har en avgörande betydelse. I kursplanen står det också uttryckligen att eleven i slutet av 
det nionde skolåret skall: ”ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse 
för livet på jorden” (Kursplan Biologi, Skolverket 2000). 
 
Förutom de specificerade målen för vart och ett av NO-ämnena så finns det även 
gemensamma mål, som uttrycker att eleverna skall ha kunskap om naturliga kretslopp 
och energins flöde, ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, kunna använda sina 
kunskaper i frågor som rör miljön. Redan efter det femte året i grundskolan skall eleverna 
ha kännedom om olika sätt att förklara naturen, ha inblick i olika sätt att göra naturen 
begriplig och ha en inblick i miljöfrågor (Kursplan Naturorienteranden ämnen, 
Skolverket 2000). Även om fotosyntesen som process inte uttrycks ordagrant, skall 
eleverna ändå redan efter det femte skolåret ha kunskaper i områden där fotosyntesen är 
en plattform.  
 
Samtidigt med Lpo 94 togs även den nu gällande läroplanen för gymnasieskolan fram 
(Lpf 94), som har både innehålls- och formmässiga likheter med Lpo 94. De länkas även 
samman genom en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I den närmast 
föregående läroplanen för gymnasiet, Lgy 70, ledde den 3-åriga naturvetenskapliga 
studieinriktningen direkt in på högskolenivå. Gymnasieutbildningarna omstrukturerades 
till nationella program i början av 1990-talet, där en grundläggande kurs i naturkunskap 
(Naturkunskap A) infördes som kärnämne. Kursen skulle vara en gymnasial påbyggnad 
på grundskolans NO-ämnen (Sjöberg 2000). I den kursplanen finns fler punkter än i 
biologins kursplan A som nämner områden där fotosyntesen har ett finger med i spelet, 
som att eleven skall ha fördjupat sin kunskap om ekosystem och biologisk mångfald, ha 
kunskap om energiomvandlingar, kunna beskriva kretslopp och miljöproblem, och ha 
kunskap om en hållbar ekologisk utveckling. Målen i kursplanen för Biologi A säger att 
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eleven skall ha kunskap om ” människans förhållande till naturen i ett idéhistoriskt 
perspektiv” och kunskap om ”struktur och dynamik hos ekosystem” (Kursplan Biologi A, 
Skolverket 2000).   
 
 
2.2. Tidigare forskning  
 
Studier av elevers uppfattningar av naturvetenskapliga fenomen började på allvar i och 
med Piagets omfattande arbeten om tänkandets utveckling. Ett ofta studerat fenomen 
inom kognitiv forskning är hur elever formar begrepp. Genom att ställa lämpliga frågor 
till eleverna ansågs att begreppsförståelse kunde kartläggas. Resultaten visar att de 
deltagande hade svårt att ta till sig naturvetenskapliga begrepp, och att använda sina 
kunskaper i nya situationer (Schoultz 2002). Helldèn (1994) tar upp elevföreställningar 
om naturvetenskapliga fenomen. Han nämner en studie (Simpson & Arnold 1982) där 
undersökningar gjorts om elevers föreställningar om växternas livsvillkor. Studien visar 
att föreställningen att växterna får sin näring från jorden är mycket robust och svår att 
påverka med undervisning. Flera andra undersökningar visar att elever även i 15-16 års 
ålder behåller uppfattningen att växten får sin föda från marken (Helldén 1994).  
Liknande resultat finns i en svensk nationell utvärdering som gjordes 1992 i årskurs nio, 
NU 92, som fokuserades på bl.a. elevernas förståelse av ekologi och fotosyntes (Sjöberg 
2000). Samma frågeställningar användes i en undersökning av naturvetenskaplig 
begreppsförståelse i gymnasieskolan (Sjöberg 2000). Även i dessa framkom elevernas 
övertygelse att en växt växer genom att ta upp materia med rötterna (Andersson 2003). 
Den väsentliga poängen att energirik organisk materia byggs upp genom fotosyntesen, 
och att den viktigaste beståndsdelen i denna materia kommer från kol i luftens koldioxid 
har inte många elever förstått (Sjöberg 2000). 2003 gjordes ännu en undersökning, NU 03 
(Skolverket 2003), som fokuserade på elevernas förståelse av naturvetenskapliga 
begrepp. Kunskap om fotosyntes prövades med olika uppgifter, där denna fråga var en av 
fem som fanns med: 
 
På ett kalhygge planteras små tallplantor. Efter trettio år har de vuxit upp till en stor 
skog. De vuxna träden väger tusentals ton tillsammans. Varifrån har dessa tusentals ton 
kommit? (s. 27) 
 
Av svarsbilden framgick (än en gång) att det är få elever som tänker på att träd tar 
koldioxid från luften och inte enbart får sin massa från vatten och näringsämnen från 
marken (Skolverket 2003). Andra oklarheter finner man i klorofyllets roll, där eleverna 
har föreställningen att energin från solen används ”direkt” av växten i fotosyntesen, 
liksom en föreställning att växter lagrar ”maten” enbart för människors och djurs räkning, 
alltså inte för växten själv (Vikström 2005). Att solljuset är växternas enda energikälla, 
och att fotosyntesen är ett nödvändigt första steg för att tillgodogöra sig denna energi, är 
det få elever som har förstått (Andersson 2003).    
 
 
2.3. Svårigheter med fotosyntesen  
 
På vilket sätt händelser och objekt beskrivs, och hur termer och uttryck används, skiljer 
sig ofta från vardagens uttrycksformer. Det är inte så konstigt, eftersom intressen och 
prioriteringar är helt andra än i den vetenskapliga verksamheten (Säljö & Wyndhamn 
2002). Elever utgår från vardagsföreställningar i sitt sätt att tänka, vilket leder till att 
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föreställningar i de tidigare nämnda undersökningarna är svåra att rubba. Uttryck i 
vardagsspråket spelar en central roll för elever när de skall konstruera sina 
föreställningar. Vardagsföreställningen att man får näring och föda genom att äta och 
svälja inbegriper även växterna, skillnaden är att växterna suger upp födan istället för att 
svälja den (Helldén 1994). Denna föreställning finns med i tabell 1 som tar upp 
elevföreställningar och de vetenskapliga föreställningarna. Andersson (2003) menar att 
elevernas starka övertygelse att en växt växer genom att ta upp materia med rötterna har 
en viss empirisk grund. Åkrar, rabatter och blomkrukor växer betydligt bättre om man 
tillför gödning, och utan gödning växer det sämre, oavsett om det finns gott om koldioxid 
i luften och vatten i jorden. Orsak-verkan-relationen är uppenbar och enkel.  
 
 
Tabell1. Elevföreställningar och vetenskapliga föreställningar (Andersson 2003). 
 
 

 Innehållsaspekt Vardagsföreställningar Vetenskapliga föreställningar 

Varifrån kommer 
biomassan? 

Växter växer genom att ta 
upp materia från marken 
(vatten och näring). 

Större delen av växtens biomassa 
(torrvikt) kommer från luftens 
koldioxid. 

Varifrån får en växt de 
energirika ämnen som 
den behöver? 

Växter får sina energirika 
ämnen från omgivningen. 

Växter gör sina energirika ämnen 
själva genom att använda koldioxid 
och vatten samt ljus i en process som 
kallas fotosyntes. 

Gasutbyte med 
omgivningen. 

Växter avger syre. Växter använder hela tiden syre för 
sina livsprocesser. På dagen ger 
fotosyntesen ett överskott, som avges 
till omgivningen. På natten tar växten 
upp syre. 

Gasutbyte med 
omgivningen 

Växter tar upp koldioxid Förbränningen i alla celler gör att 
koldioxid hela tiden bildas i växten. 
På dagen tas koldioxid upp från 
omgivningen. På natten avger växten 
koldioxid. 

Fotosyntesprodukternas 
betydelse för växten. 

Fotosyntesen är inte viktigt 
för växterna – den är något 
som görs för människors och 
djurs räkning. 

Den viktigaste produkten är ämnen, 
som tillsammans med syre är 
växtcellernas enda energikälla. 
Fotosyntesen är också en nödvändig 
utgångspunkt för uppbyggnad av 
växtens biomassa. 

Fotosyntesens 
betydelse för 
människor/djur. 

Växter är viktiga därför att 
de avger syre som människor 
och djur kan andas in. Växter 
är också viktiga som föda åt 
djur, men de är inte den enda 
födan. 

Djur är helt beroende av växterna 
både när det gäller att få föda och 
syre. De är bara de gröna växterna 
som kan binda solenergi i systemet 
syre + föda. 
 
