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Abstract  
 

Anna Hildingsson och Josefin Axling (2019). Läroböcker och läroplaner som organisering 

av kunskap. Undersökning av förhållandet mellan läroplan och lärobok ur ett historiskt 

perspektiv. Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, grundnivå, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

 

Uppsatsen analyserar två läroplaner, en från år 1900: ”Normalplan för undervisning i 

Folkskolor och småskolor” och en från år 2011: ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, 2011”. Den analyserar även två läroböcker i naturkunskap, en från år 

1907: ”Lärobok i Naturkunnighet” av Hjalmar Berg och And. Lindén och en från år 2012: 

”Koll på NO biologi fysik kemi” av Anncatrin Hjernquist och Klara Rudstedt. Uppsatsen är 

en komparativ studie i förhållandet mellan läroplan och lärobok. Syftet med analysen är att 

undersöka förhållandet mellan läroplanerna och dess läroböcker under respektive tidsperiod. 

Vi har även valt att studera den största skillnaden mellan läroböckerna och dess diskurser.  

Uppsatsen utgår ifrån en hermeneutisk vetenskapsteori och använder sig av kvalitativ 

textanalys och diskursanalys. Analysen visar att förhållandet mellan normalplanen från år 

1900 och läroboken från år 1907 är något obalanserad, läroboken är mer omfattande än 

normalplanen. Diskursen vi lyckades urskilja under den tidigare tidsepoken är synen på 

människan och dess suveränitet samt sätt att kategorisera människor. Förhållandet mellan 

Lgr11 och läroboken från år 2012 korresponderar, men vi ser ändå en hel del brister i 

förhållandet mellan dem trots att vi lever under 2000-talet. Den diskurs som här kan urskiljas 

betonar särskilt saker som allas lika värde och medvetenheten om miljö och hållbar 

utveckling. 

 

 

 

Nyckelord: styrdokument, läromedel, lärobok, normalplan, läroplan, organisation, utbildning, 

diskurser, makt 
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1. Inledning 

I Läroplansteori och didaktik fastslår Ninni Wahlström att organisering av kunskap alltid har 

varit ett stort intresse för människan sedan antikens Grekland och det är lika viktigt än idag då 

organisering av kunskap är statens sätt att styra. Hon menar att genom läroplaner möjliggörs 

organisering av kunskap och kategorier skapas. De kunskaper som anses viktiga i samhället 

just nu är de som får plats i läroplanen (Wahlström 2017, s. 12-13). Hon anser också att det är 

lärarens roll att tolka läroplanen som text och förmedla den vidare till eleverna på ett 

begripligt sätt (s. 181). 

Studien vi kommer att bedriva är en undersökning av förhållandet mellan läroplan och 

lärobok ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer att analysera en lärobok i 

naturkunnighet från år 1907, en lärobok i ämnet NO från år 2012 samt även en 

läroplan från år 1900 och en läroplan från år 2011. Sedan kommer vi att jämföra 

analyserna med varandra och undersöka dess diskurser. När vi valde att studera 

förhållanden mellan de olika styrdokumenten och läromedlen valde vi att hålla en 

kritisk synvinkel genom hela processen. Vi har eftersträvat en exponering av de största 

skillnaderna vi upptäckt mellan läroböckerna efter våra genomförda analyser. Då vi 

genomfört en analys av en lärobok i naturkunnighet från år 1907 samt en lärobok i NO 

från år 2012 har vi funnit flera skillnader, därför har vi valt att även diskutera det. Den 

jämförelse vi bedrivit finns under avsnittet slutsatser och där har vi även diskuterat 

förhållandena mellan lärobok och läroplan samt vad som utmärker dem. 

Varför vi valt att göra en läroboksanalys är för att när vi själva är examinerade lärare i 

praktiken, är vårt uppdrag att välja läroböcker som är lämpliga som läromedel i våra framtida 

klassrum. Vi kommer i denna studie att kalla läroplanen och normalplanen för “läroplan” eller 

“läroplaner”, för att underlätta vårt skrivande och läsande. Vi anser att läroböckerna bör 

bemöta läroplanens text för att skapa en likvärdig utbildning.  

“Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna 

för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika.”  

                                                                                        (Skolverket 2011, s. 6). 
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1.1 Vad är en läroplan? 

På Nationalencyklopedins hemsida beskriver de definitionen av vad en läroplan är. En 

läroplan innehåller de riktlinjer som grundskolan, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, 

specialskola med flera ska följa och de bestäms av regeringen. Den innehåller övergripande 

mål och riktlinjer och har sin förankring i skollagen (Nationalencyklopedin 2019.10.23).  

Christina Florin skriver i sin artikel Från folkskola till grundskola för webbplatsen Lärarnas 

historia, att normalplanen kom år 1878 och motsvarar dagens läroplan, Normalplanen växte 

fram när staten ville ta större kontroll över folkskolan. Hon menar att genom normalplan som 

styrdokument, möjliggjordes ett maktstyre tillsammans med en folkskoleinspektion som 

skulle inspektera att skolan skötte sig. Det här fastslog hon var ännu ett sätt att utöva makt 

(Florin 2010, s. 7). Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg visar i boken Lärande 

skola bildning, att i normalplanen finns det inga kursplaner eller mål, utan här beskrivs det 

vad eleverna ska kunna efter ämnesspecifika restriktioner. De menar att normalplanens 

struktur redogör för varje ämnes lärokurs, lärogång och metodiska anvisningar, som ett 

underlag för lärarens undervisning. Under denna tid påpekar de att det var den didaktiska 

åskådningsundervisningen (som utformats i Tyskland under 1800-talets mitt) som stod i 

fokus. Den innebar att läraren skulle använda sig av svarta tavlan, bilder, läsning och 

skrivning för att underlätta undervisningen i skolan. Senare tillkom även skolplanscher, som 

ett didaktiskt medel vid inlärning (Lundgren, Säljö, Liberg 2014, s. 167). 

