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Sammanfattning 
Tidigare studier har visat att många lärare använder läroboken i stället för ämnesplanen när de 

planerar sina lektioner, något som är vanligare bland lärare i de naturvetenskapliga ämnena. Andra 

studier har visat att det förekommer otydligheter i läroböckernas genetikavsnitt. Dessa otydligheter 

uppstår när den vetenskapliga förståelsen av genen funktion förenklas och förs in i läroböckerna. Fyra 

lärarintervjuer genomfördes för att undersöka hur lärare planerar sin undervisning utifrån lärobok 

och ämnesplan och läroboksanalyser utfördes för att se hur genetikinnehållet var utformat. 

Läroboksanalyserna visade att det fortfarande förekommer otydligheter kring genbegreppet i 

läroböckerna som kan skapa svårigheter för elevers förståelse av genetik. Intervjuanalysen pekade på 

att lärarna planerade olika för användning av läroboken i biologi- och naturkunskapsklasser, där 

läroboken användes mycket mer sällan i naturkunskapsklasserna. Vidare indikerade intervjuanalysen 

även att läroboken var mer styrande i planeringen av genetik än i andra ämnesinnehåll. Diskussionen 

fokuserar på vilken roll läroboken spelar när lärare planerar sina lektioner och kring skillnaden i 

undervisning för de elever som ska gå vidare till naturvetenskapliga högskolestudier och de som inte 

ska det. 
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1. Inledning 

Under min 12 veckors verksamhetsförlagda utbildning, VFU, fick jag möjligheten att följa två olika 

lärare i deras undervisning och på nära håll ta del av deras olika undervisningspraktik från ämnesplan 

till realiserat innehåll. De båda lärarna hade väldigt olika arbetssätt och en av de saker som skilde dem 

åt var hur de använde sig av läroboken. Den ena använde sig i stort sett inte av läroboken alls i sin 

lektionsplanering eller under lektionstid. Den andra följde läroboken både i sin lektionsplanering, som 

följde kapitlen i läroboken, till att läroboken bestämde vilket innehåll som skulle vara del av kursen. 

Det gjorde det blev tydligt att lärare kan ha olika sätt att använda läroboken boken på. Med 

utgångspunkt från hur handledarna på VFU gjorde i sin planering intervjuades fyra andra lärare för att 

höra hur de planerade för användningen av läroboken.  

Vid tillfället för VFU:n var genetik och genteknik som ämnesinnehåll aktuellt hos de båda lärarna och 

jag fick därför möjlighet att följa det ämnesområdet på närmare håll. Det var tydligt att eleverna hade 

svårigheter med flera begrepp i genetiken som proteinsyntes, gen, kromosom och DNA. Många av 

eleverna blandade samman begreppen. Till exempel hade många elever svårigheter att skilja mellan 

kromosom och gen och hur de egentligen förhöll sig till varandra. Flera av lärarna jag talade med 

noterade att eleverna hade den här typen av svårigheter men få av lärarna hade något egentligt svar på 

varför vilket väckte min nyfikenhet. Det här examensarbetet fokuserar på hela vägen från ämnesplan 

till undervisningsplanering och tittar på vilken roll läroboken spelar i den undervisningsplaneringen. 

För att tydliggöra hela kedjan kommer ämnesinnehåll från genetiken att användas som exempel. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera hur ämnesplanen och läroböcker förhåller sig till varandra och hur ämnesplanens 

innehåll sedan realiseras när lärare lägger upp och planerar med genetik som exempel. Följande frågor 

ligger till grund för att besvara syftet: 

- Hur planerar lärare sin undervisning utifrån ämnesplanen, och för användning av läroboken i 

undervisningen med ämnet genetik som exempel?  

- Hur beskrivs genen som en del av ämnet genetik i läroböckerna i biologi och naturkunskap? 

- Skiljer sig planeringen av undervisningssätt åt mellan naturkunskap och biologi och i så fall hur?  

3. Bakgrund 

3.1 Användandet av läroboken 
De fåtal studier som gjorts på hur läroboken används i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen på 

grundskole- och gymnasienivå har visat att lärare ofta använder och följer läroboken i stället för 

kursplanen som underlag för undervisningen (Nelson 2006). Det har varierat hur stor roll läroboken 

spelat i undervisningen och skilt sig från ämne till ämnen (Skolverket 2016a). I de naturvetenskapliga 
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ämnena, geografi och matematik har boken som regel varit mer styrande än i till exempel 

samhällskunskap (Skolverket 2016a, Nelson 2006). Eftersom de naturvetenskapliga ämnena enligt 

tidigare studier styrts av läroboken kommer denna studie att undersöka hur lärare planerar för 

användning av läroboken i sin undervisning.   

Fram till år 1991 granskades alla läromedel i förväg av Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation för att se att de uppfyllde läroplanens mål (Skolverket 2016c, Harrie 2009). 

Idag sker inte längre någon sådan granskning av läromedel utan det är upp till lärare själva att göra 

bedömningen att läromedel når rätt standard (Skolverket 2016c). Lärarna ska därför till stor del vara 

de som stå för kvalitetssäkringen av läroboken.  

Nelsons (2006) forskningsöversikt över hur läroboken används i naturvetenskapliga ämnen inklusive 

geografi, anger att studierna kring användningen av läroböcker är relativt få. Flertalet studier visade 

att lärare ofta använt läroboken som mall i stället för självständigt lägga upp en planering eller följa 

kursplanen. I Wennbergs (1990) studie, intervjuades 33 svenska lärare på högstadienivå angav många 

att de använde läroboken som grund för sin planering i stället för kursplanen. I den studien antog 

också lärarna att läromedlen följde läroplanen. Det finns även studier som visar att läroboken används 

mest i de naturvetenskapliga ämnena (Bachman 2005). I Skolverkets (2006) undersökning där olika 

lärare i samhällskunskap, engelska och bild på grundskolenivå fick värdera läromedlens roll i 

undervisningen svarade många lärare att de ansåg att läroböckerna fick vara garanti för att 

undervisningen följer kursplaner. Liknande resultat finns från en stor norsk studie (Bachman 2005), 

där gymnasielärare från alla olika ämnen fick frågan om sin läroboksanvändning. Där svarade 87 % av 

lärarna att de ofta utgick från läroboken när de planerade sin undervisning. Nelson (2006) visar i sin 

sammanställning över lärobokens användning i naturvetenskap att det finns både positiva och 

negativa aspekter med att använda läroboken. Bland fördelarna lyftes att alla fakta finns samlade på 

en och samma plats, men att det förutsätter att läroboken följer innehållet i kursplanen. I Nelsons 

(2006) forskningsstudie lyfts även kritik mot läroboken fram. För det första kritiseras de 

naturvetenskapliga ämnena för att inte riktigt hänga med i ämnesforskningen/den didaktiska 

forskningen på området. För det andra har kritik framförts kring böckernas textstruktur men också 

t.ex. bildval, tabeller m.m. Slutligen har synpunkter kommit fram kring att läroböckerna generellt inte 

inbjuder till reflektion kring ämnesinnehållet. En stor andel av de undersökningar som finns kring 

lärobokens användande och roll för lärares planering har flera år på nacken och är få till antalet. Det är 

svårt att svara på varför nyare undersökningar kring lärobokens användande saknas. Särskilt stort 

känns glappet eftersom inga studier i stort sett är publicerade efter att den nya läroplanen trädde i 

kraft 2011. Då många studier gjordes för några år sedan är det intressant att undersöka hur det ser ut 

idag. 

Hur läroböcker används kan även skilja sig åt mellan typen av kurs i samma ämne. I en amerikansk 

studie visade man att lärare gör skillnad på hur läroboken används beroende på typen av biologikurs. 

Det innebar att kurser som i högre grad inriktade sig på efterföljande naturvetenskapliga 

högskolestudier och de biologikurser som inte inriktade sig mot naturvetenskapliga högskolestudier 
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skiljde sig åt. I kurser som riktade in sig på efterföljande högskolestudier i naturvetenskapliga ämnen 

fick eleverna i högre grad läsa i böckerna själva. Eleverna fick också mer självständigt tillgodogöra sig 

innehåll som inte togs upp under lektionerna. Elever i de icke högskoleförberedande kurserna fick i 

större grad läsa i sina böcker på lektionstid och fick stöd med att läsa i böckerna. Eleverna som 

inriktades mot efterföljande naturvetenskapliga högskolestudier förväntades kunna självständigt 

tillgodogöra sig större mängd text jämfört med elever som läste en mer allmän biologikurs (DiGisi & 

Willett 1995).   