 

 
 
Men förklaringen till elevernas svårigheter att förstå fotosyntesen handlar inte bara om 
vardagsföreställningar, utan även om en brist på vetenskapliga begrepp, som gör dem 
hänvisade till sitt vardagstänkande (Andersson 2003). Forskarnas slutsats från NU 03 är 
att den naturvetenskapliga undervisningen fortfarande inte lyckats vad gäller elevernas 
begreppsförståelse (Skolverket 2003). Den generella uppfattningen från de nationella 
undersökningarna är även att eleverna har svårt att skilja på ett vardagligt och 
naturvetenskapligt sätt att se på fenomen. I vardagslivet beskrivs det okända med det 
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kända. I vetenskapen är det nästan tvärtom (Sjöberg 2000). Många elever har svårt att 
komma in på den naturvetenskapliga arenan, eftersom det inte är självklart för dem att 
välja ett naturvetenskapligt hållbart resonemang, som sällan används inom andra 
områden. Elever blandar ihop olika diskurser, och dessa kommer i konflikt med varandra 
(Schoultz 2002). Ändå går många gånger den naturvetenskapliga utbildningen ut på att 
eleverna skall använda sig av detta språkbruk, som upplevs som främmande för dem i 
jämförelse med vardagsspråket. Det leder till att elever får uppfattningen att det bara är 
specialister som naturvetenskapliga texter riktar sig till (Helldén 2005). Men att eleven 
inte vill göra ett vetenskapligt begrepp till sitt eget beror inte nödvändigtvis på att tanken 
är för abstrakt eller obegriplig. Vardagsföreställningarnas stabilitet beror ofta på att de 
har förankring i elevens sociala värld och finns i vanliga språkliga uttryck och används 
som förklaringar i vardagen (Sjöberg 2000).  
 
Det undervisningsinnehåll som eleverna skall förstå när det gäller fotosyntesen är 
dessutom abstrakt. Det handlar om att ta till sig något som varken kan ses, kännas eller 
luktas med våra sinnen, vilket upprepade gånger visat sig vara mycket svårt för elever i 
alla åldrar att förstå (Carlsson 2002).  
 
 
2.4. Koppling till läroböckerna 
 
Piagets teorier har haft stor betydelse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan (Sjöberg 
2000), och varit ett centralt inslag i forskningen om barns lärande i naturkunskap 
(Helldén 1994). Engelsmannen Michael Shayer använde Piagets stadiebeskrivningar som 
utgångspunkt i en analys av en rad läroböcker under tidigt 1970-tal, och fann att 
abstraktionsnivån i läroböckerna låg långt över de flesta elevers förmåga att ta till sig 
innehållet. Han dokumenterade också att det saknades en systematisk progression i 
kraven på elevernas förståelse. Hans analyser ledde till en mängd liknande 
undersökningar i andra länder med motsvarande resultat – skolans naturvetenskapliga 
ämnen var för abstrakta och intellektuellt krävande. Man dokumenterade också att 
eleverna utvecklade speciella tekniker för att lyckas ta sig igenom det krävande 
materialet, och komma fram till ”rätt svar” utan att egentligen ha förstått. Ett nytt mer 
progressivt forskningsprogram växte fram, som gav ny insikt och medförde viktiga 
konsekvenser (Sjöberg 2000). Flera läromedel producerades med utgångspunkt från 
Piagets stadieteorier, där innehållet baserades på de tester som Piaget använde vid sina 
undersökningar, och blev normgivande för undervisningens innehåll (Helldén 1994). 
Intresset för elevernas egna begreppsföreställningar växte fram. Man accepterade att 
eleverna har mer eller mindre stabila vardagsföreställningar om en rad olika fenomen, 
som vardagsföreställningen att växternas byggmaterial kommer från jorden och vattnet. 
Många elever lär sig dessutom den kemiska formeln för fotosyntes utantill, men utan att 
riktigt veta innebörden och kan inte förklara i praktiken vad det betyder (Sjöberg 2000).  
 
En kritisk analys av ämnesinnehåll och språk i läroböckerna visar att läroböcker påverkar 
undervisningens innehåll mycket. Variationen i språkets begriplighet är stor, där 
argument och förklaringar framförs på ett traditionellt sätt, samtidigt som lärarna ägnar 
lite tid till elevernas förmåga att förstå naturvetenskapliga texter (Helldén 2005). En elev 
kan förhålla sig till olika texter på en mängd olika sätt. Förhållningssättet beror på 
faktorer som tolkning av problemet inom vilken texten ingår, igenkännande av och 
intresse för textens innehåll och syftet med texten (Dimenäs & Sträng Haraldsson 1996).  
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Andersson (2001) tar upp en studie som visar hur elever påverkas av läromedeltexter. 
Studien visar sex olika uppfattningar. En uppfattning är då elevens vardagskunskaper 
dominerar läsningen. Det innebär att eleven reagerar på det denne känner igen, och anser 
att texten handlar om detta. Ett exempel är när energin i komjölken kan följas tillbaka till 
växternas fotosyntes så anser eleven att det handlar om hur vi får mjölk från kor. En 
annan uppfattning är då eleven förlitar sig på ”viktiga ord” i texten, vilket innebär att när 
eleven skall svara på en fråga till texten letar denne upp viktiga ord och svarar med dessa. 
En tredje uppfattning är då eleven förlitar sig på fakta i texten och lärandet blir att samla 
fakta på hög. Eleven kan inte applicera textens faktakunskaper på något utanför, och går 
då tillbaka till vardagstänkande. En fjärde uppfattning är då vardagligt och vetenskapligt 
kunnande hålls åtskilda, eleven använder sitt begreppsliga kunnande om texten enbart till 
att svara på frågor om denna. En femte uppfattning är då eleven förlitar sig på gammalt 
kunnande för att förstå textens innehåll, vilket innebär att eleven väntar sig att texten 
skall bekräfta det denne redan vet. En sjätte och sista uppfattning innebär att textens 
vetenskapliga innehåll och elevens tidigare kunnande växelverkar så att begreppslig 
förändring uppnås. Innehållet påverkar tidigare kunskap till förändring och integreras i 
det vetenskapliga. I konflikten mellan vardagligt och vetenskapligt kunnande överges 
felaktiga vardagsföreställningar (Andersson 2001).  
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3. METOD 
 
Undersökningen i detta arbete har genomförts med hjälp av litteraturstudier, där böcker 
från högstadiet och gymnasiet inom ämnet biologin har studerats och analyserats med 
fokus främst på hur fotosyntesen presenteras. Böcker från 1970-talet fram till 2000-talet 
har använts i undersökningen. Studier av formella styrdokument som kursplaner i biologi 
och naturorienterande ämnen på högstadiet, Biologi A på gymnasiet samt läroplanerna 
för både grundskolan och gymnasiet (Lpo 94 och Lpf 94) har belysts i arbetet.  
 
Även en intervju av kvalitativ karaktär har gjorts med en lärare från gymnasiet. Syftet var 
att få en bild av vad denna lärare anser om läroboken som används i den egna 
undervisningen, hur läraren arbetar med den, och vilka övriga metoder denne använder i 
sin undervisning av fotosyntesen. För att kunna analysera intervjun spelades den in och 
skrevs ned ordagrant, innan en sammanställning gjordes.  
 
Genomgången av läromedlen har fokuserats på hur fotosyntesen presenteras med 
avseende på upplägg, språk och bilder. Med fotosyntesen som fokus granskades 
kapitlet/kapitlens uppbyggnad, avsnitt och delavsnitt, och frågor till avsnitten. Språket 
studerades för att ta reda på om det var ett vardagligt språk eller ett naturvetenskapligt 
språk, om biologiska fenomen beskrevs med mycket begrepp och termer, om det fanns 
något i språket som underlättade förståelsen, exempelvis metaforer. Hur fotosyntesen 
presenteras i form av bilder har studerats eftersom en bild kan förtydliga en text. 
Slutligen har läroböckerna även studerats med avseende på tid, d.v.s. den förändring som 
läroböckerna har genomgått över åren har noterats.    
 
Punkterna som användes vid analysen av läromedlen var följande: 
 
 Upplägg – översiktlig, strukturerad,  
 Språket – lätt (vardagsspråk), svårt (naturvetenskapliga termer och begrepp). 
 Bilder och illustrationer – motiv, kopplade till innehåll, utsmyckning, förklara textens 

innehåll, m.m. 
 Har någon förändring skett i ovanstående punkter mellan äldre och nya upplagor?  
 Hur ser det ut i högstadiets läroböcker jämfört med gymnasiets? 

 
 

3.1. Urval 
 
Sammanlagt har sju läroböcker använts i denna studie, fyra biologiböcker från högstadiet 
och tre biologiböcker från gymnasiet. Anledningen till urvalet av dessa läromedel var en 
önskan att använda böcker i ett ämne där fotosyntesen har en central roll, vilket den också 
har i biologiböcker. Fotosyntesen har förvisso en viktig roll även inom kemin och 
naturkunskapen, men omfånget av arbetet hade blivit alltför stort om även dessa 
läromedel tagits med, varför en begränsning till endast ett ämne var tvunget. 
Läroböckerna skulle även vara relativt vanliga i kommunens skolor.  
 
Med tanke på syftet att studera om och hur en förändring skett med de äldre läromedlen 
jämfört med de senare upplagorna valdes en sammanhängande serie från en och samma 
författare/förlag. I tabell 2 framkommer vilka läromedel som studerats. Det framkommer 
också att det är olika författare på gymnasiets läromedel, vilket kan verka dubbeltydigt 
mot valet samma författare. Men trots olika författare tillhör upplagorna samma serie. 
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Upplagorna har bara bytt författare. Det finns en ”mellanbok” (Gymnasiebiologi 1, 1992) 
som jag inte tagit med i denna undersökning, som samtliga författare varit med på, både 
dem som skrivit den äldre upplagan från 1986 och dem som skrivit de senare upplagorna 
från 1994 och 2005. Denna "mellanbok" har alltså sex författare. I upplagan efter 
mellanboken har de gamla författarna försvunnit och de nya tagit över.  
 