Enligt lag ska dagens läroplan för grundskolan vila på en demokratisk grund och följa 

bestämmelser som utformats för att främja elevers utveckling av lärande och inhämtande av 

kunskap. En del av dessa bestämmelser är de kursplaner som finns för varje ämne i 

undervisningen (SFS, 2010:800, 8§). Dessa kursplaner existerade inte år 1907, påpekar 

Lundgren, Säljö och Liberg. De menar att det var då skolundervisningen följde en 

normalplan. Vidare påpekar de att då fanns inget Skolverk, eftersom Skolverket grundades år 

1962 och därmed kom även den första läroplanen (Lundgren, Säljö, Liberg 2014, s. 84). Det 

är Skolverket som ser över så att alla skolor i Sverige följer den läroplan som utformats. De 

ger råd till regeringen vid tillämpning av ändringar, formulerar de kursplaner som förhåller 

sig till läroplanen och stödjer utveckling för att ständigt förbättra arbetet i skolan (Skolverket 

2019). I Förordning med instruktion för Statens skolverk står det att skolverket som 

myndighet styrs av de ramar som regeringen har bestämt (SFSR 2015:1047).   
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1.2 Vad är en lärobok? 

Boel Englund påpekar i sin underlagsrapport Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt 

över nyare forskning, att läromedelsbegreppet anses som ett väldigt brett begrepp men ses 

ofta av lärare som ett medel att uppnå de uppsatta målen. Hon menar att målen finns i 

läroplanerna, alltså ska läromedlen och läroplanerna gå hand i hand (Englund 2006, s. 4). 

Skolverket hävdar att läromedlens intention är att vara ett verktyg för måluppfyllelse och att 

det finns olika typer av läromedel för olika syften. Med olika syften menar man exempelvis 

ämnen, böckerna ser olika ut beroende på vilket ämne den är gjord för. De talar för att skolans 

resurser avgör vilka läromedel som kan tas in vilket utgör ett problem eftersom skolan ska 

vara likvärdig för alla oavsett geografiska eller ekonomiska förutsättningar (Skolverket 2006, 

s. 9-12). 

1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka förhållandet mellan läroplan och lärobok. De 

läroböcker och läroplaner vi valt att analysera är ”Lärobok i Naturkunnighet” från år 1907 

skriven av Hjalmar Berg och And. Lindén och ”Normalplan för undervisning i Folkskolor och 

småskolor” från år 1900 som vi kallar för ”läroplan från år 1900” i vår studie. Sedan har vi 

valt ”Koll på NO Biologi Fysik Kemi” skriven av Anncatrin Hjernquist och Klara Rudstedt 

som vi valt att kalla ”lärobok i NO från år 2012” och ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 2011” som vi kallar för ”Lgr11”. 

De frågeställningar vi vill undersöka och anser relevanta för vår forskning är:  

• Hur förhåller sig lärobok i naturkunnighet från år 1907 till läroplanen från år 1900?  

• Hur förhåller sig läroboken i NO från år 2012 till lgr11? 

• Vilken är den största skillnaden på de läroböcker vi analyserat?  

 

Något vi kommer att belysa i vår studie är de maktstrukturer som styr den svenska 

skolverksamheten. Vi har även lyckats urskilja deras diskurser ur de olika tidsepokerna 

(början av 1900-tal och 2000-talet) och diskuterat de stora skillnaderna på dem. Genom 

läroplaner som styrdokument innehar staten en viss kontroll över vad vår nästa generation 

kommer att besitta för kunskaper, vilket gör att det är staten som styr i vilken riktning 

samhället går. 
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2. Teori och metod 

Alan Bryman skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att en kvalitativ analys är en typ 

av forskning som inte utesluter subjektivitet (Bryman 2018, s. 454). Detta innebär att 

forskningen kan komma att färgas av våra egna åsikter och erfarenheter även om vi grundar 

vår forskning i relevant litteratur. Vi vill skapa en helhetssyn på förhållandet mellan 

läroplanen och läroboken för att kunna förklara hur väl böckerna stämmer överens med dess 

läroplaner under respektive tidsperiod. Eftersom vi kommer att undersöka två läroböcker och 

jämföra dem med läroplanerna kan det betecknas som en komparativ undersökning. Bryman 

menar att en komparativ, eller jämförande, design passar både till den kvantitativa och den 

kvalitativa ansatsen (Bryman 2018, s. 102). 

Vår studie bygger på en hermeneutisk vetenskapsteori som svarar på de human- och 

samhällsvetenskapliga frågorna. Magdalene Thomassen visar i sin bok Vetenskap, kunskap 

och praxis, att hermeneutiken strävar efter att tolka och förklara (Thomassen 2007, s. 178) 

vilket passar vår studie. Bryman talar om att till skillnad från den hermeneutiska 

kunskapsteorin finns det en teori som heter positivism. Vidare talar han om att teorierna 

brukar beskrivas som motsatta varandra då positivismen är en naturvetenskapligt inriktad teori 

där hypoteser testas, medan den hermeneutiska handlar om att tolka och förklara (Bryman 

2016, s. 51). Men Ulf Brinkkjaer och Marianne Hoyen menar i boken Vetenskapsteori för 

lärarstudenter, att positivismen fortfarande är en viktig vetenskapsteori i pedagogisk 

forskning (Brinkkjaer, Hoyen 2013, s. 41). Positivismen är dock inget som passar vår studie 

för att vi inte har någon teori vi vill testa, då objektivitet inte eftersträvas. Vi menar att i vår 

studie är subjektivism tillåtet, vi har heller ingen hypotes som vi utgår ifrån utan denna studie 

är i syfte att tolka och förklara det som redan finns. 