3.2 Skillnaden mellan naturkunskap och biologi 
Ämnet naturkunskap ingår i gruppen gymnasiegemensamma ämnen (Skolverket 2011a), medan 

biologi på gymnasienivå endast ingår som programgemensamt ämne för Naturvetenskapsprogrammet 

(Skolverket 2011a) och Naturbruksprogrammet (Skolverket 2011a). Det betyder att elever på 

Naturvetenskapsprogrammet inte läser naturkunskap och elever på andra program inte läser biologi, 

om de inte väljer detta inom ramen för valfria kurser. Eleverna på Teknikprogrammet (Skolverket 

2011a) läser inte något av ämnena naturkunskap eller biologi. 

Den inledande texten i ämnesplanen för naturkunskap beskriver att: ”Ämnet naturkunskap är till sin 

karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas 

hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter 

samhällsvetenskap.” (Skolverket 2011a s.26). Motsvarande inledning till ämnet biologi förklarar att: 

”Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om 

sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. 

Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till 

globala ekosystem.” (Skolverket 2011b s.1). Däremot har biologin och naturkunskapen många 

knytpunkter så som flera gemensamma ämnesinnehåll till exempel genetik och människokroppen 

(Skolverket 2011a, Skolverket 2011b).  

Naturkunskap (på engelska Science studies), är som ämne relativt unikt för Norden men liknande 

varianter finns i andra länder. Styrdokumenten i Europa innefattar olika läroplaner och innehåll men 

gemensamt är att de flesta har en uppdelning i framför allt biologi, kemi och fysik (enstaka länder har 

ännu fler) på gymnasienivå. De naturvetenskapliga kurserna är, precis som i Sverige, ofta frivilliga 

(Osborne & Dillon 2008). En svag trend går mot mer integrerade naturvetenskapliga kurser som 

omfattar flera olika naturvetenskapliga ämnen så som naturkunskapen i Sverige (Osborne & Dillon 

2008). Läroplanerna i Europa har i stort också gemensamt att de naturvetenskapliga ämnena har en 

dubbel uppgift. Dels att de ska utbilda eleverna som ska bli morgondagens forskare, så kallat ”science 

for future scientist”, dels förmedla grundläggande kunskap som krävs av dagens medborgare, så kallat 

”science for all”. Future scientist kan i en bredare tolkning ses som alla de som kommer att läsa vidare 

inom naturvetenskap på universitetsnivå (Osborne & Dillon 2008). Enligt Osborne och Dillon (2008) 

är dessa två mål ofta svårkombinerade. Det beror bland annat på att i många av de europeiska 

ländernas styrdokument i de naturvetenskapliga kurserna skrivs av forskare för att utbilda 

morgondagens forskare. Enligt Osborne och Dillon (2008) gör det att man lätt förlorar de elever som 
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inte tänker sig en akademisk framtid inom naturvetenskap. Frågan är därför hur en naturvetenskaplig 

kurs som undervisar ”alla” borde se ut. Mot den bakgrunden skulle man kunna betrakta 

naturkunskapen mer som en form av vetenskap för alla, science for all, men i dagsläget läser inte alla 

elever naturkunskap även om de flesta gör det.  

Naturvetenskapens plats i undervisningen har bland annat diskuterats av Sjöberg (2010). Han listar 

flera olika argument för varför naturvetenskap är viktigt för alla elever och inte bara för morgondagens 

forskare. Ett av de viktigaste argumenten som han framför är att naturvetenskapen spelar en viktig roll 

för demokratin. Demokrati vilar ytterst på rättigheter så som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och respekt 

för minoriteter m.m. Sjöberg (2010) argumenterar vidare att idealt är att beslut i en demokrati fattas 

utifrån både kunskap och argument. Därför kräver en demokrati att medborgarna är medvetna, 

pålästa och inte så lätt går att manipulera. Många av dagens samhällsfrågor är områden som rör 

naturvetenskap som t.ex. biologisk mångfald, klimatförändringar, genmodifierade organismer (GMO) 

och medicinska upptäckter. Därför blir det också viktigt att alla medborgare har grundläggande och 

tillräcklig kunskap i naturvetenskapliga ämnen för att kunna ta ställning och delta i demokratiska val 

och beslut (Sjöberg 2010). 

3.3 Genetik som skolämne 
För att studera lärobokens roll i biologi och naturkunskap valdes ett centralt innehåll som är 

gemensamt för båda ämnena. Förståelsen för genetik spelar inte bara en viktig roll för elevers 

förståelse för biologi men har också en tydlig koppling till samhället (se Sjöberg 2010). Frågor och 

ställningstaganden som rör GMO, fosterdiagnostik och gentester bygger på att elevers förståelse av 

genetik (Gericke & Hagberg 2010). Genetik är i allmänhetens ögon bland annat vetenskapen om hur 

arvsmassan är uppbyggd och arvsmassans funktion (NE 2016). Genetik är ett forskningsområde med 

många underdiscipliner som till exempel klassisk genetik eller biokemisk genetik (Gerstein m.fl. 2007, 

Pearson 2006). Centralt för alla underdiscipliner inom genetiken är att genbegreppet har en central 

plats. En grundläggande definition av genen är att den är en biologisk ärftlig faktor till vilken en 

specifik funktion kan knytas (Cadogan 2000). Däremot kan genens funktion i olika modeller beskrivas 

på olika sätt (Meyer m.fl. 2013, Gerstein m.fl. 2007, Pearson 2006). I den tidiga Mendelska modellen 

betraktades genen vara en abstrakt ärftlig partikel. I den senare Biokemisk-klassiska modellen kom 

genen att betraktas som en del av en DNA-molekyl och bärare av koder för protein (Gerstein m.fl. 

2007, Pearson 2006). Den Moderna modellen som vuxit fram under 2000-talet utgår inte längre från 

att en gen kodar för ett protein utan att flera gener kan koda för många funktioner (Meyer m.fl. 2013, 

Gerstein m.fl. 2007, Pearson 2006). Att det finns olika modeller gör att det finns en mångtydig 

betydelse av genens funktion och att genetiken präglas av olika parallella betydelser. 

Ämnet genetik uppfattas i skolan som svårt för lärarna att undervisa i och svårt att för elever att förstå 

(Aivelo & Uitto 2015, Gericke & Hagberg 2010, Bahar 1999). Lewis m.fl. (2000) framhöll i sin studie 

från Storbritannien att många elever, i åldern 14-16, hade stora luckor i förståelsen av geners funktion, 

så som hur protein bildas från gener eller var i kroppen som generna kunde hittas. Forskarna drog 

därför slutsatsen att bara en liten andel av elever hade en tillräckligt stor vetenskaplig förståelse för 
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genens funktion (Lewis m.fl. 2000). Orsaker till svårigheter att förstå genens funktion har kopplats till 

att läroböckerna innehåller en förenkling av forskningsvärldens förståelse för genen. Då den 

epistemologiska bakgrunden tappas bort skapas en blandning av historiska och nutida genmodeller i 

läroböckerna. Flera studier visar den förenkling som görs i skolböcker av forskningsvärldens förståelse 

för genbegreppet skapar begreppsförvirring för eleverna (Aivelo & Uitto 2015, Gericke m.fl. 2014, 

Gericke & Hagberg 2010). I Gericke och Hagbergs (2010) didaktiska forskning identifierades fem olika 

typer av historiska och nutida genmodeller: Mendelska modellen, Klassiska modellen, Biokemisk-

klassiska modellen, Neoklassiska modellen och Moderna modellen. Bland de fem genmodellerna som 

Gericke och Hagberg (2010) fann förekommer de klassiska genmodellerna, det vill säga den 

Mendelska och den Klassiska modellen, oftare än nyare modeller som den Neoklassiska och Moderna 

modellen i läroböckerna (Aivelo & Uitto 2015, Gericke m.fl. 2014, Gericke & Hagberg 2010). Detta 

knyter an till det som Nelson (2006) fann i sin forskningsöversikt, nämligen att naturvetenskapliga 

ämnen inte riktigt hänger med varken i ämnesforskningen eller i den didaktiska forskningen på 

området. Det är därför intressant att se om förändring skett i beskrivningen av genmodeller i 

gymnasieskolans läroböcker. Därför är också forskningen om genetik och läroböckernas texter om 

genetik viktiga att studera tillsammans. 