 
Tabell 2. Läromedel i biologiundervisning. 
 
Läromedel Författare Årt

al 
Stadie 

Biologi 2 Nova Andréasson, Bondeson, Edström, 
Forsberg, Gedda, Luksepp, 
Zachrisson 

1979 Högstadiet 

Bios Andréasson, Bondeson, 
Forsberg, Gedda, Luksepp, 
Zachrisson 

1992 Högstadiet 

Puls Biologi Andréasson, Bondeson, Gedda, 
Johansson, Zachrisson 

1995 Högstadiet 

Puls Biologi Andréasson, Bondeson, Gedda, 
Johansson, Zachrisson 

2002 Högstadiet 

Gymnasiebiologi 1 Nyholm, Sunesson, Österlind 1986 Gymnasiet 
Biologi 1 med 
naturkunskap 

Karlsson, Krigsman, Molander, 
Wickman 

1994 Gymnasiet 

Biologi A med 
naturkunskap 

Karlsson, Krigsman, Molander, 
Wickman 

2005 Gymnasiet 

 
 
Den lärare som valdes ut för intervjun skulle ha en viss yrkeserfarenhet med vana att 
undervisa om fotosyntesen. En annan viktig punkt vid urvalet av lärare var att denne 
skulle ha arbetat med någon av de serier som undersökts i detta arbete. Mycket beroende 
på att en inblick då kunde fås i vad en lärare anser om hur detta läromedel väljer att 
presentera fotosyntesen, och på vilket sätt denne väljer att arbeta med läroboken. Läraren 
som sedan valdes har en bred utbildning i det naturvetenskapliga området och är lärare i 
biologi, kemi, naturkunskap och matematik på gymnasienivå. Läraren har varit verksam 
som lärare på gymnasiet i sex år. Före det arbetade denne på högstadiet och 
folkhögskolan, samt har även 20 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.  
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4. RESULTAT 
 
Resultatet är disponerat genom att börja med högstadiets läromedel, därefter kommer 
gymnasiets läromedel, sedan kommer en sammanfattning av intervjun med 
gymnasieläraren. Allra sist kommer en sammanfattning på hela resultatet. Varje 
läromedelsgenomgång börjar med en rubrik på bokens titel samt i parentes direkt efter 
står den läroplan som var gällande. De områden som tyngdpunkten legat på - upplägg, 
språk och bilder – är skrivna med fet stil. Tanken är att det ska vara enkelt att snabbt hitta 
igen vad som gäller för varje bok för att kunna göra en jämförelse.  
 
 
4.1. Läromedel 
 
Läromedelsgenomgången redovisas i kronologisk ordning med högstadiets äldsta bok 
först och den senaste sist. Motsvarande ordning gäller för gymnasiets läromedel. En kort 
sammanfattning följer efter vardera redovisningen av högstadiets och gymnasiets 
läromedel.    
 
 
4.1.1. Högstadiet 
 
Biologi 2 Nova 1979 (Lgr 69) 
 
Hela processen fotosyntesen beskrivs i ett eget kapitel på sjutton sidor som heter ”De 
gröna växterna” och som i sin tur är uppdelat i avsnitt och delavsnitt. Första avsnittet 
heter det Gröna Bladet AB – naturens egen fabrik. Som rubriken antyder beskrivs 
fotosyntesen som en automatiserad fabrik som heter just det Gröna Bladet AB.  
 
” Varje grönt blad är som en automatiserad fabrik. Vad som tillverkas i denna fabrik och 
på vilka tider den är igång kan vi få en uppfattning om genom följande undersökning” (s. 
58).  
 
På ett ställe nämns fotosyntesens ordformel: 
 
 
koldioxid + vatten + solljus     �     kolhydrat + syre 
 
 
Upplägget för att beskriva fotosyntesens förlopp är genom att eleverna aktivt själva skall 
göra olika undersökningar. Först kommer en kort förklarande text och sedan hur de ska 
genomföra undersökningen med frågeställningar att fundera över. Därefter kommer en 
kort redogörelse över vad eleverna skall ha kommit fram till. Faktatext och uppgifter 
löper i en följd. Det förutsätter att eleverna arbetar aktivt eftersom faktatexten och 
undersökningar går hand i hand. På grund av undersökningarna som varvas med faktatext 
är detta inget läromedel som eleven kan arbeta med självständigt. Det är endast de 
uppgifter som inte kräver aktiv handling, samt repetitionsfrågorna som kapitlet avslutas 
med, som eleverna kan arbeta med utan lärarhjälp. Hela upplägget är mycket styrt p.g.a. 
att undersökningar och faktatext löper i en följd, med ett beroendeförhållande emellan.  
   

klorofyll 

fotosyntes 
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Totalt är det elva undersökningar och uppgifter som eleverna skall genomföra, varav åtta 
av dem är av undersökande karaktär. Den första aktiva undersökningen hamnar under 
avsnittet ”Vad tillverkas i Gröna Bladet?”, och som rubriken avslöjar så skall eleverna ta 
reda på vilka bladets produkter är. Därefter kommer nästa avsnitt ”Vilka råvaror 
använder Gröna Bladet?” där eleverna skall ta reda på varifrån växten tar sitt kol. På det 
följer ”Råvarutransport till Gröna Bladet” med tre undersökningar i följande ordning: hur 
koldioxiden kommer in i bladet, rothåren som vattenuppsugare, och var vattnet kommer 
upp genom stammen. Sedan en titt in i bladet med rubriken ”Vi ser in i Gröna Bladet” för 
att tar reda på var stärkelsetillverkningen sker i bladet, och bladens utsläpp, och slutligen 
den sista undersökningen om det sker förbränning hos växter hamnar under avsnittet 
”Hur används kolhydrater och salter i växten?”. Varje rubrik talar alltså om vad som sker 
i avsnittet och vad som skall tas redas på. Den sista av de elva uppgifterna är ingen 
undersökning, utan där skall eleverna göra en jämförelse där jorden liknas vid ett 
rymdskepp. Syftet med jämförelsen är eleverna skall kunna applicera de nyvunna 
kunskaperna på annat.  
 
Allra sist i kapitlet finns Minns du?-frågor. Dessa är repetitionsfrågor där svaren finns i 
faktatexten. Det är totalt tjugoen frågor, alla knutna direkt eller indirekt till fotosyntesen.  
 
Fotosyntesen återkommer i några av bokens kapitel direkt efter fotosyntesen, bl.a. ett 
kapitel om ekologi och ett om miljön. I dessa kapitel ligger fotosyntesen som en slags 
bakgrund som genomsyrar innehållet.   
 
Språket är naturvetenskapligt med många begrepp och termer. Naturvetenskapliga 
begrepp införs i texten med kursiv stil. I direkt anslutning till dessa kommer en förklaring 
på vad begreppet innebär. T.ex. ”Stärkelse och socker liknar varandra och tillhör den 
grupp av ämnen som kallas kolhydrater. Dessa räknas till de organiska ämnen, dvs de 
kemiska föreningar som innehåller kol” (s. 59). ”Här och där finns det gröna, 
läppformade celler som ligger två och två. De kallas läppceller. Mellan två läppceller 
kan man se en mycket liten ”mun”, en klyvöppning” (s. 62). Själva begreppet 
fotosyntesen förklaras som de gröna växternas sammanfogning av vatten och koldioxid 
till kolhydrater och syre, samt att det även i parentes finns en översättning på själva orden 
foto och syntes (s. 66). En metafor över hela förloppet används, och vilken slags metafor 
som valts avslöjar det första avsnittets rubrik till kapitlet. Processen beskrivs alltså som 
en fabrik där bladet är fabriken. Fabrikens ”maskiner”, som framställer kolhydraterna 
socker och stärkelse, är klorofyllkornen. Exempel på andra begrepp som tas upp är 
klorofyll, mineralämnen, cellulosa, silrör, förbränning, producenter och konsumenter. 
Som tidigare nämnts finns en direkt förklaring till dessa nya begrepp som införs. Även 
metaforer används, en finns redan nämnd där klyvöppningen beskrivs som en mun, samt 
själva processen som liknas vid en fabrik. Vid ett tillfälle används metaforen ”mat” när 
en groddplanta vuxit upp i ljuset och blivit grön så klarar den ”sig på mat som den själv 
tillverkar” (s. 71).  
 
En del kemiska beteckningar på grundämnen införs, först skrivs ämnet med ord, och i 
parentes direkt efter kommer den kemiska beteckningen, men själva fotosyntesen tas inte 
upp med den kemiska reaktionsformeln. Det är en svårläst och tung text med alla nya 
naturvetenskapliga termer och begrepp, och även ostrukturerad p.g.a. tidigare nämnda 
varvning mellan fakta och undersökande uppgifter.      
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Till varje undersökning finns bilder som tillsammans med text tjänar som beskrivningar 
för att steg för steg utföra undersökningen. Även bilder med motiv som knyter an till 
faktatexten finns, som tydliggör textens innehåll. Men bildtext saknas. Ett uppslag finns 
med växtens delar och snitt av stam, blad och klyvöppning. Här finns text till bilden som 
förklarar de olika delarna. Bild finns även på fabriken Gröna Bladet, som tjänar som 
modell för fotosyntesen.  
 