Vår kvalitativa textanalys gällande läroböckerna kommer att influeras utifrån två av tre 

dimensioner som beskrivs i boken Handbok i kvalitativ analys skriven av Andreas Fejes och 

Robert Thornberg. Där presenteras dimensionerna som tre stycken: ”Den andra dimensionen” 

(där vi analyserar textens form och innehåll) och ”den tredje dimensionen” (textens betydelse 

för resten av samhället och hur den påverkar samhällsmedborgarna). Vi bortser från att 

analysera utifrån ”den första dimensionen” då vi inte anser att det är relevant för vår studie 

(Fejes, Thornberg 2015, s. 178). De menar att den kvalitativa textanalysen passar bra till 

politiska texter, samhälleliga texter, skol- och utbildningstexter samt privata texter. (s. 180-

181). Därför anser vi att denna metod passar bra till våra läroboksanalyser för att de kan 

fungera som verktyg för att urskilja de olika diskurserna i texterna. 
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Den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984) förespråkar diskursanalysen som utgår 

från ett maktperspektiv. Den besvarar frågor som:  

- Vilken kunskap ses som viktig under en viss tidsepok? 

- Hur uppstod kunskapen och hur tillverkas den? 

- Vad har denna kunskap för funktion? 

- Vad får samhället för konsekvenser av denna kunskap? 

Brinkkjaer och Hoyen föreslår att denna analys kan belysa vad kunskapen egentligen gör i 

samhället, vår omgivning, i vår kultur, för våra relationer och så vidare (Brinkkjaer, Hoyen 

2013, s. 94). Diskurser har den makten att kunna påverka samhället i stort, den influerar vad 

som kan tänkas och sägas. Definitionen av begreppet diskurs är “ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen”. De placerar människor i olika fack som exempelvis “det duktiga barnet” 

och “den svaga eleven”. Återkommande under hela vår studie är att makt och kunskap är 

starkt sammanflätade, något som Michel Foucault också belyser, vilket Soly Erlandsson och 

Lena Sjöberg nämner i boken Barn- och ungdomsforskning. Metoder och arbetssätt 

(Erlandsson, Sjöberg 2013, s. 82-84). De menar att inom diskursanalysen finns det olika 

angreppssätt men vi har valt att fokusera på Foucaults inriktning som handlar om makt vilket 

vi beskrivit ovan (s. 86). Göran Ahrne och Peter Svensson hävdar i boken Handbok i 

kvalitativa metoder, att diskursanalysens konstruktivistiska utgångspunkt enligt 

perceptionerna (hur vi uppfattar olikheter i omvärlden), skiljer sig vår bild av omgivningen på 

vilken samhällssyn vi har och vilken tidsepok vi befinner oss i. De fortsätter med att 

kategorisering av människor är något som kan ses när det kommer till samhälleliga normer 

och praktiker, hur svaga/starka människor kan placeras i olika grupper baserat på deras 

egenskaper (Ahrne, Svensson 2016, s. 176). Vidare menar de att en mer modern syn på 

konstruktivistisk hållning är att språkanvändning och andra sociala praktiker påverkar hur vi 

ser och tar in vårt samhälle och omvärld (s. 177).  

Vi kommer att influeras av den kvalitativa textanalysens dimensioner när vi analyserar 

läroböckerna och sedan Michel Foucaults diskursanalys när vi analyserar läroplanerna. Vi 

utgår ifrån dessa mallar/guider för att underlätta strukturen i vår uppsats. 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi tidigare forskning som vi anser relevant för vår studie. Vi har valt att se 

på den forskning som berör läroplaner och läroböcker enskilt.  
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3.1 Läroplaner 

När vi undersöker tidigare forskning om läroplaner så hittar vi att Ninni Wahlström i sin bok 

Läroplansteori och didaktik syftar på att de förändringar som skett, beror till stor del på 

politiska och moraliska förändringar (Wahlström 2017, s. 29). Tomas Englund, Eva Forsberg 

och Daniel Sundberg beskriver också i sin bok Vad räknas som kunskap? att läroplanen 

utvecklats på bl.a. social och politisk nivå, då båda delar har influerat skolundervisningen och 

fått större betydelse i dagens skolvärld (Englund, Forsberg, Sundberg 2012, s. 144-146). Även 

studien Staten och läromedlen som Anna Harrie Johansson bedrivit vid Linköpings universitet 

visar att det alltid funnits en maktkamp kring skolan och styrdokumenten, de som styr 

läroplanen styr också samhället. Detta visar på att politiken som makt är avgörande i 

betydelsen för skolans verksamhet genom läroplanen. Konkret sagt är läroplanen ett 

dokument som styr de kunskaper som skall läras ut, vilket avgör den framtida befolkningens 

kunskaper och färdigheter med skolan som resultat (Harrie Johansson 2009, s. 36). För att 

styrka detta beskriver också Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, och Caroline Liberg i sin bok 

Lärande, Skola, Bildning att de som väljer ut kunskap som skall läras ut i utbildning är de 

som sitter på den verkligt stora makten. De presenterar läroplansteori, att ordet läroplansteori 

är ett uttryck för hur något ska organiseras för lärande (Lundgren, Säljö, Liberg 2014, s. 141). 

Sedan redogör de för hur organisering kring lärande och tankesättet om läroplaner 

förändrades under 1900-talet, där fokus ändrades från att ha ett vetenskapligt synsätt på 

utbildning till att mer handla om barnets behov och utveckling (s. 176). Englund, Forsberg 

och Sundberg menar att under årens lopp har läroplansteori analyserats i flera omgångar. De 

beskriver också hur läroplansteorin utvecklats och förloppet för skolans läroplan speglar hur 

de centrala begreppen för skolkunskaper, pedagogiska praktiker och politiskt inflytande 

förändrat samhället (Englund, Forsberg, Sundberg 2012, s. 100). 