3.4 Genetikens plats i ämnesplanen för biologi respektive genetik 
Skollagen är i Sverige den övergripande politiskt beslutade lag som styr skolan. I Skollagens 1 kap 11§ 

finns bestämmelser om att lärare måste följa läroplanen.  

”För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från 

bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens värdegrund och 

uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om läroplaner. Regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer får för en viss skolform eller för 

fritidshemmet meddela föreskrifter om utbildningens värdegrund och uppdrag samt 

om mål och riktlinjer för utbildningen på annat sätt än genom en läroplan.”(Skollag 

2010:800).  

I läroplanen finns de generella målen för skolan och den värdegrund som skolan ska spegla. 

Läroplanen innefattar även ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, som är de 

styrdokument som anger vilka mål som ska gälla för ett ämne, ämnets centrala innehåll och de 

kunskapskrav som eleverna ska bedömas efter (Lindström & Pennlert 2013, Skolverket 2011a). 

För ämnet biologi anges i senaste ämnesplanen (Skolverket 2011b) följande centrala innehåll kopplat 

till gener och genetik: 

”Genetik  

• Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.  

• Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-

replikation och mutationer.  
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• Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.  

• Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.” (Skolverket 

2011b s.3). 

I kunskapskraven för Biologi 1 (Skolverket 2011b) nämns däremot inte ordet gen eller genetik men 

följande kunskapskrav som säger på E-nivå att: 

”Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och 

arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med 

viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera 

biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå. Utifrån något 

exempel redogör eleven översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. 

Eleven värderar också modellers och teoriers giltighet och begränsningar med enkla 

omdömen.” (Skolverket 2011b s.4). 

Lydelsen att eleven ska redogöra för ”vart och ett av kursens olika områden” gör att det kopplas till 

Biologi 1-kursens alla centrala innehåll, även genetik (Skolverket 2011b). 

För kursen Naturkunskap 1b (Skolverket 2011a) anges följande centrala innehåll kopplat till gener och 

genetik: 

”Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och 

konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och 

livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och 

andra aktuella forskningsområden.” (Skolverket 2011 s.132).  

Här nämns aldrig ordet genetik så för att veta att det förväntas ingå i kursen behöver man gå till 

Skolverkets (2016d) stödmaterial till ämnesplanen, ”Alla kommentarer”. Där står: ”Vissa 

grundläggande begrepp som till exempel cellen som den centrala enheten, genetik, betydelsen av arv i 

samspel med omgivningen och evolution är centrala att återkomma till” (Skolverket 2016d s.7).   

När det kommer till kunskapskraven för Naturkunskap 1b (Skolverket 2011a) finns det heller ingen 

exakt eller tydligt formulering som bestämmer vilket kunskapskrav som ska kopplas till genetik 

innehållet. Ett alternativ är för E-nivå: 

”Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har för 

individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för 

att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan 

eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt 

ger enkla argument för dessa.” (Skolverket 2011a s.135). 

Det finns olika fokus på genetiken i de två ämnenas centrala innehåll. Biologins centrala innehåll går 

djupare in på geners uppbyggnad och funktion medan naturkunskapens ämnesplan tydligare 
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fokuserar på bioteknik/genteknik och samhällsaspekter. Två områden kan ses som gemensamt för 

biologi och naturkunskapen, ”cellen och livets minsta beståndsdelar/cellen och arvsmassan och de 

etiska aspekterna på genetikens användningsområden/etiska aspekter på bioteknikens möjligheter” 

(Skolverket 2011a, Skolverket 2011b). Eftersom cellen är ett av de gemensamma ämnesinnehållen i 

genetik kommer det här arbetet att fokusera kring det. Kunskapskraven har också något olika 

inriktningar i biologi och naturkunskap. Kunskapskravet i biologi trycker mer på ett vetenskapligt 

arbete medan naturkunskapens kunskapskrav kopplar till samhället och att göra olika 

ställningstaganden. Det går att urskilja en länk mellan vetenskap för alla och vetenskap för 

morgondagens forskare (se Osborne & Dillon 2008) och hur ämnesplanerna i naturkunskap och 

biologi är utformade.  

4. Metod 

I den här studien har två olika metoder använts för att skapa en bredare insikt kring hur ämnet genetik 

realiseras från ämnesplan till lärarens ämnesplanering. En jämförelse gjordes även mellan 

naturkunskap och biologi. Den första metoden innefattade en analys av läroböcker i biologi och 

naturkunskap och den andra metoden omfattade intervjuer med gymnasielärare i naturkunskap och 

biologi, för att undersöka hur de planerar undervisning utifrån ämnesplan, lärobok inom ämnet 

genetik. Båda studierna analyserades kvalitativt. 

4.1 Kvalitativa data 
När man talar om kvalitativa data har det ett ursprung som antingen är ord, texter eller bilder. 

(Denscombe 2016,Cohen m.fl. 2011). Svårigheten att analysera kvalitativa data utgörs ofta av att man 

arbetar med små datamängder. Kvalitativa data i sin ursprungliga form är ofta svårt att studera och 

behöver därför ordnas och kategoriseras inför en analys. Det sker ofta genom en så kallad 

innehållsanalys där man bryter ner sin text till mindre kategorier (Denscombe 2016,Cohen m.fl. 2011). 

Dessa kategorier utvecklas från tidigare empiriska studier och bakgrundsanalys till området snarare 

än att de kommer från själva råmaterialet (Cohen m.fl. 2011). 

4.2 Innehållsanalys  
Enligt Cohen m.fl. (2011) är innehållsanalys en strikt systematisk metod för att analysera och verifiera 

skrivet data. Innehållsanalys kan användas till allt skrivet material och passar även till 

intervjuutskrifter. Analysmetoden används tillsammans med kategorisering och kodning som viktig 

del i att reducera stora mängder data (Denscombe 2016, Cohen m.fl. 2011). Innehållsanalyser har flera 

fördelar, bland annat fokuserar den på språk och text på ett systematiskt och verifierbart sätt. Det är 

också möjligt att återanalysera eftersom skrivna data finns kvar. Analysen genomförs genom att en 

enhet (ord, meningar, stycken) för analysen bestäms och hur det ska kategoriseras (Denscombe 2016, 

Cohen m.fl. 2011). Viktigt att ta med sig vid innehållsanalyser är att det visar det som är närvarande 

och uttalat snarare än det som är osagt. Med andra ord är en svaghet med innehållsanalysen att den 

har svårt att se om det finns underförstådda meningar i texten (Denscombe 2016, Cohen m.fl. 2011).  
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 4.3 Kodning 
Kodning kan definieras som omvandlingen av svar på frågor som sätts i specifika kategorier med 

avsikten att analyseras (Denscombe 2016, Cohen m.fl. 2011). Koderna bör därför skrivas så att de 

överensstämmer med och direkt kopplar till kategorierna. Koderna kan bestå av olika typer av data 

beroende på fokus, från till exempel strategier och beteenden till symboler eller specifika betydelser. 

Med hjälp av kodningen sätter man samman liknande data och skapar struktur och ordning i 

materialet (Denscombe 2016, Cohen m.fl. 2011). 

4.4 Läroboksanalys och urval av läroböcker 
Syftet med analysen av läroböckerna har varit att se hur genetiska modeller är beskrivna i böckerna. 

Tidigare forskning har visat på att läroböcker innehåller utmaningar som försvårar elevernas 

förståelse av ämnet genetik. Läroboksanalysen har haft till syfte att undersöka om dessa svårigheter 

fortfarande kvarstår och om därmed hinder för att läroboken följer Skolverkets ämnesplan finns.  

Urvalet av läroböckerna skedde utifrån vad  lärarna under intervjuerna angav att de använde för 

läroböcker. Att använda samtliga läroböcker som används på gymnasienivå i Sverige hade inte varit 

möjlig inom ramen för den här undersökningen. De vanligast förekommande läromedlen under 

intervjuerna har därför valts ut till analys, i detta fall Spira 1, Iris biologi 1, Synpunkt 1b, Frank Gul 

Naturkunskap 1b (tabell 1.).  

Tabell 1 De läroböcker som ingått i läroboksanalysen. 