Bios 1992 (Lgr 80) 
 
Uppläggets innehåll, med undersökningar, faktatext, och repetitionsfrågor är i princip 
densamma som i den äldre upplagan, men uppläggets utformning har ändrats vilket gör 
kapitlet mera strukturerat och lättöverskådligt. Alla undersökningar och uppgifter har 
samlats i början av kapitlet. Det ger möjligheter att varva läromedlets faktatext med 
undersökningar mera fritt, samt att dessa undersökningar inte längre måste genomföras 
eftersom de inte längre löper i en följd. Efter alla undersökningar börjar kapitlets 
faktatext på totalt sju sidor, i princip samma stoff som i den äldre upplagan, samt att en 
del har tillkommit om varför bladen är gröna och ibland gula eller röda.  
 
Det har inte skett någon större förändring i det naturvetenskapliga språket eller hur 
termer och begrepp framförs. Samma fabriksmetafor över fotosyntesen används, och 
även i övrigt finns samma metaforer med, kärl beskrivs som vattenledningar, 
klyvöppningen beskrivs som en mun, klorfyllkornen beskrivs som maskinerna i 
metaforfabriken. Nytt är ett försök att förklara förbränning, där används metaforen 
bränsle, som i växten är sockret som lagrats under fotosyntesen. En bild på ett stearinljus 
tillsammans med bildtext används för att åskådliggöra vad som händer, och i det fallet är 
bränslet stearin. Kemiska beteckningar på syre, koldioxid och vatten används och pilar 
till och från ljuset för att visa vilka ämnen som krävs och vilka som bildas.       
 
Bildernas motiv är klart kopplade till faktatextens innehåll. Enligt läroboksförfattarna är 
syftet med bilderna att använda dem där textens ord inte är tillräckliga för att förklara, 
eller för att göra faktatexten mer tydlig. I denna upplaga är skillnaden gentemot den äldre 
upplagan att bildtext har lagts till, vilket förtydligar ytterligare.  
 
Puls Biologi 1995 (Lpo 94) 
 
Processen fotosyntesen beskrivs i ett kapitel som heter Solen ger liv. Det är samma 
kapitel som i de tidigare upplagorna, men rubriker, innehåll och upplägg har förändrats 
en hel del, samt att kapitlet slagits samman med ekologikapitlet. I de tidigare upplagorna 
var ekologin ett eget kapitel som byggde vidare på De gröna växterna.     
 
Följande finns med i upplägget: ”håven”, textavsnitt med fakta, upptäckande uppgifter, 
lärdomshistoria, Minns du?-frågor och Förstår du?-frågor. Kapitlet startar med ”håven”, 
som är inledande frågor för att ta reda på förkunskaper och samlade erfarenheter om 
solenergin och fotosyntesens betydelse: 
 
”Skriv ner dina svar på följande frågor: 
a) Varför måste vi människor äta mat varje dag? 
 
b)Vilka delar av en skinkmacka skulle du kunna skaffa dig, om det inte fanns växter på 
jorden? 
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Hur fungerar ett akvarium? Hur ska man sköta det så att det fungerar bra? Skriv ned 
fyra regler som du kan tänka dig är viktiga. Jämför med kamraterna” (s.97).   
 
Sedan kommer texter och hänvisningar till de undersökande uppgifterna som kan 
genomföras efterhand. Uppgifterna är samlade i slutet av kapitlet, totalt nio stycken som 
har direkt samband med fotosyntesen, men även i de övriga uppgifterna som bygger på 
ekosystem spelar fotosyntesen en indirekt roll. I en näringspyramid som eleverna skall 
rita är det växterna som är basen. De upptäckande uppgifterna består av dels enbart frågor 
samt aktiva undersökningar där något skall tas reda på praktiskt. Jämfört med de tidigare 
upplagorna är det inte lika många undersökningar, några har fallit bort, andra har kommit 
till. Text och undersökande uppgifter är tänkta att varvas och bör/ska också varvas för 
förståelsens skull. En del av undersökningarna har ändrat karaktär på så sätt att eleverna 
själva skall fundera lite över vad som kan hända, hypoteser läggas fram, och i slutet av 
undersökningen en kontroll på om hypotesen stämde med resultatet.  
   
Lärdomshistorian, som visar hur människor förr i tiden såg på biologi, är något nytt som 
helt saknas i de tidigare upplagorna. Historian är inte invävd i faktatexten utan skild från 
den i gula rutor. Två sådana rutor finns med i kapitlet, där den ena rutan visar ett 
experiment som gjordes 1771 med två möss som placerades i varsin glasklocka. Ena 
musen fick vara ensam, medan andra musen fick vara tillsammans med en växt. Den 
ensamma musen dog av den ”fördärvade” luften, medan musen med växten överlevde 
eftersom växten ”renade” luften. Andra rutan innehåller ett experiment som gjordes 1635 
för att få svar på var växterna fick sin mat från. Man trodde länge att jorden och vattnet 
gav allt. En pilplanta planterades i en kruka, som vattnades med regnvatten. Plantan växte 
upp till ett träd. Läkaren van Helmont som utförde experimentet kunde inte förklara 
varifrån trädets ökning av vedmassan kommit. Viktminskningen av matjorden stod inte i 
proportion till vedmassans ökning. Dessa två rutor nyttjas sedan i faktatexten genom att 
bygga förklaringen på syrets och kolets roll för växten på den historiska framställningen.  
 
Fotosyntesen genomsyrar hela kapitlet, även om den inte tas upp lika djupt som i de äldre 
upplagorna. Där fotosyntesen inte har en direkt roll har den ändå en indirekt betydelse, 
vilket också speglar sig kapitlet om miljön som heter ”Människan i livets myller”, och 
den återkommer igen i kapitlet ”Livet i närbild” som handlar om celler.   
 
Minns du?-frågorna hänger med, men har blivit betydligt färre i antal. Förstår du?-frågor 
är något nytt, där svaren kräver att kunskaperna måste sättas in i sammanhang med mera 
omfattande svar. Frågorna som bygger direkt på fotosyntesen är dock bara två till antalet.  
 
”Fotosyntesen och förbränning är varandras motsatser. Hur då? Förklara!  
Varför släpper inte bladet ut allt syre som produceras i luften?” (s. 122) 
 
Men liksom de undersökande uppgifterna spelar fotosyntesen en indirekt roll i övriga 
frågor, eftersom fotosyntesen är motorn i alla ekosystem. 
 
Språket har gått över till att mer likna ett vardagsspråk, och är inte lika faktaspäckat som 
i de tidigare upplagorna. Naturvetenskapliga begrepp och termer har blivit något färre, 
men införs på samma sätt. Det har även tillkommit jämförelser med vardagen. 
Fabriksmetaforen finns fortfarande med över fotosyntesen, samt även ett par andra 
metaforer på nya begrepp som även finns i de äldre upplagorna.   
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Bilder med motiv finns på varje sida, som är klart kopplade till faktatextens innehåll. De 
tar mera plats än tidigare, utan att vara utförligare. Bilderna med text till tydliggör textens 
innehåll, med syfte att användas där textens ord inte är tillräckliga för att förklara. Någon 
bild utöver dessa finns, med en liten faktatext till. Bilder finns på fotosyntesen där 
processen beskrivs på ett ytligt plan, t.ex. en bild med en sol, ett blad och pilar med vilka 
gaser som går in och ut.  
 
Puls Biologi 2002 (Lpo 94)  
 
Processen som har med fotosyntesen att göra har ”bantats” ned avsevärt och flyttats till 
ett kapitel som heter Växter, och ges bara ett utrymme på fyra sidor i kapitlets början. 
Kapitlets upplägg har dock inte förändrats och börjar med ”håven”, inledande frågor för 
att ta reda på förkunskaper och samlade erfarenheter, men i denna lärobok har frågorna 
inte med fotosyntesen att göra, utan med växternas systematik.   
 
Kapitlets faktatext börjar med en tillbakablick i historien och van Helmots experiment. 
Sedan fortsätter det med vad växterna behöver, och hänvisningar finns till undersökande 
uppgifter som är samlade i slutet av kapitlet, och sist hur ämnena transporteras i växterna. 
De undersökande uppgifterna är densamma, där det i en del av dem skall läggas fram 
hypoteser, och i slutet av undersökningen en kontroll på om hypotesen stämde med 
resultatet. Totalt handlar det om sju undersökningar. Upplägget ger inte längre möjlighet 
till att varva faktatext med undersökningar, eftersom texten reducerats så markant. Istället 
får man läsa de få sidor som finns och sedan göra undersökningarna.   
 
Kapitlets avslutande frågor Minns du? och Förstår du? har kompletterats med 
Utmaningen som kräver att söka hjälp på annat håll. Men ingen av Utmaningens frågor 
bygger på fotosyntesen, samt att ytterligare en bantning har skett av Minns du?- och 
Förstår du-frågorna.  
 