Ser vi på utvecklingen kring läroplanen när det kommer till elevers lärande i naturkunskap 

menar Annie-Maj Johansson och Per-Olof Wickman i sin studie Vad ska elever lära sig 

angående naturvetenskaplig verksamhet? att det skett en omfattande och betydande 

lägesändring. De påstår att naturvetenskapen kan ses som föränderlig, där kunskapskraven 

samt tillvägagångssättet att undervisa elever har utvecklats i samma takt och omfattning som 

samhället. Alltså menar de att läroplanen har utvecklats från att betona elevers genomförande 

av undersökningar med färdiga instruktioner, till att eleverna idag får vara med och skapa 

undersökningar, ha möjlighet att påverka hur undersökningar ska gå till, hur de ska tolkas, 

utvärderas och sedan presenteras (Johansson, Wickman 2012, s. 15).  
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3.2 Läroböcker 

När vi undersöker tidigare forskning om läroböcker hittar vi att Ulla Ekvall i sin studie 

Formativt, figurativt, operativt i läroböcker för barn nämner att naturkunskapsämnet hade låg 

status under 1800-talet och gavs inte särskilt mycket tid i undervisningen, vilket även kan ses 

i bokproduktionen. Hon beskriver att det då fanns mycket få naturkunskapsböcker och 

inriktningen på böckerna var växternas nyttighet för människan. Vidare syftar hon på att 

fokus låg på människan och inte växterna i sig utan endast deras användbarhet och glädje för 

människan. Sedan nämner hon att böckerna innefattade ett religiöst perspektiv med 

människan i centrum och hur det framgick att växternas terminologi är viktig (att kunna 

växters namn, egenskaper och utseende), vilket kan bero på det rådande lantbrukarsamhället 

(Ekvall 1997, s. 113-115). 

Ser vi på lärobokens roll i skolan så har den enligt Boel Englund i sin underlagsrapport till 

Läromedelsprojektet Vad har vi lärt oss om läromedel?, att den alltid varit mycket stark. Hon 

beskriver att den är disciplinerande, organiserande och underlättande. Hon presenterar också 

att syftet med läroboken skall vara att den inbringar en slags helhet till undervisningsstoffet 

och skapar en känsla av sammanhang (Englund 2006, s. 26). Dock menar Englund att 

forskning om hur läromedel används de senaste 25 åren är bristfällig. Den utveckling man kan 

se är Informations- och Kommunikations-teknik (IKT)-baserade läromedels framfart. Hon 

beskriver sedan att IKT blir allt mer populärt i skolorna, men det är mycket ovanligt att lärare 

inte använder sig av läroböcker alls i sin undervisning. Vidare uttrycker hon att hela 20 

procent av lärarna använder sig av någon form av läromedel varje lektion, enligt Föreningen 

Svenska Läromedels (FSL) enkätundersökningar (s. 4-6). Sedan visar han att de 

undersökningar som gjorts av FSL visar hur bara hälften av lärarna anser att de har tillgång 

till de läromedel som ger “bäst möjlighet till kunskapsinhämtning” (s. 10).  

 

 

4. Analys 

4.1 Normalplan för undervisning i Folkskolor och småskolor (1900) 

Läroplanen består av 98 sidor och inledningsvis beskrivs det vilka särskilda slags skolor som 

styrdokumentet avses för; småskola, folkskola, mindre folkskola, folkskolans högre afdelning 

(dåvarande stavning), fortsättningsskola och ersättningsskola. I vårt arbete kommer vi lägga 



 

 

10 

 

fokus på det som kallas folkskola, eftersom det motsvarar dagens grundskola (då den var 

beräknad till 4 år, åk 3-6) vilket är det vi är intresserade av. Folkskolans kapitel startar på sida 

16 och börjar med en redogörelse för de allmänna förutsättningar som förväntas av eleverna 

under deras skolgång. Fortsättningsvis redogörs för lärokurs, lärogång och metodiska 

anvisningar för vardera ämnet. Den kunskap som finns är väldigt smalt beskriven, då det 

endast innehåller vad varje elev ska kunna. Det görs tydligt att lärarens kompetens är av stor 

vikt vid undervisningen, eftersom inga konkreta mål eller tillvägagångssätt nämns. Det är då 

upp till läraren att besitta den kunskap och inneha material som hjälper eleverna vid 

inlärningen. Det var (som vi nämnt tidigare) under den här tiden åskådningsundervisningen 

användes i klassrummen, vilket var att eleverna skulle agera åskådare till lärarens 

undervisning och bl.a. svarta tavlan och skolplanscher blev de mest användbara medlen vid 

inlärning.  

Om vi utgår ifrån vad eleverna förväntades lära sig inom “naturkunnighet” så lyder den 

övergripande beskrivningen på följande sätt: “Beskrifning af de allmännaste naturföremålen; 

redogörelse för människokroppens byggnad, förrättningar och vård; läran om de viktigaste 

naturföreteelserna; läran om himlakropparna.” (Läroverksöverstyrelsen 1900, s. 41). 

Fortsättningsvis under naturkunnighetens lärokurs finns en lång lista på vilka djur, växter och 

blommor eleverna bör kunna, samt att de bör lära sig några mineraler, kroppens allmänna 

egenskaper, en del fysik och en del kemi. Sedan följer lärogång och där beskrivs vad eleverna 

enligt årgång i folkskolan ska lära sig. Det råder inga specifika mål eller tydliga riktlinjer vid 

inlärningen, bara vad läraren kan förväntas undervisa om. Sist framförs metodiska 

anvisningar, där läraren får en bild av vilket förhållningssätt som undervisningen bör anpassas 

efter (s. 45). Detta är dock bara anvisningar, det finns inga tecken på att eleverna måste lära 

sig det. Mot slutet framförs fler allmänna anvisningar under delen om läsordningar, där det 

bl.a. beskrivs att varje dag i skolan bör inledas med en bön, vilket skall “begynna 10 minuter 

före första lärotimmen.” (s. 77). Det framkommer här såsom tidigare i läroplanen (se 

kristendomskunskap s. 7) att folkskolan dominerades av den kristna kyrkans riktlinjer, då 

specifik lärdom om kristendom skulle innefattas i undervisningen. Sist i läroplanen finns det 

exempel på scheman i läsordningen för skolan i varje årskurs och där syns det tydligt att 

naturkunskap inte gavs något större utrymme. Naturkunnigheten kunde vid behov bytas ut 

mot geografi, vilket även framgår i läsordningens anvisningar. Dessa läsordningar (scheman) 

är gjorda för veckodagarna måndag-lördag, då man endast var skolledig på söndagarna.   
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Vilken kunskap ses som viktig under en viss tidsepok? 