Ämne Titel Författare Förlag Publicerings 
år 

Analyserade 
sidor (utifrån 
urval) 

Biologi Spira Biologi 1 

 

G Björkdahl, 
B Landgren, 
M Thyberg 

Liber 2011 s. 22,24-30 

Biologi Iris biologi 1 A 
Henriksson 

Gleerups 2012 s. 49-56,58-61, 
63 

Naturkunskap Synpunkt 1b A 
Henriksson 

Gleerups 2011 s. 218-221 

Naturkunskap Frank Gul 

Naturkunskap 
1b 

G Björkdahl, 
J Castenfors, 
S Dahlén,  
S Wahlberg 

Liber 2011 s. 43-48 

 

4.5 Metod för läromedelsanalys 

4.5.1 Gericke och Hagbergs analysmodell 
Till läromedelsanalysen har kodning och innehållsanalys genomförts. En modifierad och förenklad 

variant av Gericke och Hagbergs (2010) analysmetod har använts för att uppmärksamma de olika 
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modeller som finns representerade i läroböckerna. Gericke förklarar sin analysmodell i fördjupning i 

”Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning” (Jeppsson & Haglund 2013). Där 

klargörs att ett begrepp kan vara polysemt, det vill säga att begreppet kan ha flera olika innebörder 

knutna till sig. Ett exempel på polysemt begrepp är genbegreppet. Under historiens gång har 

förståelsen och förklaringen av genbegreppet utvecklas och förändrats vilket gjort att flera parallella 

modeller har uppstått och därmed har begreppet blivit polysemt. För att förtydliga använder sig 

Gericke av Lakatos teori om hur vetenskap utvecklas. Lakatos teori utgår från att modeller utvecklas 

från en inre beständig kärna som är beständig över tid (Jeppsson & Haglund 2013). I fallet med 

genmodeller är den inre kärnan  ”en ärftlig partikel”, ett begrepp som är gemensamt för alla 

genmodeller och bestående över tid. Däremot finns sekundära begreppsförklaringar kring olika 

modeller som enligt Lakatos teori utvecklas över tid. Dessa sekundära begreppsförklaringar benämner 

Gericke som modellattribut och dessa skiljer sig åt mellan olika genmodeller. Eftersom genmodellerna 

förändras över tid har genbegreppet därmed blivit polysemt, det vill säga begreppet förstås olika i de 

olika genmodellerna. Detta är utgångspunkten för Gerickes analysmodell där begreppsvariationen, 

variationen mellan olika genbegrepp, används för att identifiera olika typer av genmodeller i skriven 

text (Jeppsson & Haglund 2013). Gericke och Hagberg (2010) identifierade i sin analysmodell fem 

olika typer av genmodeller: Mendelska modellen, Klassiska modellen, Biokemisk-klassiska modellen, 

Neoklassiska modellen och Moderna modellen. När dessa modeller presenteras i skolmaterial har de 

ofta förenklats vilket gör att olika modeller blandas samman och de epistemologiska bakgrunderna 

förvanskas vilket kan skapa svårigheter för eleverna. Läroboksanalysen utgår därför ifrån hur 

genmodellerna är representerade i läroböckerna (Gericke m.fl. 2014, Aivelo & Uitto 2015, Gericke & 

Hagberg 2010).  

4.5.2 Kodning och analys av läromedel 
Kodningen (tabell 2) av läroböckerna identifierade olika typer av modellattribut i text. De olika 

modellattributen identifierade i sin tur den begreppsvariation som finns mellan olika genmodeller och 

gjorde det möjligt att med hjälp av tabell 3 identifiera vilka genmodeller som fanns representerade i 

texten. Skillnader i  modellattribut har fått beteckningen ”Varianter av modellattribut” (tabell 2). De 

olika modellattributen kan sedan jämföras i tabell 3, som identifierar vilken genmodell/genmodeller 

som har just det modellattributet och begreppsvariationen. På så sätt blev det även möjligt att se om 

modellattributen i lärobokstexten härstammar från olika genmodeller, så kallade hybrider av 

genmodeller. ”Skolmodeller” är genmodellvarianter med modellattribut som bara återfinns i 

skolböcker och vars modellattribut inte som helhet återfinns i någon av de fem vetenskapliga 

modellerna (tabell 2, modellattribut GS2II, GS3II, GO3,GO5). Fyra genmodeller användes här i stället 

för Gericke och Hagbergs fem, eftersom det med de utvalda modellattributen i den här 

undersökningen inte går att särskilja den Klassiska och Biokemisk-klassiska modellen åt. Den 

Mendelska modellen har ingen tydlig koppling till någon struktur, modellen är därmed svårt att 

koppla till cellnivån, som var utgångspunkten för undersökningen (tabell 2, GS1). 
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Tabell 2 Kodning av modellattributen hos olika genmodeller. Dessa modellattribut kan sedan 

jämföras i tabell 3 för att identifiera vilken genmodell som har vilka modellattribut. 

Modellattribut  Varianter av modellattribut 

Genens struktur beskrivs som.. 

(GS) 

En abstrakt enhet utan någon koppling till 
någon struktur (GS1) 

En partikel på kromosomen (GS2) 

Ett segment av en DNA-molekyl (GS3) 

En eller flera DNA-segment (GS4) 

Oklar koppling till kromosomen** (GS2II) 

Oklar koppling till DNA-molekyl** (GS3II) 

Genen verkar på följande olika 
organisationsnivåer…  

(GO) 

Individ- och symbolisk nivå (GO1) 

Individ- och cellnivå (GO2) 

Individ-, cell- och makronivå* (GO3) 

Molekylnivå (GO4) 

Molekyl- och cellnivå* (GO5) 

* Denna modellattributtyp återfinns bara i läroböcker men ej i vetenskapliga genmodeller (Gericke 

& Hagberg 2010)  

** Denna modellattributtyp finns inte med i Gericke och Hagbergs (2010) undersökning, men 

återfanns i läroböcker i denna undersökning. Attributet återfinns ej i vetenskapliga genmodeller. 

Tabell 3 De olika modellattributens representation i de olika genmodellerna. Observera att de olika 

skolmodellernas attribut inte återfinns här. 

Genmodell/ Modellattribut Genens struktur 
beskrivs som (GS) 

Genen verkar på 
följande olika 
organisationsnivåer, 
(GO) 

Mendelska modellen GS1 GO1 

Klassiska och Biokemisk-klassiska 
modellen 

GS2 GO2 

Neoklassiska modellen GS3 GO4 

Moderna modellen GS4 GO4 
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Hur tillämpning av analysmetoden skulle kunna se ut visas i följande exempel: 

”All information finns i generna 

Information i cellerna finns lagrad i generna, i kromosomerna. De finns alltså i 

cellkärnan. Alla arter har ett bestämt antal kromosomer i vart och en av sina celler. Vi 

människor har 46 kromosomer i de vanliga kroppscellerna och de är lika varandra två 

och två. Vi har alltså 23 kromosompar. ” (Björndahl m.fl. 2011) 

Här kodas dels hur genens struktur presenteras i stycket. I det här fallet är det inte helt tydligt om gen 

och kromosom är samma sak eller hur de förhåller sig till varandra. De gulmarkerade styckena kodas 

därför GSII ( Genen struktur har en oklar koppling till kromosomen). Vidare diskuterar exemplet 

genen på cellnivå  (i cellkärnan, i sina celler) men också kring arter och hela individer och därmed 

kommer den att kodas GO2 (Genen verkar på individ och cellnivå).  

I tabell 3 återfinns GO2 som modellattribut till Klassisk och Biokemiskt-klassisk modellen. Även GS2 

återfinns som attribut för den här modellen. Däremot är GS2II som vi fann i vårt stycke en modifierad 

variant av GS2, och  finns inte i någon vetenskaplig modell, därför klassas stycket som skolvariant av 

den Klassiska och Biokemiskt-klassiska modellen. Observera att orginalstycket i läroboken är längre 

och kan därför som helhet ha klassats annorlunda i analysen. 

4.6 Enhet för analys 
Studien begränsades till att omfatta genetik och fokuserade på hur genen på cellnivå framställdes i 

läroböckerna. Eftersom biologi och naturkunskap varierar i centralt ämnesinnehåll identifierades 

”cellen och dess minsta enheter” som gemensamt område. Med cellnivå avses till exempel 

kromosomer, gener, DNA-molekyler, ribosomer och de funktioner genen har på cellnivå. För att hitta 

representation av genmodellers attribut genomsöktes hela kapitlet för genetik och genteknik men inga 

andra kapitel (därav de utvalda sidorna i tabell 1). Det innebar att delar av kapitel som innefattade till 

exempel genteknik och andra aspekter på genetik uteslöts ur analysen så som exempelvis 

samhällsaspekter av genetik. I analysen ingick lärobokens text men varken bilder, bildtexter eller 

tabeller har studerats. Gericke m.fl. (2014) argumenterar för att enheten för innehållsanalysen bör 

vara hela stycken, detta eftersom eleverna läser texter i hela stycken. På så sätt analyseras samma 

textmängd och genmodeller så som det presenteras för eleverna. Utifrån Gerickes och Hagbergs 

(2010) synpunkter valdes alla stycken som hörde under samma underrubrik som enhet för kodning 

och genmodellanalys.  