Fotosyntesen återkommer som bakgrund framförallt i ekologi-kapitlet, men även i 
kapitlet om miljön. I ekologikapitlet bygger till och med de inledande ”håven”-frågorna 
indirekt eller direkt bygger på fotosyntesen:   
 
”Vilken betydelse har savannens växter för djuren på bilden?” (En bild på en lejonfamilj 
som äter på en zebra, samt en bild på larver som äter av ett blad). 
”Varifrån får växterna sin mat” (s. 98).  
 
Det naturvetenskapliga språkets begrepp och termer införs i texten kursiv stil. I direkt 
samband med dessa kommer en förklaring på vad begreppet eller termen innebär, precis 
som i de äldre upplagorna. MEN begrepp och termer har, liksom faktatexten, reducerats 
betydligt. Fabriksmetaforen finns inte längre med över fotosyntesen, medan en del 
metaforer på begrepp fortfarande följer med, t.ex. en växt ”äter”, vatten fungerar som ett 
slags ”vattenskelett” för att hålla växten uppe, klyvöppningarna är växtens ”munnar”. 
Språket är inte lika faktaspäckat och tungläst som i de två äldre upplagorna, och 
ytterligare mera vardagskaraktär präglar språket. Men det är fortfarande ett tillräckligt 
naturvetenskapligt språk för att eleverna bitvis skall behöva lärarhandledning för att klara 
av innehållet. 
  
Bilder med motiv finns på varje sida, men då faktatexten reducerats markant behövs inte 
längre lika mycket bilder för att tydliggöra textens innehåll. Bildernas motiv har 
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fortfarande samband med textens innehåll, men motiven är inte alltid till för att förklara 
något i texten. Den bild som har hängt med från början till slut är bilden på växtens delar 
och snitt av stam, blad och klyvöppning. Här finns text till bilden som förklarar de olika 
delarna, men även här har textmassan reducerats. På själva fotosyntesen finns exempelvis 
en bild som innehåller en sol, en mycket enkel växtcell, vilka gaser som går in och ut, och 
vad som bildas. En annan bild innehåller en sol, en växt, en gris och en människa för att 
visa stegen i en näringskedja.  
 
Sammanfattning  
 
Med utgångspunkt från de frågeställningar som gjordes på läroböckerna, visar 
utvecklingen en klar förändring vad gäller upplägg, språk och bilder. Upplägget blir 
mindre styrt, det blir mindre fakta och innehållet bygger mer på helhet, vardag och 
historia kommer in, samt att de undersökande uppgifterna utvecklas till att eleverna måste 
tänka själva lite över vad som kan hända, istället för att bli serverade allt. Det 
naturvetenskapliga språket presenteras likadant i alla upplagor. Nya begrepp och termer 
införs med kursiv stil, och i direkt anslutning finns en förklaring på vad ordet betyder. 
Metaforer används ofta. Språket är faktaspäckat, men med varje ny upplaga har det 
förenklats, och alltmera vardagsspråk börjar prägla innehållet. Bilder som skall hjälpa till 
att förklara något i texten som kan vara svårt är genomgående i alla upplagor och även att 
de blir fler till antal. I undersökningens senaste upplaga finns även bilder som tappat sin 
funktion som förklarande hjälp till faktatexten.   
 
 
4.1.2. Gymnasiet  
 
Gymnasiebiologi 1986 (Lgy 1970) 
 
Boken är uppdelad i två stora områden, ekologi samt organismernas huvudgrupper.  
Fotosyntesen är det som startar upp kapitlet Ekologi i själva inledningen. Faktatextens 
går direkt in på fotosyntesen redan i kapitlets inledning, och även reaktionsformeln finns, 
med både ord och kemiska beteckningar.  
 
6 CO2      + 6 H2O  + ljusenergi    →      C6H12O6  + 6 O2 
koldioxid + vatten  + ljusenergi    �      socker     + syrgas 
 
I övrigt går inte boken in på det rent kemiska i processen, även om hela detta stora kapitel 
till många delar genomsyras av fotosyntesen, och det förutsätts även att eleverna har en 
grund sedan tidigare att stå på. Undersökningar/laborationer på ett par olika ekosystem 
(under avsnittet ekosystem) finns med som innebär fältarbete. I en undersökning av en 
insjö görs olika mätningar och insamlingar av material. Det som har samband med 
fotosyntesen är bestämning av ljusförhållanden, och därmed insikt i att fotosyntesen avtar 
med siktdjupet. En ljusmätsundersökning av barrskog har också samband med 
fotosyntesen, där ljusmätningen skall ge insikt i att olika arter har olika ljuskrav. I det 
kapitelavsnitt som tar upp grundämnenas kretslopp börjar kolets kretslopp med ”De 
gröna växterna tar för sin fotosyntes upp koldioxid ur luften” (s. 46). Avsnittet om 
ekosystem nämner om energiflödet genom ekosystem ”Första ledet i detta energiflöde är 
de gröna växternas fotosyntes” (s. 53). Hela kapitlet om ekologin bygger till stora delar 
på fotosyntesen som hela tiden florerar i bakgrunden. Även i många av de 

klorofyll 
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repetitionsfrågor som delavsnitten slutar med har fotosyntesen ett finger med i spelet på 
något sätt.    
  
”Redogör för begreppen siktdjup och kompensationsnivå i våra sjöar” (s. 17). 
”Vid vilka processer återförs organiskt bundet kol till assimilerbar form” (s. 54).  
”Ge exempel på förnybara energikällor och diskutera möjligheten att bättre utnyttja 
dem” (s. 91).   
 
Språket är svårläst och naturvetenskapligt med många begrepp och termer. Många 
begrepp förutsätts att eleverna redan kan, medan andra skrivs med kursiv stil och en 
förklaring på vad det betyder. Det finns inga metaforer eller andra jämförelser på 
fotosyntesens förlopp för att försöka förenkla förståelsen.    
 
Det finns färglösa bilder (oftast bara två färger i olika nyanser) och svartvita fotografier i 
kapitlet som är till för att ge en tydligare bild av hur t.ex. ekosystem ser ut. Men inga 
bilder alls som visar vad som händer i växten under fotosyntesen. 
 
Biologi 1 med naturkunskap 1994 (Lpf 94) 
 
Upplägg och innehållet i boken är till stora delar förändrat, delar har fallit bort och andra 
delar har tillkommit. Men kapitlet om ekologin, som genomsyras av fotosyntesen, är 
fortfarande kvar, om än i en annan ordning med innehållet, samt att avsnittet om miljön 
har blivit ett eget kapitel. Bokens upplägg är hierarkiskt med en inledande översikt allra 
först i ett nytt kapitel, som ger en samlad bild av området, och sedan avsnitt och 
delavsnitt. Processen behandlas likadant som i den äldre upplagan, där hela kapitlet om 
ekologi och även miljövården genomsyras av fotosyntesen, samt även ett avsnitt om 
växter i ett kapitel om organismer.   
 
Språket är fortfarande tungläst, bygger på att eleverna har förkunskaper, och kräver 
lärarhandledning för att reda ut processer, begrepp och termer, men skillnad finns ändå 
med att faktatexten inte är fullt lika späckad med nya naturvetenskapliga begrepp.  
 
Den stora förändringen har skett med bilderna. Varenda bild är utbytt, nu med färger, 
och även fotografierna är i färg. Dessa tydliggör faktatextens innehåll, samt att många 
bilder har en sammanfattande text. Reaktionsformeln för fotosyntesen är placerad på ett 
blad, och även andra bilder där fotosyntesen har ett finger med i spelet har tillkommit. 
Det finns en bild på en sol, en liten planta med rötter, och pilar från solen, samt pilar till 
och från de gaser och närsalter som växten tar in eller släpper ut. Fotosyntesen 
återkommer även i bilder av kretslopp.   
 
Biologi A med Naturkunskap 2005 (Lpf 94) 
 
Upplägg och innehåll är i princip detsamma som i den elva år äldre upplagan, med vissa 
modifieringar. Layouten är mer överblickbar, ett område om genetik har tillkommit, för 
övrigt är faktatextens innehåll detsamma, och även de flesta bilder. Fotosyntesen 
genomsyrar stora delar av boken som en plattform som t.ex. ekologin vilar på.  
 
Språket är naturvetenskapligt, men ändå mer lättläst än i de äldre upplagorna, p.g.a. att 
det blivit lite klarare. Det är bara små förändringar men tillräckliga för att göra en viss 
skillnad. Ett exempel ges nedan:  



 17 

 
1994: ”Syret avges till luften. Sockret däremot används för att bygga upp mer 
komplicerade organsiska föreningar, bl.a. cellulosa, stärkelse och fett. Cellulosa ingår i 
växtens cellvägg och är en viktig beståndsdel i trä” (s 6).  
 
2005: ”Syret som bildas i fotosyntesen, avges till luften. Sockret, däremot, behåller 
växten och använder för att bygga upp ännu större organiska föreningar, bl.a. cellulosa, 
stärkelse och fett. Cellulosa ingår i växtcellens väggar och bildar den ved som ger växten 
stadga” (s 4).  
 
Många bilder har följt med från den tidigare upplagan och syftet är detsamma. Men även 
nya bilder har tillkommit, främst fotografier, som varken gör till eller från för att 
tydliggöra textens innehåll. 
 