Vid första anblick ger läroplanen dagens läsare en ganska mager bild av hur undervisningen 

tar sig uttryck. För att innehålla varje ämnes läroplan från småskolan, folkskolan, mindre 

folkskolan, folkskolans högre avdelning, fortsättningsskolan och ersättningsskolan så är den 

väldigt tunn. Det ger den moderna läsaren en inblick i hur bristande i omfattning läroplanen 

var på den tiden.   

Naturkunskapen utgör inte en så stor del av läroplanen, då man möjligen kan se det som att 

ämnet i sig under den här tiden inte ansågs vara bland de viktigaste i skolan. Det kommer 

också till uttryck under ämnets metodiska anvisningar; “Undervisningen i naturkunnighet och 

geografi kan med fördel så anordnas, att under viss del af läsåret eller terminen blott ettdera 

ämnet läses på̊ den för båda anslagna undervisningstiden.” (Läroverksöverstyrelsen 1900, s. 

45). Undervisningen i naturkunskap kunde dela sin undervisningstid med geografi, eller helt 

bytas ut mot det under en viss tid under läsåret, vilket kan ses under bilagorna “läsordningar”. 

(s. 96, bilaga 18). Ämnesval gjordes beroende på vad läraren ansåg vara viktigast för 

elevernas undervisning. Ser vi till naturämnets lärogång så ska eleverna under folkskolans 

första, andra och tredje årsklass endast undervisas om djurlära och växtlära. Det är först under 

den fjärde årsklassen som eleverna presenteras undervisning inom läran av den “oorganiska 

naturen” och “himlakropparna” (s. 43). Det här speglas också i metodiska anvisningar, inga 

konkreta kunskaper om de sistnämnda delarna i ämnet nämns (s. 45). Man kan tänka sig att de 

ämnen inte ansågs lika “viktiga” som djur och växter. Under de metodiska anvisningarna 

benämns också hur viktigt det är med rätt förhållningssätt gentemot djuren och naturen, vilket 

vi kopplar till att vi levde i ett jordbrukarsamhälle och på så sätt hade en mycket nära relation 

till vår omgivning, hur den skulle behandlas, vårdas och brukas.  

Hur uppstod kunskapen och hur tillverkas den? 

Under början av 1900-talet präglades folkskolan av den kristna kyrkans värderingar och 

riktlinjer, vilket syns tydligt i läroplanens utformning och ämnesundervisning. Varje dag 

skulle inledas med morgonbön och eleverna skulle undervisas i kristendomskunskap, där de 

skulle vägledas, lära sig bibeltexter och psalmer enligt kristna värderingar (s. 17). Stort ansvar 

låg på att leverera den här kunskapen till eleverna på bästa sätt. När vi ser på kunskaperna om 

vad eleven ska lära sig så har de bestämts i högt uppsatta myndigheter, där de vägt samman 

och bedömt vad varje årskurs bör kunna. Trots detta finner vi inga specifika krav eller mål, 

utan bara information till undervisande lärare om vad eleverna ska lära sig. Man kan tänka sig 
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att det är upp till läraren att avgöra när en elev besitter en kunskap eller inte och hur eleverna 

undervisas för att kunskapen ska förmedlas (s. 41).  

Vad har denna kunskap för funktion?  

Läroplanen var utformad under en period i Sverige då vi levde i ett jordbrukarsamhälle. De 

flesta medborgare var bönder och livnärde sig på sin mark och boskap. Läroplanen var då 

utformad till att passa det samhälle vi levde i och eleverna fick kunskap som de senare hade 

användning av hemma. Möjligtvis utvecklades ämnet naturkunskap för att det utbildade 

eleverna om den mest nödvändiga och relevanta kunskapen under den tiden. 

Under “allmänna anvisningar” (s. 77) nämns det att under höst och vår får det förekomma 

avvikelse från den fastställda läsordningen, för att elever under skördetid ska kunna 

genomföra trädgårdsskötsel och hjälpa sina föräldrar med lantbruket. De får då sluta efter två 

eller tre lärotimmar i skolan, och sedan efter skördetid återgå till det bestämda antalet 

lärotimmar i skolan. Möjligtvis tyder detta fenomen på den typ av samhälle där de kunskaper 

som sägs viktiga att besitta enligt ”metodiska anvisningar” (s. 45) är de kunskaper som är 

relevanta. Eleverna fick de kunskaper som ansågs vara nödvändiga och användbara. Möjligen 

kan man dra slutsatsen att många elever knappt skulle ha nytta av någon mer avancerad 

kunskap, då de flesta bara avslutade folkskolan och sedan återgick till att arbeta. Med detta 

som belägg kan det måhända antas att natur som ämne förekom för att göra eleverna 

medvetna om det samhälle vi lever i, hur saker uppstod och varför de gjorde det (oavsett om 

eleverna skulle ha användning av den kunskapen senare i livet eller ej).  

Vad får samhället för konsekvenser av denna kunskap?  

Vi kan möjligen se en ganska stor orättvisa i åtkomst till undervisning beroende på var 

eleverna var bosatta. Orättvisan ser vi för att på de mindre folkskolorna kan samma lärare ha 

ansvaret att undervisa eleverna i både småskolan och folkskolan. Undervisningen kan ske i 

lokaler som inte är avsedda för skolundervisning från början (s. 17). 