4.7 Intervju som metod 
Cohen m.fl. (2011) beskriver intervjuer som lämplig metod när man vill försöka ta del av och förstå en 

persons avsikt, kunskap och tankar. Semi-strukturerade intervjuer anses ha fördelen att de kommer 

bort från problemet med alltför standardiserade frågor vilka kan vara svåra för individer att besvara 

(May 2011). Samtidigt som man fortfarande har stora möjligheter att göra jämförelser av sitt material 

till skillnad från mer öppna intervjuer (May 2011). Semi-strukturerade intervjuer anses också vara bra 

när undersökningen har ett specifikt fokus och flera metoder används i kombination med intervjuerna, 
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som i det här fallet där intervjuer kombineras med läroboksanalys. (May 2011). Nackdelar kan vara att 

risk finns att den som intervjuas begränsas genom att frågorna är förutbestämda och man därmed kan 

missa det som annars kunnat komma fram (Cohen m.fl. 2011). I intervjuer är det också viktigt att vara 

medveten om att intervjuer ger svar på vad personer säger att de gör och tänker/menar, men endast 

vid observationer kan vi bekräfta vad de verkligen gör (Denscombe 2016). I det här fallet innebär det 

att det endast är möjligt att utgå ifrån hur lärare säger att de planerar sin undervisning utan att testa 

det med hjälp av observationer. För undersökningar där forskaren är medveten om vad han/hon vill ta 

reda på passar strukturerade intervjuer bra (Cohen m.fl. 2011). I det här fallet var avsikten att förstå 

hur lärare planerar och lägger upp sin undervisning och vilken roll som läroböckerna spelar i den 

planeringen av genetik vilket gjorde att semi-strukturerade intervjuer ansågs vara en lämplig metod. 

Till intervjuerna fanns ett förbestämt frågeformulär (Bilaga 1) som ställts till samtliga deltagande, men 

stor frihet har funnits för både intervjuare och den intervjuade läraren att utveckla frågorna.  

4.8 Urval av lärare 
Till intervjuerna skedde ett icke-slumpmässigt subjektivt urval där fyra gymnasielärare valdes ut 

utifrån efterfrågad rätt ämneskombination och minst 5 års undervisningserfarenhet. Lärare valdes ut 

för att representera de tre olika kategorierna (biologi, naturkunskap och lärare som undervisar i både 

och). Urvalet begränsades till norra Sverige utifrån den tid som fanns till förfogande. Gymnasielärare 

från olika skolor valdes ut för att inte specifika skolfaktorer skulle få genomslag, till exempel att lärare 

på en skola gemensamt planerar all sin undervisning. Semi-strukturerade intervjuer skedde öga mot 

öga utom i ett fall där en telefonintervju utfördes. Avsikten med intervjuerna var att få en förståelse för 

hur gymnasielärare planerar sin undervisning med genetik som exempel. Samtliga intervjuer spelades 

in och transkriberades efteråt. En lista över de intervjuade lärarna finns i tabell 4. Eftersom 

intervjuerna var det mest tidskritiska i den här undersökningen gjordes de innan analysen av 

läromedlen.  

Tabell 4 Lista över de intervjuade lärarna och deras respektive undervisningsämnen. 

Lärare Ämne Antal undervisningsår 

A Naturkunskap och Biologi 20 år 

B Naturkunskap och Biologi 15 år 

C Naturkunskap 22 år 

D Biologi 7 år 

4.9 Analysmetod för intervjuer 

Samtliga intervjuer transkriberades från intervjuinspelningarna för kodning. Intervjusvaren kodades i 

åtta kodenheter (tabell 5) och tillhörande subkoder. Kodenheterna användes på hela stycken. Ett 

stycke betraktades som den enhet då en lärare talat och innan han eller hon blev avbruten för en ny 

fråga. Ett stycke kunde ha flera kodenheter och subkoder knutna till sig. Kodenheterna och 

subkoderna besvarade olika frågor (tabell 5) som i sin tur svarade mot 4 olika kategorier (Kategorier 

punkt 1-4). Kategorierna identifierades med hjälp av studiens frågeställningar och bakgrundsmaterial. 
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Tabell 5 De koder som använts till analysen av intervjuerna. Varje kod har besvarat en av 

kategorierna 1-4 nedan. 

Kodenhet Subkod Vad  kodenheten 
besvarat 

Kategori kodenheten 
besvarat 

Ämnesplan (ÄM) --- Hur läraren använder 
ämnesplanen vid 
undervisningsplanering. 

1. Ämnesplan 

 

Lärobok (LÄ) Planering och 
Användning 
(LÄ11) 

Hur läraren planerar och 
använder läroboken. 

2. Lärobok 

 

Biologi (LÄ12) 

Naturkunskap 
(LÄ13) 

Elevupplevelse lärobok 
(EL) 

Allmän (EL11) Motivering till val av 
planering av 
läroboksanvändning. 

2. Lärobok 

Biologi (EL12) 

Naturkunskap 
(EL13) 

Skillnad 
biologi/naturkunskap 
(SBN) 

--- Skillnader i hur läraren 
planerar, lägger upp eller 
tänker kring planering. 

3. Biologi och naturkunskap 

Likheter 
biologi/naturkunskap 
(LBN) 

--- Likheter i hur läraren 
planerar, lägger upp eller 
tänker kring planering. 

3. Biologi och naturkunskap 

Genetikplanering (GEP) Allmän (GEP11) Specifik planering av 
genetik. 

4. Genetik 

 Biologi (GEP12) 

Naturkunskap 
(GEP13) 

Genetik (GE) --- Reflektioner kring ämnet 
genetik. 

4. Genetik 

 

Elevupplevelse genetik 
(EUG) 

Både biologi 
och 
naturkunskap 
(EUG11) 

Lärarens uppfattning av 
vad elever kan och förstår 
av genetik. 

4. Genetik 

 

Biologi 
(EUG12) 

Naturkunskap 
(EUG13) 
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Kategorier: 

1. Ämnesplan: Läroplanen och ämnesplaner i svensk skola är juridiskt bindande enligt de 

lagar som regering och riksdag ytterst bestämt (Lindström & Pennlert 2013).  Detta utgår 

ursprungligen från 1 kapitlet 11§ i Skollagen. Därför är det intressant att se vilken roll som 

ämnesplanen spelar i lärarnas planering (Tabell 5, Kodenhet ÄM). 

2. Lärobok: Studier har visat att läroböcker ofta får ersätta läroplanen (Nelson 2006). 

Eftersom ämnesplanen som den del av läroplanen ska styra innehållet i enskilda kurser 

(Lindström & Pennlert 2013) är det därför intressant att fokusera på hur lärare planerar 

för att använda läroboken (Tabell 5, Kodenhet LÄ och EL). 

3. Biologi och naturkunskap: Skillnader mellan hur lärare planerar biologikurser för alla och 

biologikurser för elever på högskoleförberedande nivå skilde sig åt i DiGisi & Willetts 

(1995) studier. På samma sätt kan man fundera på om det finns skillnader mellan 

naturkunskap och biologi i syftet att vara vetenskap för alla, det vill säga naturkunskap 

eller vetenskap för morgondagens forskare, det vill säga biologi (Osborn & Dillon 2008). 

Analysen försöker se om det finns skillnader och likheter mellan naturkunskap och biologi 

med avseende på hur lärare planerar sin undervisning och hur de planerar att använda 

läroboken under sina lektioner (Tabell 5, Kodenhet SBN och LBN). 

4. Genetik: Hur planeras genetikmomentet specifikt och hur anser lärarna att eleverna kan 

och förstår genetikavsnittet samt upplever genetikavsnittet?  Gericke & Hagberg (2010) 

visade på att elever tycker det är svårt att förstå genetik och visar i sin forskning att det 

beror på att läroböckerna delvis innehåller en mix av olika genmodeller. Detta görs utan 

att förklara för eleven att gen inte är ett enhetligt begrepp utan att det finns en rad olika 

modeller vilket skapar risk för förvirring. Det blir alltså viktigt att undersöka hur lärare 

planerar genetikavsnittet och om de utgår från läroboken och hur de anger att eleverna 

kan och förstår genetiken (Tabell 5, Kodenhet GEP, GE och EUG). 