Sammanfattning 
 
Gymnasieböckerna har inte genomgått samma stora förändring som högstadieböckerna. 
Den stora förändringen är bilderna, som alla är utbytta från den äldsta upplagan, och 
dessutom i färg. I gymnasiets senaste upplaga finns en del bilder som tappat sin funktion 
som förklarande hjälp till faktatexten. En annan förändring är att språket blir något 
klarare i den senaste upplagan, utan att för den skull bli vardagligt. Det är fortfarande ett 
naturvetenskapligt språk, där nya termer och begrepp införs med kursiv stil och i direkt 
samband en förklaring på vad orden betyder. Men själva mängden fakta sker inte på 
bekostnad av vare sig bilder, eller det klarare språket.  
 
 
4.2. Intervju 
 
Läraren på gymnasiet 
Denna lärare har en bakgrund med lång yrkeserfarenhet både inom sjukvård och inom 
läraryrket med en utbildning som ger en god plattform, med både bredd och djup, att stå 
på. Läraren är behörig att undervisa i biologi, kemi, naturkunskap och matematik, och har 
även läst en del extra poäng inom det naturvetenskapliga området. Inom läraryrket har 
denne lärare jobbat med i princip alla åldrar på elever, allt från ungdomar på grundskolan 
till vuxna elever på folkhögskolan. Sedan sex år tillbaka är arbetsplatsen ett gymnasium, 
där läraren undervisar i naturvetenskapliga ämnen som biologi, kemi, naturkunskap och 
miljökunskap. Den bok som används i Biologi A är Karlssons, Krigsmans, Molanders 
och Wickmans Biologi A med naturkunskap (2000). Fotosyntesen tas upp i både årskurs 
två och tre på de gymnasieprogram där biologi ingår, men intervjun begränsas till enbart 
A-kursen som eleverna läser andra året. Läraren anser att större delen av boken 
genomsyras av fotosyntesen, och i samma utsträckning även undervisningen. Läraren 
menar att boken inte går in på fotosyntesen rent kemiskt, men genom att den präglar hela 
boken som ett återkommande moment inom områden som kretslopp, försurning, 
samhällsekologi, växthuseffekt, fungerar den som en bakgrund som ger en helhet, istället 
för de små detaljerna. Läraren anser heller inte att det viktigaste är att kunna formeln för 
fotosyntes och cellandning, utan det viktigaste är att ”de har en känsla för vad som 
egentligen händer och varför, själva kretsloppet – helheten”.     
 
Läraren anser att bokens upplägg bygger på att eleverna redan har en god grund sedan 
innan. Denna grund finns inte alltid med i ryggsäcken när de lämnar högstadiet, och de 
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har föreställningen att växten får i sig allt de behöver från marken via rötterna. Eleverna 
har också svårt att förstå att växterna gör sin egen mat, och att den främsta massan 
kommer från luftens koldioxid. Men genom att fotosyntesen genomsyrar hela boken, 
brukar dessa bitar falla på plats till slut. Vidare tycker läraren att läroboken inte är lämpad 
för eleverna att arbeta med självständigt. Faktatexten med sitt naturvetenskapliga språk är 
för svårt, och kräver lärarhjälp för att reda ut begrepp och termer, och för att ge förståelse 
åt stoffets innehåll. Även bilder som ska förenkla förståelsen med att göra faktatexten 
mer tydlig, genom att kanske visa med en bild det som är svårt att förklara med ord, är 
inte heller alltid lätta att förstå. Läraren tar upp ett exempel på kolets kretslopp och en 
bild med pilar för att illustrera kolets väg. ”Det är svårt för dem att själv kunna följa alla 
pilar och vad som händer, men när de fått hjälp med det brukar det inte vara några 
problem”.  Bilderna är till hjälp för att förklara faktatexten, och en del bilder har även en 
kort sammanfattande text som läraren brukar uppmana eleverna att läsa. 
 
Ett gott vapen som läraren har i sin hand för att förklara biologiska processer som är 
svåra att förstå är metaforer. Läraren använder dessa, samt försöker hitta saker från 
elevernas vardag, för att försöka klargöra något obegripligt till att bli begripligt. När det 
gäller fotosyntesen nämner läraren en fabrik som exempel, men använder själv köket och 
matlagning som metafor eftersom matlagning är något som varenda elev har från sin 
vardag.     
 
Utöver läroboken gör läraren en del laborationer, bl.a. en om naturliga 
försurningsvariationer i vatten, och en växtodlingslaboration där växterna odlas under 
olika förhållanden och med lika tillgång på näring. Eleverna brukar även få som uppgift 
att berätta något för den andre. Läraren anser att om man kan förklara för någon annan 
hur något fungerar, då har man också förstått det själv.   
 
Sammanfattning 
 
Läraren anser att läroboken i sin helhet tar upp fotosyntesen på ett bra sätt, genom att 
väva in processen som en bakgrund i största delen av boken, som i avsnitten om 
kretslopp och växthuseffekten. Men faktatexten med sitt naturvetenskapliga språk tycker 
läraren att eleverna upplever som svår, och därför är det ett läromedel som eleverna inte 
kan arbeta med på egen hand. Eleverna behöver förklaringar utöver lärobokens egna 
förklaringar. Bilderna förklarar textens innehåll där texten inte räcker till, men en del 
bilder kräver lärarhjälp för att förstås.  
 
 
4.3. Analys/Sammanfattning 
 
I de två första upplagorna, Biologi 2 Nova (1979) och Bios (1992), tas fotosyntesen upp i 
helt egna kapitel, samt att den även genomsyrar ekologikapitlet som tar upp ekosystem. 
Men i de kapitel där fotosyntesen finns med, utöver det egna kapitlet, fungerar den som 
en bakgrund. Istället för rena faktakunskaper om processen vävs den in i en helhetsbild, 
och blir en motor som driver exempelvis ekosystem. Trots att upplagorna bygger på två 
olika läroplaner är den enda stora förändringen att Bios är mer översiktlig. 
Undersökningar och faktatext löper inte i en följd som den gör i Biologi 2 Nova, utan är 
samlade i kapitlets början. Det nya läroplanen, Lgr 80 som ersatte Lgr 69, betonade att 
”företeelser och sammanhang var viktigare att lära än en mängd fakta” (s. 99, Sjöberg 
2000) kan däremot inte skönjas i det kapitel som tar upp fotosyntesen, ett kapitel som 
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fortfarande är fullspäckat med fakta. Enligt den forskning som bedrevs från mitten av 
1970-talet på läroböcker, var abstraktionsnivån i böckerna för hög, och eleverna kunde 
inte ta till sig det faktaspäckade innehållet som präglade dessa böcker (Sjöberg 2000). De 
två äldre läroböckerna i denna undersökning innehåller mycket fakta. Även om den 
senare av dem kom ut så sent som 1992 ser jag ingen större ändring av det faktaspäckade 
innehållet jämfört med den äldre upplagan.  
 
Med 1994 års läroplan, Lpo 94, genomgår boken en radikal förändring. Sjöberg (2000) 
skriver: ”Efterhand har läroboksförfattarna minskat mängden fakta och teoretiskt 
krävande stoff och istället kommit att inrikta stoffet mot samhälleliga och vardagliga 
företeelser” (s. 99). Denna förändring märks i Puls Biologi som kom ut året efter den nya 
läroplanen. Vardagliga företeelser har börjat prägla innehållet för att med hjälp av dessa 
så småningom införa den naturvetenskapliga processen, så även i det kapitel som tar upp 
fotosyntesen. Fotosyntesen ligger heller inte i ett eget kapitel i denna upplaga, utan här 
försöker författarna följa det som infördes redan i Lgr 80, att sammanhang och helhet är 
viktigare än faktaspäckade detaljer. Helt nytt i boken är även lärdomshistoria som visar 
hur människor förr uppfattade biologiska fenomen, helt enligt kursplan för 
naturorienterande ämnen som säger undervisningen skall sträva efter att eleven 
”utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande 
vårt kulturarv”  (Kursplan Naturorienterande ämnen, Skolverket 2000). Denna historia 
följer med även i upplagan som kom ut 2002. I den upplagan sker dessutom ännu en 
förändrig av faktainnehållet, som reduceras ytterligare samtidigt som ännu mer vardag 
kommer in och bilder förs in som verkar ha utsmyckning som enda syfte. Bilderna i de 
tidigare upplagorna har alla haft som syfte att klargöra textens innehåll, samt att vissa 
gånger sammanfatta texten med en bild.  
 
De undersökande uppgifterna har också ändrat karaktär i de båda senare upplagorna till 
att bli mer problembaserade. Istället för att eleverna skall genomföra en undersökning likt 
ett recept där det står till punkt och pricka vad som skall göras, skall eleverna själva 
försöka fundera ut vad som kan tänkas hända. Först skall en hypotes ställas upp, och 
sedan slutsatser dras efter försökets genomförande för att se om hypotesen stämde 
överens med resultatet. Genomgående i alla upplagor är metaforernas betydelse. De 
används som hjälp att föra in naturvetenskapliga termer och begrepp, samt även en 
metafor för att beskriva fotosyntesens process som en fabrik. Dock har denna metafor 
försvunnit i senaste upplagan, antagligen för att fotosyntesens process bantats ned så 
mycket att fabriksmetaforen inte längre skulle uppfylla något av värde. Enligt Vikström 
(2005) ger rätt metaforer elever möjlighet till en fysisk referens grundad i egna 
erfarenheter.  
 