De allmänna anvisningarna för folkskola och mindre folkskola nämner elever som “blivit 

befriade från folkskolan”, det tolkar vi kan vara elever som inte uppfyller de krav som 

samhället ställt. Det kan vara elever som inte är tillräckligt begåvade eller har ev. handikapp 

som hindrar eleverna från att uppnå samhällets krav. Man kan tänka sig att elever som befriats 

från folkskolan är elever som redan gått klart och uppnått den kunskap de ska utrustas med, 

under sin tid i folkskoleundervisningen (s. 16). 
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Man kan tänka sig att de barn som får en mer bristande undervisning på grund av att de går på 

en mindre skola, inte får samma kunskap som de elever som går på de större fasta 

folkskolorna. En konsekvens blir då att elever inte får leva ut sin fulla potential och därmed 

inte ges möjligheten att studera vidare. Dock kan det möjligtvis vara väldigt få barn ute på 

landsbygden som läste länge i skolan, eftersom de en dag skulle överta sina föräldrars gård. 

Trots detta jordbrukarsamhälle läste ändå en del vidare till högre utbildningar och man kan 

tänka sig att det var de mest “läsbegåvade” pojkarna i de större samhällena som fick den 

möjligheten, eftersom deras utbildning och undervisning gavs mer tid.  

Vi ser också att alla elever i en klass skulle undervisas på samma sätt oavsett deras varierande 

kunskapsnivåer och åldrar. Då fanns inte tanken eller vetskapen om att alla elever lär sig på 

olika sätt, i olika takt och med olika förutsättningar. En följd av detta var att eleverna 

placerades i olika kategorier där en del elever var “mer begåvade”, medan andra kanske inte 

ens fick fortsätta gå i skolan för att de inte ansågs tillräckligt kunniga.  

I en del af landet har den fasta folkskolan på landsbygden antagit sådan form, 

att samtliga barnen besöka skolan blott en del af läsåret, hvaremot endast en del 

af barnen, företrädesvis de yngre, besöka skolan alla åtta läsmånaderna. För 

denna anordning har någon särskild skolform icke ansetts vara behöflig, utan 

man har menat, att den kan tillgodogöra sig de anvisningars som lämnats för 

fast folkskola Litt. D och E, under förutsättning att de under läsåret 

genomgångna lärokurserna repeteras under de två̊ månader, då somliga barn äro 

befriade från regelbundet deltagande i undervisningen men i stället bevista 

repetitionsförhör en dag i veckan. 

(Läroverksreformen 1900, s. 62) 

Här ser vi ett tydligt exempel på att det inte ansågs lika viktigt att barnen på landsbygden och 

de mindre skolorna gick i skolan alla läsårets månader. Eleverna på landsbygden fick inte 

samma chans till utbildning och togs kanske inte på lika stort allvar. Genom läroplanens 

beskrivning ser vi hur de barn som befriats från regelbundet deltagande i undervisningen bara 

behöver närvara i skolan vissa delar av läsåret. 

Ur vår moderna synvinkel tycker vi att det är anmärkningsvärt att naturämnet inte ansågs så 

viktigt och därmed inte fick lika stor del i undervisningen. Dock vet vi inte hur eleverna 

påverkades av bristen på naturkunskap, men vi tänker att mer kunskap ger mer insikt och 
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förståelse för saker omkring oss. Det kan tänkas att eleverna fick lära sig väldigt lite om de 

vetenskapliga delarna av naturkunskapen, av allt att döma så ansågs inte den vetenskapliga 

naturkunskapen vara en viktig del av undervisningen. För en del av eleverna var detta den 

enda skolgång de fick, så därför reagerar vi (med de kunskaper vi besitter idag) över att 

kunskapen om det vetenskapliga området var bristfällig.  

4.2 Lärobok i Naturkunnighet (1907) 

Lärobok i Naturkunnighet är skriven av Hjalmar Berg och And. Lindén, består av 161 sidor 

och inleds med en kort innehållsförteckning för bokens läsare där det framgår att boken är 

indelad i sju delar; djuren, växterna, fysiska företeelser, kemiska företeelser, jordytan och dess 

förändringar, himlakropparna och hälsolära. Dessa delar utgör alltså de övergripande delarna i 

naturkunnighet som undervisningen ska baseras på. Varje del har även delats upp i mindre 

avsnitt där läsaren får en övergripande upplevelse av vad just det stycket ska handla om. 

Under exempelvis avsnitten “valda djur” och “valda växter” beskrivs ett antal vanligt 

förekommande växters/djurs uppbyggnad, utseende och kort information. Halva läroboken 

består av djur- och växt-avsnitt där också avsnittet “människan” ingår. I det avsnittet beskrivs 

människans uppbyggnad, organ och funktion. Under fysiska företeelser beskrivs värmets, 

ljusets och ljudets uppkomst, rörelse och användning. Därefter görs även en kort beskrivning 

av magnetism, elektricitet och tyngd innan nästa del kemiska företeelser. Under ett avsnitt i 

kemiska företeelser beskrivs förbränning av olika slag, samt huruvida det kan konkretiseras i 

mindre experiment.  

Kolsyra. Försök. a) Smakar man på en droppe utspädd saltsyra, kännes den 

skarpt sur. Droppar man blått lackmuspapper i saltsyra, färgas det rött. Sådana 

ämnen, som färgar blått lackmuspapper rött kallas syror. b) I en flaska lägger 

man ett lager av små kalkstensbitar. Häller man nu litet saltsyra i flaskan, bildas 

på kalkstenen små glasblåsor, vilka uppstiga genom vätskan. Man tillsluter då 

flaskan med en kork, i vilken ett dubbelböjt glasrör är inpassat. samt nedför 

rörets fria ände i en glasbägare (eller flaska). Nedsänker man efter en stund ett 

brinnande ljus i bägaren, slocknar ljuset. Bägaren innehåller således ej längre 

luft. Denna har blivit utdriven av den från flaskan kommande gasen, som har 

helt andra egenskaper än luft. Gasen kallas kolsyra. Kolsyra kan ej underhålla 

förbränning. 