5. Resultat och analys 

5.1 Resultat av läroboksanalys 
Av läroboksanalysen framgick att skolvarianter eller otydliga skolvarianter av den Neoklassiska 

modellen (tabell 6) var vanligast. Det förekom ofta skolmodeller, det vill säga modeller som innehar 

modellattribut som inte direkt kan kopplas till någon vetenskaplig genmodell. I de fall som modellen 

hade ett attribut som återfanns i en vetenskaplig modell och ett som inte gjorde det klassades den 

enligt den vetenskapliga modellens namn tillsammans skol-och/eller otydlig modell. Den Moderna 

modellen och den Mendelska modellen återfanns inte i någon av läroböckerna. Att den Mendelska 

modellen saknades var väntat utifrån att i den Mendelska modellen betraktas genen som en abstrakt 

enhet som inte kan kopplas till någon struktur och blir därmed svår att koppla till cellnivån. Flera 

beskrivningar i både biologi- och naturkunskapsböckerna kopplade inte genen till någon tydlig 
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struktur utan nämnde på ett otydligt sätt kopplingen till DNA-molekyl eller kromosom eller använda 

orden synonymt (tabell 6, kod GS2II och GS3II). En enstaka hybridmodell, det vill säga korsning av 

olika modellattribut och därmed olika ursprung upptäcktes.  

Tabell 6 Resultatet från bokanalysen i form av koder och identifierade genmodeller i text. Om den 

funna modellen haft ett av två attribut från en vetenskaplig modell har den blivit klassad som en 

otydlig variant eller skolvariant av den modellen. 

Bok  Genens 
struktur 
beskrivs 
som, (GS) 

Genens 
verkar på 
följande 
organisati
onsnivåer, 
(GO) 

Identifierad genmodell Stycke där 
modellen ingått 

Synpunkt 
1b s.218-221 

GS3II GO3 Otydlig skolvariant av Neoklassisk Från DNA till 
protein 

 GS3 GO5 En skolvariant av Neoklassisk Protein bildas 
utanför cellkärnan 

 GS3II GO2 Otydlig Klassisk/Biokemisk-klassisk 
modell utan tydlig koppling till kromosom 
eller DNA 

Arv, meios 

Frank Gul 
s.43-48 

GS3II GO3 Otydlig skolvariant av Neoklassisk Inledning 

 GS3 GO5 En skolvariant av Neoklassisk Proteinsyntesen 

 GS3 GO2 Hybrid mellan Klassisk/Biokemisk-
klassisk och Neoklassisk 

Arv, meios 

 GS3 GO3 En skolvariant av Neoklassisk Förklaringsavsnitt 
av gen, kromosom 
och allel 

Spira 
Biologi 
s.22,24-30 

GS3 GO3 En skolvariant av Neoklassisk Inledning 

 GSII GO3 Otydlig skolvariant av Neoklassisk DNA-RNA molekyl 
till individ 

 GS3 GO5 En skolvariant av Neoklassisk Styrning av den 
egna cellen 

Iris Biologi 
1 s.49-
56,58-61, 
63 

GS3 GO4 Neoklassisk modell Den genetiska 
koden 

 GS3II GO4 Otydlig Neoklassisk modell Replikation 

 GS3II GO4 Otydlig Neoklassisk modell Från DNA till 
protein 
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Skillnad mellan naturkunskapsböckerna och biologiböckerna var att naturkunskapsböckerna 

förklarade genens samband med meiosen, något som saknades i biologiböckerna (tabell 6). Båda 

biologiböckerna kommenterade att genvariation är viktigt i samband med meiosen, men förklarade 

inte vidare hur genen hängde samman med själva meiosen. Samtliga böckerna nämnde på ett otydligt 

sätt koppling mellan proteinsyntesen, DNA-molekylen och gener. Biologiböckernas texter var 

utförligare och hade längre förklaringar generellt, jämfört med naturkunskapsböckerna, vilket var 

förväntat utifrån att biologiämnet är mer ingående naturvetenskapligt. 

Resultatet är inte rakt av jämförbart med de resultat som Gericke och Hagberg (2010) och Aivelo och 

Uitto (2015) fått i bemärkelsen vilka genmodeller som är vanligast förekommande i läroböcker. Detta 

eftersom utgångspunkten för den här analysen var cellnivå och ett begränsat antal modellattribut 

medan deras analys utgick från fler nivåer (cell-individ) men också fler modellattribut. Otydligheter i 

form av skolmodeller och hybridmodeller återfanns däremot på likande sätt som i Gericke och 

Hagbergs (2010) och i Aivelo och Uittos (2015) studier. Analysen visar en indikation på att 

otydligheter kring genmodeller fortfarande är vanligt förekommande i läroböckerna. 

5.2 Resultat och intervjuanalys 

5.2.1 Ämnesplanen och lärarnas lektionsplanering 
Tre av de fyra lärarna angav att de använde ämnesplanen vid sin undervisningsplanering och att den 

hade stor betydelsen. De lärare som angav att den hade stor betydelse återkom även till ämnesplanen 

då de diskuterade kring sin undervisningsplanering. Den största roll de gav ämnesplanen var att den 

definierar kursens innehåll. Lärare B angav däremot att han inte använde ämnesplanen och svarade 

att det är ”mycket intresset hos eleverna som styr”. Lärare B ansåg att kursinnehållet inte förändrades 

så mycket från en ämnesplan till nästa. Lärare A uttryckte att det var svårt att tolka och förstå 

ämnesplanen och återkom ofta till det under intervjun. Hon påpekade vidare att det var diffust vad 

som skulle ingå i undervisningen. 

Utifrån vad lärarna uttalat verkar ämnesplanen spela en stor roll för lärarnas egen 

undervisningsplanering, med undantag för lärare B. Detta skulle kunna förklaras av lärare B:s 

erfarenhet av flera läroplansförändringar i sitt yrkesliv och en viss trötthet över bytet av planer. Även 

A:s uttryck för att det är otydlig hur ämnesplanerna ska tolkas visar att det finns en variation i hur 

lärarna upplevelse av att använda och tolka ämnesplanen.  

5.2.2 Lärobokens användande i biologi och naturkunskap 
Lärarna angav tydligt att de skilde på hur de planerade för läroboksanvändning i biologi och i 

naturkunskap, även där samma lärare undervisade i båda ämnena. Det som lärarna förklarade skilde 

var förväntningarna på hur mycket eleverna förväntades läsa och hur det planerades för läsning under 

framför allt lektionstid. Intervjuerna bekräftar att lärarna planerade för en mer läsning och mindre 

hänsyn till eleverna önskemål i biologi. I naturkunskap menade lärarna i stället att de inte förväntade 

sig att eleverna skulle läsa på samma sätt och att de anpassade undervisningen mer med hänsyn till 

elevernas önskemål och behov. 
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Lärare C, som bara hade naturkunskap, gav till exempel inte sina elever egna läroböcker. Det fanns en 

klassuppsättning i klassrummet som inte var tillgängliga för hemlån. Hon angav att hon mest använde 

läroboken för egen del för att få inspiration och hämta idéer. Lärare B förklarade att han använde 

boken mer till biologieleverna än till naturkunskapseleverna. Han fortsätter sedan att förklara att han i 

naturkunskapen i stället väljer att förklara mer muntligt och att eleverna där i stället får göra fler 

ställningstaganden kring olika frågor. Lärare D uttryckte tydligt att boken spelade en stor roll i hennes 

biologiundervisning. Utifrån det som lärarna sa om sin planering och undervisning framgår det att 

biologielever får en annan typ av undervisning generellt och att användandet av läroboken skiljer sig åt 

mot naturkunskapseleverna.   

I DiGisi och Willetts (1995) studie fanns skillnader i hur läroboken används i kurser för de som riktar 

in sig på efterföljande högskolestudier inom biologi och de som inte gjorde det. Liknande tendenser 

finns i den här studien. Undervisningsplaneringen i biologi stämde även väl överens med det som 

Nelsons (2006) funnit i sin forskningsöversikt, att läroboken spelar en stor roll. Däremot följer 

naturkunskapen inte det mönstret. Planeringen av naturkunskap hade mer gemensamt med den 

forskning som finns kring samhällskunskap, där läroboken används i mindre utsträckning (Skolverket 

2016a). Naturkunskapsämnets tvärvetenskapliga karaktär blir därmed framträdande i lärarnas 

planering. 