I gymnasiets läromedel vävs fotosyntesen in i större delen av alla upplagor som en helhet. 
Den tas inte upp på kemisk detaljnivå, utan genomsyrar många kapitel som en plattform 
för ekosystem, miljövård, och kretslopp att vila på. Fotosyntesen är en motor som driver 
alla dessa system, vilket kommer fram i gymnasiets böcker utan att för den skull gå in på 
små detaljer. I övrigt  är det mycket faktamängd skrivet med ett naturvetenskapligt språk 
med mängder av begrepp och termer, vilket gör boken svår för eleverna att arbeta med på 
egen hand, enligt den intervjuade gymnasieläraren. Den senaste upplagan i 
undersökningen har dock fått ett något klarare och enklare språk. Alla böcker kräver 
förkunskaper, vilka skall ges på högstadiet. Ändå saknas dessa ofta, enligt den 
intervjuade lärarens erfarenhet. Eleverna har föreställningen att växten får sin biomassa 
genom att suga upp vatten och näring från marken, och har svårt att förstå att växten får 
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den mesta biomassan från kolet i luftens koldioxid. Även undersökningar pekar på det 
läraren erfarit. Men läromedlets upplägg där fotosyntens är en ständigt återkommande 
bakgrund gör att bitarna brukar falla på rätt plats till slut, i kombination med lärarens 
varierande undervisning. 
  
Överlag har böckerna blivit enklare och enklare, med mindre fakta och mer vardag, och 
mindre detaljer och mer helhet. Undersökningen visar tydligt att högstadiets läromedel 
har förenklats avsevärt, men gymnasiets läroböcker har inte alls förenklats i motsvarande 
takt. Jag ser ett stort glapp mellan denna undersöknings senaste högstadiebok och den 
senaste gymnasieboken, ett glapp som inte alls är lika tydligt i de äldre upplagorna. I dem 
”kuggar” högstadiets böcker i gymnasiets böcker, där den ena boken slutar tar den andra 
vid, vilket inte är fallet mellan senaste högstadieboken och gymnasieboken. 
Gymnasieböckerna kräver förkunskaper, både om fotosyntesen som process samt att det 
även förutsätts att eleverna klarar av en del av det naturvetenskapliga språkbruket. Med 
det stora bortfallet av den fotosyntetiska processen samt ytterligare införande av 
vardagligt språkbruk i den senaste högstadieboken leder till att läroboken ensam inte ger 
dessa förkunskaper.  
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5. DISKUSSION 
 
Denna undersökning visar att högstadiets läroböcker använder sig en del av metaforer för 
att införa fotosyntesen som process, och en del av de naturvetenskapliga begrepp som 
följer med i fotosyntesens kölvatten. Genom att uttrycka något väldigt abstrakt med hjälp 
av metaforer får eleverna en möjlighet att förstå det mot en bakgrund av egna 
erfarenheter (Vikström, 2005). Vad jag själv anser fyller metaforerna därför en större 
funktion i de senare upplagorna där vardagliga fenomen till viss del präglar innehållet. 
Eleverna kan därmed få en bättre innebörd i ett naturvetenskapligt fenomen med hjälp av 
att knyta an till något de redan känner till. I gymnasiets böcker finns inte metaforer i 
samma utsträckning, men den intervjuade gymnasieläraren använder sig ändå flitigt av 
metaforer i sin undervisning. När det gäller fotosyntesen gav hon, precis som 
högstadieböckerna, ett exempel på att likna fotosyntesen vid en fabrik, men brukar också 
själv använda sig av matlagningsmetaforer i undervisningen. Hon menar att matlagning 
är något som alla elever kan förknippa med sin egen verklighet och vardag. Även jag tror 
på nyttan att använda sig av metaforer för att underlätta förståelsen, förutsatt att man 
samtidigt använder de naturvetenskapliga begreppen. Annars är det lätt hänt att eleverna 
tar metaforerna som vetenskapliga begrepp, vilket inte kan vara meningen med tanke på 
att eleverna skall lära sig använda naturvetenskapligt språkbruk, enligt läroplan för både 
gymnasiet och högstadiet. Men utan metaforernas hjälp tror jag att det finns risk att 
eleven kanske bara lär sig nya ord utan att egentligen förstå innebörden.  
  
I de senare biologiboksupplagorna från högstadiet börjar även vardagsföreställningar 
knytas an till naturvetenskapliga fenomen, liksom att hjälp tas från historian och hur 
människan såg på biologiska fenomen förr i tiden. Samtidigt tunnas faktamängden ut, och 
fotosyntesens förlopp hamnar på en nivå som innebär att man skall se helheten istället för 
detaljer. Enligt Ekstig (2002) är den historiska framställningen ett verktyg att använda sig 
av för att leda elever från begreppsföreställningar som bygger på vardagserfarenheter och 
sunt förnuft mot vetenskapliga begrepp. Ett klassiskt exempel på att nyttja historia verkar 
vara Helmonts experiment med trädet, och frågeställningen var den lilla plantan fått sin 
massa från när den vuxit upp till ett träd. Detta experiment finns med i denna 
läroboksundersöknings båda senare högstadieupplagor, men dyker även upp i andra 
undersökningar. Jag har sett frågeställningen i Anderssons ”Formativ utvärdering med 
fotosyntesen som exempel” (2003), och även i de båda nationella undersökningarna för 
högstadie-elever som gjordes 1992 och 2003, NU 92 och NU 03 (Skolverket 1992, 
2000). Den gymnasielärare som intervjuades brukar också nyttja massökningen av detta 
träd, för att ta reda på vad eleverna har för förkunskaper när de lämnar högstadiet. Men 
läraren använder sig även av olika varianter på samma tema för att då och då kontrollera 
om elevernas begreppsföreställningar förändras under tidens gång på gymnasiet. 
Förhoppningen är att de ska veta det Helmont inte visste när han utförde sitt experiment 
när de lämnar gymnasiet - att den mesta massökningen kommer från kolet i luftens 
koldioxid. Det är intressant att detta experiment nyttjas så flitigt i olika sammanhang. 
Kan det vara för att det verkligen visar om eleverna har förstått var den mesta 
massökningen kommer från?  
 
I både högstadiets och gymnasiets läroböcker används även bilder som har med 
fotosyntesen att göra, för att förtydliga något som kanske är svårt att förstå i faktatexten. 
De används flitigt i ekosystem och kretslopp, och ger en helhetsbild och större förståelse 
av att fotosyntesen är den process som styr dessa fenomen. Bilder som förklaring är 
genomgående i alla böcker, likaså att de blir fler till antalet. Men i den senaste upplagan 
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från högstadiet har det tillkommit bilder enbart för, vad jag själv tycker verkar vara, ögats 
fägring. Bilder som utsmyckning sker på ytterligare bekostnad av faktainnehållet. Att ha 
med bilder anser jag vara självklart, de är ett utmärkt hjälpmedel att använda sig av för att 
visa något som kan vara svårt att förstå med hjälp av enbart en skriven text. Jag tycker 
dessutom det blir roligare att läsa om det finns bilder som avbryter en textmassa som 
ibland kan vara svår och tungläst. En förklarande bild kan på det sättet fylla två 
funktioner på samma gång, både genom att vara en hjälp till att bättre förstå en skriven 
text och till att det faktiskt blir roligare att bläddra i och läsa en sådan bok jämfört med en 
bok som nästan saknar bilder. Men det måste samtidigt vara en lagom avvägning av 
faktatext och bilder. Har det inte gått för långt när boken tappar fakta på bekostnad av 
bilder som inte har något samband med texten?     
 
I det stora hela har en markant förändring skett av högstadiets läroböcker jämfört med 
gymnasiets, en förändring som skett till det enklare hållet. Detaljer övergår till helhet, det 
naturvetenskapliga språket övergår till vardagsspråk, bilder med syfte att förklara och 
förtydliga övergår till bilder med syfte att fånga ögats blick. Jag tycker att man kan 
använda vardag, metaforer, bilder eller historia i läroböcker för att införa biologiska 
processer och naturvetenskapligt språk, men detta skall ske parallellt med den 
vetenskapliga förklaringen, och får inte ske på alltför stor bekostnad av faktainnehållet. 
Även om kursplanens ambition är att eleverna skall få helhet och sammanhang i lärandet 
så är jag ense med det som kan läsas i Vikströms doktorsavhandling (2005) att ”…man 
inte ska införa alltför förenklade förklaringar som strider mot de vetenskapliga 
modellerna eftersom dessa förklaringar kan bli stabila modeller för elevernas tänkande 
som blir svåra att ändra” (s. 21). En undran som också slår mig är om eleverna ser den 
helhetsbild som läromedlen alltmer strävar efter och som kursplanerna förespråkar att de 
skall få? Gymnasieböckerna, som inte alls har förenklats i samma utsträckning, tar upp 
fotosyntesen som process i början av boken. Sedan fungerar den som en bakgrund i de 
flesta kapitlen för att ge en helhetsbild. Enligt den intervjuade gymnasieläraren leder 
detta, i kombination med dennes övriga undervisning, att bitarna till slut faller på plats 
för eleverna. Men hur blir det med den högstadiebok som förenklats så markant? Får 
eleverna verkligen större förståelse att fotosyntesen är a och o för allt liv här på jorden 
genom att plocka bort och förenkla så mycket att fotosyntesen knappt nämns? Vad jag 
själv anser är gränsen passerad för hur enkelt det får vara vid den senaste upplagan. 
Visserligen skall inte läroboken vara det som styr undervisningen. Lärarna har trots allt 
en läroplan och kursplaner som talar om vad eleverna skall kunna, och undervisningen 
borde rimligtvis läggas upp på ett sådant sätt att eleverna så långt som möjligt uppnår 
målen. De luckor som eventuellt finns i läroböcker är det därför upp till lärarna att fylla i. 
Men enligt Englund (1997) är läroboken fortfarande ”undervisningens dominerande 
opersonliga medium” (s. 127). Visserligen är det några år sedan det skrevs, men jag 
tvivlar på att lärarna använder böckerna mindre idag än vad de gjorde för nio år sedan. 
Ändå borde rimligtvis kraven på lärarna öka i samma takt som böckerna tenderar att bli 
enklare. Vad händer annars med elevernas kunskaper?  
 