(Berg, Hjalmar., Lindén, And. 1907, s. 116-117). 
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Nästkommande del handlar om jordytan och dess förändringar. Det omfattar bl.a. olika 

jordlager och arter, bergarter och hur jorden på ytan förändrats av väder, vatten, växter och 

djur, samt hur jordens inre påverkat jordens yta. Delen om himlakropparna innefattar 

beskrivning av vad en himlakropp är, hur solen och månen förhåller sig till varandra, hur de 

rör sig. Jordens form och storlek tas upp, resten av planeterna i vårt solsystem nämns och hur 

tideräkningen fått sin form. Den sista delen om hälsolära handlar om näringsämnen i föda, hur 

vi bör tillhandahålla mat och dryck för att få i oss dem, hur viktigt det är att hålla sig ren och 

inte sprida smittor som kan orsaka sjukdomar. Det beskrivs också hur nervsystemet påverkar 

kroppen på olika sätt av olika triggande faktorer, ex. alkohol, som skapar ett beroende och är 

negativt för kroppens organ. 

Bokens disposition:  

Djuren: s. 1-46 → 45 sidor. 

Människan: s. 46-63 → 17 sidor. 

Växter: s. 63-84 → 21 sidor. 

Fysiska företeelser: s. 84-116 → 32 sidor. 

Kemiska företeelser: s. 116-124 → 8 sidor. 

Jordytan: s. 124-133 → 9 sidor. 

Himlakropparna: s. 113-137 → 24 sidor. 

Hälsolära: s. 147-160 → 13 sidor. 

Textanalys utifrån dimensionerna 

Genom att se närmare på bokens disposition kan vi enkelt avgöra att den del som får störst 

utrymme är delen om djur, vilket är 45 sidor av 161 sidor totalt. Vi kan även se att ”kemiska 

företeelser” och ”jordytan” är delar som får färre antal sidor i boken. Möjligen sågs det 

mindre viktigt under den tidens undervisning. Boken är till sin storlek ganska liten, ungefär 

15x20cm, typsnittet liknar Times New Roman och teckenstorleken är ganska liten. Vi känner 

oss förvånade att detta är en lärobok för barn då den inte ser ut att lämpa sig för barn med 

tanke på storlek, typsnitt och teckenstorlek. 

Språkets variation i texten är liten, beskrivningarna är mycket konkreta och saknar nästan helt 

gestaltningar. I boken finns konkreta beskrivningar av exempelvis katten där författarna kort 

och koncist förklarar kroppens uppbyggnad och beståndsdelar samt utseende. Hur en katt låter 

finns också med i beskrivningarna, vad en katt har för syfte som husdjur (vilken nytta hen har 

för människan) och hur en katt rör sig med mera. Dessa konkreta beskrivningar finns också 
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om: hästen, duvan, abborren, kålfjärilen, korsspindeln, kräftan och så vidare. Detta implicerar 

ett intryck av att författaren tror väldigt lite om läsarens allmänna vetande. Boken ter sig mer 

som en faktabok eller ett sakregister om djur snarare än en lärobok för barn. Det baserar vi på 

de konkreta beskrivningarna och avsaknad av levande berättelser och pedagogiska uttryck. 

Det saknas uttryck som involverar läsaren, som skapar funderingar och nyfikenhet. Vid slutet 

av kapitlet där ett antal djur beskrivits görs ett försök att involvera läsaren med slutna frågor 

som: 

Vilka av de nu omtalade djuren hållas som husdjur? Vilka äro ryggradsdjur - 

leddjur - blötdjur - maskar? Vilka ryggradsdjur äro varmblodiga - kallblodiga? 

Vilka djur andas med lungor - med gälar?  

         (Berg, Lindén 1907, s. 14). 

I boken finns enkla illustrationer av djuren. Vidare ser vi att beskrivningarna av djurens 

nyttigheter är utifrån ett nordiskt, svenskt perspektiv. De djur som framställs som bra i boken 

är får, renar och nötkreatur. De djur som beskrivs som lite farliga är gorilla och elefanter.  

Vid avsnittet om fysiska företeelser (s. 84-116) förekommer konkreta guider om hur du skall 

upptäcka fenomen genom olika experiment. Det finns även några informativa illustrationer. 

De guider som nämns är väldigt befallande: “Utvisa några lodräta kanter och ytor i 

klassrummet! Några vågräta! Undersök några med sänklod och vattenpass!” (s. 111). Man har 

även försökt involvera läsaren med några frågor som “Vid vägning begagnas även besman. 

Var ligger här stödpunkten? [...]” (s. 112) som sedan avslutas i befallande ton “Väg några 

olika föremål med våg! Med besman!” (s. 113). 

I boken överlag väljer man att benämna saker och ting med “han” eller “hon”. Det är svårt att 

avgöra varför de väljer att sätta kön på dessa saker ifall man ser på det ur ett genusperspektiv. 

I en artikel på hemsidan Språktidningen.se skriver Ida Västerdahl att förr var det regel att sätta 

kön på alla ord, oavsett om det var en orm eller klocka. Västerdahl menar att detta sätt att 

könsbenämna ord kommer ifrån fornsvenskan från början och där bestämde de vilka ord som 

ansågs vara feminina och maskulina. Vidare förklarar hon att de ord som slutade på -a oftast 

hörde till den feminina gruppen (Värsterdahl, 2012). Månen benämns till exempel som en 

“han” i läroboken. Det framgår även att den är skriven utifrån en norm där läsaren skall vara 

europé och vit. Läsaren ges en känsla av “vi” och “dom” tänkande. Det är tydligt att boken är 
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avsedd för en vit, nordisk person. Under år 1907 fanns det nästan ingen invandring i Sverige 

vilket tydligt framgår i böckerna. Vi får även en känsla av att det saknas utrymme för något 

annat än normen i boken för att den är skriven “så här är det och så här ska det vara”. 