5.2.3 Övriga skillnader och likheter mellan biologi och naturkunskap  
De intervjuade lärarna framhöll framför allt en större anpassning till eleverna i naturkunskap än i 

biologi. Men också, i likhet med läsningen, större förväntningar generellt på biologielevernas förmåga 

jämfört med naturkunskapseleverna. Vilka skäl lärare hade för att planera undervisningen annorlunda 

i biologiklasser mot naturkunskapsklasser varierar. Det vanligaste skälet var att kursplanerna skiljer 

sig åt medan lärare B motiverade skillnaden med att eleverna önskade att det skulle vara på det sättet.  

De tre lärare som hade ämnet biologi hävdade att de körde en mer ”stereotyp” planering och en mer 

traditionell undervisning. I naturkunskap förklarar lärarna i stället att de är mer inlyssnande och följer 

eleverna mer för att ta reda på vilka deras intressen är och vilka behov de har. Lärare A uttryckte sin  

anpassning till naturkunskapseleverna på följande sätt: ”… det beror ju på vad man har för elever [i 

naturkunskap min anm.] och det tar ju ett tag att lära känna de här eleverna som går byggprogram 

eller de här väldigt praktiska eleverna. Var de befinner sig, hur och vad de behöver, hur de lär sig, på 

vilket sätt de lär sig, jag måste ju lära känna gruppen på något vis för att veta vad det är de behöver”. I 

kontrast anger samma lärare bara en anpassning till eleverna i biologi där hon talar om att hjälpa 

eleverna att hantera läroboken. Samtidigt som man hävdade en mer traditionell undervisning i biologi 

förklarar lärarna  att de hade större förväntningar på biologieleverna än på naturkunskapseleverna. 

Lärare B sa bland annat att i ”Naturklasserna [biologielever, min anm.], ja där får de göra lite svårare 

beräkningar som inte går att göra med naturkunskapsklassen, det skulle aldrig gå”.  

Intervjuerna uppvisar tendenser till uppdelningen i undervisning i naturvetenskap för alla och 

naturvetenskap för morgondagens forskare. Det stämmer med Osborne och Dillon (2008) diskussion 
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kring att eleverna i de olika grupperna bör få olika undervisning. Lärare A resonerade bland annat 

kring olika elevgruppers behov av genetik: ”Som BF [Barn- och fritidsprogrammet min anm.] som 

kanske inte läser vidare, vilken slags genetik behöver de? Jämfört med de som läser på naturlinje, de 

kanske behöver det här.”. Naturkunskapens ämnesplan är mer samhällsinriktad (Skolverket 2011a) 

medan biologin är mer inriktad på fortsatta naturvetenskapliga universitetsstudier (Skolverket 2011b). 

Skillnaden i ämnesplan ser ut att ge avtryck i hur lärarna i den här studien angav att de planerar för 

undervisningen i biologi och i naturkunskap. 

5.2.4 Genetik som ämnesinnehåll 
I intervjuerna framkom att lärarna ansåg att de använde läroboken mer traditionellt när de planerade 

för genetik än för många andra moment i ämnena. Även i naturkunskap förklarade lärarna att de 

använde läroboken mer traditionellt i just genetik jämfört med annat ämnesinnehåll. Få av lärarna 

hade svar på varför men lärare C angav att det gav struktur åt ämnesinnehållet. 

Lärarna ansåg att elevernas uppfattning av ämnesinnehållet i genetiken var också relativt lika oavsett 

om de undervisade i biologi eller naturkunskap. Dels angav lärarna att genetik som ämne kunde vara 

svårt för eleverna att få grepp om. Biologilärare D sammanfattade till exempel svårigheterna i 

genetiken som ”många nya begrepp, det är ju mycket att hålla reda på och det gör att tappar man bort 

sig från början så ger man upp sen lite grann”. Tre av lärarna uttryckte samtidigt att det finns en sorts 

trygghet i genetiken för eleverna eftersom de kunde finnas tydliga rätt eller fel till skillnad från till 

exempel ekologi. Däremot var lärarna noga med att poängtera att genetiken blev enkelt först när 

eleven tagit till sig och förstått nya begrepp och fått en förståelse för genen. Alla lärare hade en 

nyanserad bild av genetiken och ansåg att det fanns delar i genetik som eleverna oavsett ämne tyckte 

var intressant och roligt som t.ex. att titta på dominanta och recessiva anlag hos dem själva. 

Det lärarna säger bekräftar delvis det som Gerickes och Hagberg(2010) och Bahars (1999) studier visat 

att genetik kan vara svårt att lära ut och att det kan vara svårt för elever att förstå. Lärare D som bara 

undervisar i biologi presenterar det som den svåraste delen i Biologi 1-kursen. Lärarna bekräftar att 

genetik blir enkelt först då eleverna har tagit till sig och förstått alla begrepp. Därmed blir det ändå 

tydligt att det finns ett problem att få eleverna att ta till sig de olika delarna, något som stämmer 

överens med Gericke och Hagbergs (2010) resultat. Det är dock viktigt att vara medveten om att detta 

är lärarnas tankar kring hur elever upplever genetik och inte elevernas egna tankar eller förklaringar 

kring ämnet. 

6. Diskussion 

Frågan om hur ämnesplaner realiseras, på vilket sätt lärare tolkar dem och vad ämnesplanen 

omvandlas till i praktiken i klassrummet är inte helt lätt att svara på. I analysen fanns lärare A som 

upplevde stora svårigheter med hur hon skulle tolka och förstå ämnesplanen och lärare B som ansåg 

att den nya ämnesplanen inte skilde sig nämnvärt från tidigare styrdokument. Det fanns också flera 

lärare som uttryckte att ämnesplanen spelade stor roll för att definiera innehållet i de olika kurserna. 
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Det tydligaste resultatet är att det finns en stor variation i hur lärarna i studien använder sig av 

ämnesplanen. Om man som lärare D både anser att ämnesplanen och boken spelar en stor roll för 

planeringen av undervisningen är frågan vad som väger tyngst och vad som egentligen är den verkliga, 

realiserade, ämnesplanen. I fallet med lärare A som kände, att ämnesplanen svårtolkad, bör det i 

förlängningen skapa problem med att förverkliga ämnesplanen i planeringen. 

Läroboksanalysen visade att det fortfarande förekommer otydligheter i hur genen och dess funktion är 

presenterade. Dessa otydligheter fanns oavsett om det var en lärobok i biologi eller naturkunskap. Det 

är rimligt att anta att det därför finnas svårigheter i hur eleverna uppfattar innehållet, och därmed i 

hur stor grad de kan uppnå Skolverkets uppsatta kunskapskrav och centrala innehåll. Lärarna i 

studien angav att de uppfattade att eleverna hade en del svårigheter med att förstå de begrepp som hör 

samman med genetiken. Studien visade även att boken i högre grad fick vara ett stöd för lärarna just i 

ämnet genetik. Det blir därmed extra viktigt att begreppen är tydligt framställda i läroböckerna för att 

undvika att elever missförstår dem. Man kan förvänta sig att biologielever generellt är i större behov av 

att läroboken uppdateras i takt med forskningen. Detta för att biologieleverna ska kunna utveckla de 

kunskaper som krävs för framtida universitetsstudier. För biologieleverna behöver läroboken visa på 

forskningsvärldens komplexitet och förekomsten av parallella, historiska och nutida modeller. Att 

elever ofta inte är medvetna om existensen av parallella modeller kan skapa hinder för att verkligen 

förstå och lära sig någonting (Jeppsson & Haglund 2013). Men även naturkunskapseleverna behöver 

grundläggande, men också korrekt förståelse för genen och dess funktioner för att kunna göra 

ställningstaganden i samhällsfrågor. Lärobokens innehåll kan inte diskuteras separat från lärobokens 

roll i klassrummet och på vilket sätt lärarna bör använda den. Vilken betydelse läroboken får är 

avhängt av i vilken mån läraren lutar sig mot boken eller om läraren använder andra läromedel och 

metoder i sin undervisning. Lärobokens betydelse skiljer sig även åt beroende på ämnesinnehåll, där 

genetik, enligt den här studien, var ett område där lärarna hävdade att de använde boken i högre grad 

än i andra delar av kursen. Här blir den granskning av läroböcker som Skolverket (2016c) talar om att 

lärare bör göra av största vikt. 