Den intervjuade gymnasieläraren har inte märkt någon skillnad i kunskapsnivån under de 
år som denne har varit verksam på gymnasiet, men att ta i beaktande är att denne bara 
varit verksam i sex år på gymnasiet. Det eleverna kan när de kommer från högstadiet är 
att alla har hört talas om fotosyntesen och att fotosyntesen har med växter att göra. Men 
de har inte förstått att växterna tillverkar sin egen ”mat”, och de har heller inte förstått att 
det mesta av växtens biomassa kommer från kolet i luftens koldioxid, något som även 
både NU 92 och NU 03 visar i sina undersökningar. År 2003 års nationella utvärdering 
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visar heller inte någon större skillnad i kunskapsnivån från den som gjordes år 1992. 
Resultatet är bättre på några provuppgifter och sämre på andra. Intressant är dock att 
provresultatet är sämre på just de frågor där eleven skall ha insikt i fotosyntesen. På 
frågorna var fotosyntesen sker och hur gasbildningen ändras har det skett en försämring, 
medan frågan varifrån biomassan kommer är i stort sett oförändrad. Vad beror 
försämringen på de två först nämnda frågorna på? Det kan jag bara spekulera i, men det 
vore intressant om någon gjorde en undersökning för att se om det finns någon koppling 
till läroböcker. Varken då eller nu har skolan lyckats uppnå målen för grundskolan. Enligt 
rapporten kan svaren tyda på att elever uppfattar koldioxid främst som en ”ond” 
växthusgas och inte som en nödvändig förutsättning för livet på jorden. Som rapporten 
säger: ”utan koldioxid ingen fotosyntes, och utan fotosyntes inget liv på jorden” (s. 25). 
Gymnasielärarna får med andra ord försöka ta över där grundskolan inte lyckats.     
 
Denna utveckling mot det enklare hållet kanske inte följer alla läroböcker. Samma 
utveckling finns inte i den serie gymnasieböcker som är med i denna undersökning. Men 
enligt Englund (1997) har texter som ställer högre krav en förmåga att väljas bort. Han 
verkar kritisk när han skriver ”Läromedelsförlagens läromedelsproduktion är samtidigt 
inordnade i marknadsmekanismer som ofta handlar om att tillfredställa traditionella 
läraropinioner och att inte bryta med traditioner. Textens marknadsanpassning leder i 
många stycken till hårresande resultat där läromedlen fungerar som varor jämförbara 
med andra varor som säljs på en marknad” (s. 128). Idag konkurrerar läromedlen på 
marknaden inte bara med andra läromedel, utan även med det informationsbaserade 
internetsamhället som dagligen genomströmmas med ny information, och där datorer mer 
och mer blir ett verktyg i undervisningen. Jag kan tänka mig att det sätter press på 
läromedlen i försöken att hävda sig i konkurrensen. Det är säkert lätt hänt att en bok 
utvecklas till att bli en ”bläddervänlig bilderbok” för ögats fägring. Är det inte roligt att 
bläddra i boken väljs någon annan bok, och innehållet blir av sekundär betydelse. 2005 
års gymnasieupplaga i undersökningen verkar ha gett sig in i konkurrensen med internet, 
där jag hittade en elevhandledning till läroboken på bokförlaget Libers hemsida. 
Elevhandledningen är tänkt som ett komplement till boken och att ge en uppfattning om 
det viktigaste i bokens olika avsnitt, ibland med en lite annan vinkling än boken. Jag har 
inte tittat på denna elevhandledning i detalj, men tycker ändå själva idén är god.   
 
Oavsett om läromedlen blir enklare eller inte, anser jag att läraren har en avgörande 
betydelse att komplettera texten, vare sig det handlar om att fylla i luckor, eller att 
klargöra naturvetenskapliga fenomen. Läromedlen skall inte vara allt i undervisningen 
utan endast ett av många verktyg som läraren kan använda sig av. Att gå vid sidan om 
läromedlet blir ännu viktigare om inte läromedlet uppfyller läroplaner och kursplaner. 
Vad läraren väljer för upplägg verkar ha stor betydelse för lärandets framgång. Marton 
(1997) tar upp ett exempel på två pedagogiska metoder där läromedlet var likartat, men 
förmågan som eftersträvades var olika. I den ena läroboken gjorde författaren ett 
medvetet försök att utmana elevernas tänkande om skillnaden mellan hur växter och djur 
får sin näring, med utgångspunkt hur eleverna tänkte om detta. I det andra läromedlet 
skulle eleverna lära sig förstå den fotosyntetiska processen genom att få reda på hur 
koldioxid och vatten i solskenet omvandlas till syre och kolhydrat. Nästan alla elever som 
läste den första texten ändrade sin förståelse av växter, djur, näring, o.s.v., medan i 
princip inte en enda ändrade sitt tänkande efter att ha läst den andra texten.  
 
Min tolkning av detta är att även om två olika lärare arbetar med samma läromedel så har 
deras val av hur de väljer att framföra och arbeta med innehållet stor betydelse. En del av 
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den naturvetenskapliga didaktiska forskningen pekar dessutom på att elever faktiskt kan 
lära sig abstrakta biologiska processer, trots att många andra undersökningar visar 
tvärtom. Både Carlsson (2002) och Vikström (2003) visar i sina studier att även mycket 
unga elever kan utveckla sin förståelse till mer komplexa former om fotosyntesen, något 
som delar av forskarvärlden ansett omöjlig att uppnå för barn i yngre åldrar. De 
undersökningar som visar att eleverna brister i sin förståelse, och framförallt att de har 
svårt för det naturvetenskapliga språket ifrågasätts också av Schoultz (2002). Han ställer 
frågan om det är den ställda frågans utformning eller det naturvetenskapliga fenomenet 
som är problemet? Vad betyder det för frågans tolkning att frågeställaren försöker få in 
vardagen i problemet? Han anser att genom att förändra frågesituationen till ett samtal 
istället för en skriftlig fråga ges eleven möjlighet till andra perspektiv på situationen och 
kan ge ett mer naturvetenskapligt korrekt svar. Även Halldén (2002) är inne på att själva 
situationen i vilken problemet presenteras kan ha avgörande betydelse för hur man 
försöker lösa problemet.  
 
Jag tycker det är fascinerande att även mycket unga elever kan lära sig att förstå en 
abstrakt biologisk process som fotosyntesen. Med tanke på detta måste det vara fullt 
möjligt att hitta vägar för att även få gymnasieelever att lättare förstå abstrakta processer 
som den tidigare forskningen visat är svår för elever, både yngre och äldre, att ta till sig. 
Om man med samma ämnesinnehåll kan hitta olika undervisningsmetoder så ges 
ämnesinnehållet olika innebörd. Det man inte förstår på det ena sättet kanske man förstår 
på det andra sättet. Kanske är det så att unga människor ofta undervärderas i deras 
förmåga att lära sig. Om jag som lärare har en inställning att något är för svårt för 
eleverna att lära sig kommer detta att spegla sig i undervisningen, och ett misslyckande 
kan vara ett faktum. Om jag däremot bestämmer mig för att medvetet försöka hjälpa en 
elev att förstå något på ett särskilt sätt och dessutom tror att detta är möjligt, är 
sannolikheten mycket större att jag lyckas, och att därför också eleven lyckas. 
 
Det vore i alla fall intressant att vidare följa upp läroböckernas upplägg kontra elevernas 
kunskapsnivåer. Till att börja med kan man fråga sig om förenklingen av högstadiets 
läroböcker är ett genomgående mönster eller om slumpen fallit sig att just denna 
undersöknings serier gett det resultatet. Om det är ett genomgående mönster kan man 
ställa följdfrågan: kommer kunskaperna i framtiden att dala med de enklare läroböckerna 
som verkar hitta in på marknaden idag? Kommer även gymnasiets böcker att utvecklas 
till att bli enklare, eller kommer luckan mellan böckerna att kvarstå? Det faller på lärarna 
att fylla i dessa luckor, men kommer de att göra det? För som redan nämnts finns det 
undersökningar som pekar på att även mycket unga elever kan lära sig förstå abstrakta 
naturvetenskapliga fenomen som fotosyntesen!   
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