Intervjuerna visade överlag att det fanns en skillnad i hur lärarna angav att de planerade för 

undervisning i biologi och naturkunskap. I naturkunskapen förklarade lärarna att de tog större hänsyn 

till elevernas intressen och behov när de planerade. Lärarna angav också att de hade andra 

förväntningar på eleverna i naturkunskap än i biologi. Man kan se det i ljuset av en annan intressant 

fråga, nämligen hur genetikundervisning och all annan undervisning i naturkunskap ska se ut med 

tanke på att ämnet är tvärvetenskapligt. Det här examensarbetet innehåller inte underlag nog för att 

svara utförligt på den frågan. Naturkunskapens ämnesplan (Skolverket 2011a) är tydligt mer inriktad 

på genteknik, bioteknik och etiska ställningstaganden i det centrala innehållet än vad 

biologiämnesplanen är. Även kunskapskraven skiljer sig mellan ämnena där naturkunskapens 

samhällsfokus och tvärvetenskap (Skolverket 2011a) lyfts fram på ett annat sätt än i biologin 

(Skolverket 2011b). Osborne och Dillon (2008) diskuterar frågan utifrån naturvetenskapens tudelade 

undervisningssyften och hur vi ska lyckas undervisa både morgondagens forskare och samtidigt få 

med oss de elever som behöver naturvetenskap för att hantera framtidens samhälle. Svein Sjöberg 
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(2010) resonerar kring vilka som egentligen behöver naturvetenskap. Utifrån ett demokratiperspektiv 

behövs medborgare som är tillräckligt insatta i samhällsfrågor för att kunna göra olika val och fatta 

demokratiska beslut. Många av samhällets stora frågor idag är sammankopplade med naturvetenskap 

som till exempel klimatförändringarna och genmodifiering. Därför blir naturvetenskapen viktig för 

demokratin. För att alla ska kunna vara delaktiga och påverka samhället på ett demokratiskt sätt 

behöver vi förstå samhället omkring oss (Sjöberg 2010). I det perspektivet är vetenskap för alla, 

angelägen men bör kanske inte utformas på samma sätt som biologiundervisning som syftar att 

utbilda framtidens forskare (Osborne & Dillon 2008). Däremot bör diskussionen fortsätta kring vad 

naturvetenskapliga undervisningen ska innehålla och hur den bör utformas. Den här studien har gett 

svar på hur fyra lärare förhåller sig och planerar utifrån de olika syftena med biologi- och 

naturkunskapsundervisningen. Det skulle vara intressant att få undersöka i större skala eller genom 

att göra observationer för att se hur planeringen realiseras i klassrummet. 

6.1 Metoddiskussion 
I genomförandet av intervjuer bör man vara medveten om att den information man samlar in är vad 

en individ väljer att säga om sig själv snarare än vad individen faktiskt gör eller tänker (Denscombe 

2016). Så är naturligtvis fallet även i det här arbetet. Det som framkommit i intervjuerna är det som 

lärarna valt att lyfta fram och anger att de gör. För att få en tydligare bild av hur något realiseras från 

ämnesplan till vad som eleverna verkligen får ta del av skulle observationer i klassrummet krävas. Att 

ta reda på elevers upplevelse eller kunskaper kräver att man undersöka det i intervjuer eller tester av 

eleverna. Styrkan i att använde de semi-strukturerade intervjuerna som metod är att man får 

möjligheten att ta del av tankar som inte på samma sätt skulle ha kommit fram i till exempel en 

enkätundersökning. 

Metoden för läroboksanalys hade varit tydligare om Gericke och Hagbergs (2010) fulla modell hade 

använts men begränsades av den tid som fanns till förfogande. Då hade troligen läroböckernas 

otydligheter på ett bättre sätt kunnat lyftas fram och troligen en lite annorlunda bilda av vilka 

genmodeller som är vanligast förekommande. En stor del av innehållet i läroböckerna finn i form av 

bilder. Att dessa inte analyserades gör att en stor del av innehållet ur läroboken inte finns med. 

Gericke och Hagbergs (2010) modell utgår från skrivet material vilket gör att bilderna faller bort ur 

analysen. En bildanalys hade krävt ytterligare metoder. Man kan naturligtvis argumentera för att 

läroböckernas bildtexter kunde ha analysera men frågan är hur de uppfattas utan tillhörande bild. 

6.2 Reflektioner 
Sammanfattningsvis är det betydelsefullt att fundera över vilken roll läroboken har och bör ha i lärares 

planering och undervisning. Studien tyder på att läroboken fortsätter att spela en stor roll i 

planeringen framför allt då ämnet är mer traditionellt, som genetik, och i naturvetenskapligt 

högskoleförberedande kurser som biologi. Det var stora svårigheten att hitta publicerade artiklar om 

lärobokens användning efter 2011 då den nya läroplanen trädde i kraft. Det ger en antydning om att 

det finns mycket forskning kring läroboken och hur lärare använder den kvar att göra. Studiens 

resultat kring lärarnas tolkning och planering utifrån ämnesplanen var spretig, och pekar på ett 
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område som fortfarande behöver undersökas. Det bör vara en prioriterad didaktiskt fråga att 

undersöka hur lärare tolkar ämnesplanen och hur den förverkligas i klassrummet. Som snart färdig 

lärare anser jag att det är viktigt att inte läroboken ersätter läroplanen. Genom att vara medveten om 

att läroböcker innehåller brister kan de vara ett bra stöd i undervisningen, men behöver kompletteras 

med andra undervisningen metoder och fler källor till kunskap. På samma sätt är det intressant att 

fundera över hur jag som lärare behåller kontakten med forskningsvärlden för att själv kunna ge mina 

elever uppdaterad och aktuella fakta kring forskning på biologins område även efter min utbildning är 

avslutad. 

Vidare är de diskussioner kring den naturvetenskapliga undervisningens utformning och 

samhällsanknytning som Osborne och Dillon (2008) och Sjöberg (2010) för central. Lärare behöver 

fundera kring kopplingen mellan naturvetenskap och samhälle och vad den innebär för 

undervisningen. I studien angav lärarna att de planerade naturkunskapsundervisning genom att knyta 

an till elevernas vardag och till samhällsfrågor i högre grad än i biologi medan lärarna förklarade att 

planeringen för biologin hade en mer traditionell prägel. Här finns en skiljelinje mellan de olika 

ämnenas syften, vilket syns i form av en mer anpassad undervisning för alla i naturkunskap och en 

mer forskningsinriktad i biologi. Det finns utrymme att fortsätta fundera kring naturvetenskapens 

samhörighet med demokrati och vilken plats som de naturvetenskapliga ämnena bör ha i skolan.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Text i kursivt har inte getts till lärarna som direkta frågor utan har tjänat som stöd för intervjuaren. 

Beräknad tid per intervju ca 30-45 minuter. Intervjuerna spelas in på dator, i övrigt antecknas. 

Samtliga lärare deltar anonymt. 

Bakgrundsdata 

Vad undervisar du i? 

Antal år som du undervisat? 

Att planera och undervisa  

Först några frågor om hur du lägger upp din undervisning  

Hur gör du för att planera ett moment i din undervisning? 

Vilka läroböcker använder du i din undervisning när du planerar lektioner? 

Vilken roll spelar läroboken i din planering? 

Vilken roll spelar ämnesplanerna för undervisningen? 

Hur använder du läroboken i undervisningen?(under lektionstid) 

Gör du någonting för att hjälpa eleverna att förstå texter i läromedlen när de läser dem?  

Undervisar du i både biologi och naturkunskap? 

Här följer några frågor för dig som undervisar i både biologi och naturkunskap. 

Gör du någon skillnad på hur du lägger upp undervisningen i de båda ämnena? 

Gör du någon skillnad i hur du använder boken? 

Om du gör eller inte gör skillnad, vad tror du det beror på? 

Eget spelrum 

Frågorna handlar om i hur stor utsträckning som du själv kan ansvara för val av läromedel  

Bestämmer du själv vilken lärobok som ska användas? 

Ja  Nej 

Det specifika momentet 
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Genetik är ett centralt innehåll som förekommer i både biologi och naturkunskap. Om du undervisar i 

både naturkunskap och biologi kan du svara var för sig för hur du lägger upp dem.  

Hur lägger du lägger upp momentet genetik (jämfört med något annat moment om du vill)? 

Använder du läroboken på något speciellt sätt i genetik? 

Hur uppfattar eleverna momentet genetik? (Lätt-svårt, intressant-ointressant, rörigt-strukturerat 

o.s.v.) 