När författarna ska förklara vad en gorilla är så börjar de med “gorillan är större och starkare 

än en människa” (s. 15). Det här visar att det är människan som står i centrum av denna bok 

och de beskrivningar som görs är i förhållande till människan. Detta är något Ulla Ekvall 

(1997) tidigare slagit fast i sin forskning (se avsnitt under tidigare forskning). Vidare 

benämner författarna gorillan som “hon” genom att skriva så här: “om hon retas, anfaller hon 

till och med människan.” (Berg, Lindén 1907, s. 15). Författarna fortsätter att namnge gorillan 

som “hon” under resten av avsnittet. När vi når avsnittet där de beskriver en hund, uttrycker 

sig författarna att hunden helst håller sig till människan och att även ”de vildaste folk hava 

honom till vän och försvarare” (s. 18). Här beskrivs hunden som en “han” men gorillan var en 

“hon”. Uttrycket med att även vilda människor kan ha en hund är också ett ovanligt sätt att 

uttrycka sig på i förhållande till dagens språkhållning. Frågan uppstår: vad är definitionen av 

“vilda folk?” Det är inget som framgår i texten och känslan av stigmatisering uppstår. 

Vidare kommer vi till avsnittet människan och här beskrivs uppbyggnad, funktion och 

utseende. Det som är anmärkningsvärt är att författarna i boken uttrycker att färgen på huden 

är vit men hos “andra” människoraser är den färgad (s. 47). Hjärnan påstås även vara den 

viktigaste delen i kroppen för det är den som gör människan till en kännande, viljande och 

tänkande varelse (s. 62). 

Det var viktigt med jordbruk, arter och växter under denna tid vilket märks tydligt i bokens 

uppbyggnad. Författarna tillbringar mycket tid med att beskriva varje växts beståndsdelar och 

liknande. Vid växternas beskrivningar finns även en förklaring om dess nyttighet för 

människan och vad den används till. På sida 105 beskrivs det att man ej bör ställa sig intill 

höga föremål som halmstackar eller att man ej bör hantera metallredskap som liar och plogar. 

Detta avslöjar vilken tidsepok boken befinner sig i (s. 105). Vid exempel som jordbävningar 

(s. 132) säger man att dessa sällan förekommer i vårt land men inte var i världen de kan 

förekomma. Det enda som beskrivs är att de existerar och hur händelseförloppet går till. 

När vi kommer in på avsnittet om himlakropparna beskrivs jorden vara en cirkelformig skiva, 

vilket möjligtvis kan vara missvisande att starta kapitlet med (s. 133). Vid fortsatt läsning är 

det svårt att finna att jorden faktiskt är klotformad, och de illustrerar en bild av jorden som en 

skiva där de ska visa solens upp- och nedgång (s. 135) (se bifogad bild i bilaga 1). 
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Informationen som delges i boken är mer nyttig än vetenskaplig. De nämner inte på ett 

vetenskapligt sätt varför och hur det går till på det viset. Först när vi når avsnittet 

“himlakropparna, sådana de äro” går det upp för läsaren att de faktiskt är runda och inte platta 

som skivor (s. 137). Detta kanske lurar läsaren i första delen av avsnittet där man visar upp 

bilder på platta himlakroppar och beskriver dem som platta. 

Under delen hälsolära (s. 147) beskriver man att vatten är den bästa drycken samt hur ett 

fullvärdigt dricksvatten ser ut och luktar, och man beskriver även hur ett dåligt dricksvatten 

ter sig. Detta måste bero på att det kanske inte var lika självklart att man kunde få tag på 

fullvärdigt dricksvatten under denna tidsepok, så därför behövde man lära ut sådana 

kunskaper i skolan. Vidare kommer en del hälsotips om hur man exempelvis ska ta hand om 

sina tänder och varför det är viktigt. Det står till och med att det är viktigt att tugga maten för 

optimal matsmältning och att man känner hunger när man ätit för lite mat. Detta inbringar 

känslan av att befolkningen var i behov av att få råd om hygien och sådana saker. I boken 

finns även råd om hur en sko ska sitta för att vara bekväm på foten, men för oss idag är det 

något vi lär oss utan att behöva läsa oss till det i en lärobok. Det finns till och med ett helt 

avsnitt om hur man skall bada och tvätta sig rent praktiskt med exempel som: hur lång tid och 

vilken temperatur vattnet bör ha. Efter dessa råd implicerar författarna ännu en gång att 

läsarens allmänna vetande är relativt lågt.  

Boken uttrycker sig varnande om alkohol, vad den gör med hjärtat och levern och att det kan 

leda till missbruk och död. Det står också hur kroppen ter sig vid intagande av alkohol och att 

fler ensamma män blir “supare” som det uttrycks i boken. De som faller att bli supare hamnar 

sedan i fattigdom och elände (s. 157-158). Dessa typer av specifika råd och antaganden 

kanske inte är lämpliga i en lärobok för barn, trots att barn tidigt bör få vetskap om att alkohol 

är skadligt för kroppen. 

4.3 Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011) 

Den svenska läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem – Lgr11, är ett 

styrdokument som består av 299 sidor. Lgr11 inleds med en innehållsförteckning där det 

framgår att den består av fem delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer, förskoleklassen, fritidshemmet och kursplaner. Vi kommer här att lägga fokus på tre 

av dessa delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och kursplaner, med fokus 

på naturkunskapsämnena. Efter innehållet kommer första delen som är skolans värdegrund 

och uppdrag. Där beskrivs de grundläggande värdena, att utbildningen ska främja alla elevers 
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utveckling i utbildningen och lärandet, samt hur alla människors rättigheter och lika värde ska 

understrykas och belysas under skolgången (Skolverket 2011, s. 5). I första delen beskrivs 

också skolans uppdrag; 

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och 

främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna 

orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, 

ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt 

att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  

                                                   (Skolverket 2011, s. 7) 

Vidare beskrivs hur eleven ska utbildas genom olika perspektiv som: historiska perspektiv, 

miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiskt perspektiv. Det här är för att de ska få en 

så bred och stor förståelse som möjligt för sin utbildning, för omvärlden och för människans 

ständiga påverkan. Nästa del berör de övergripande mål och riktlinjer som ska följas av skolan 

och lärare. Det beskrivs också tydligt vilka rättigheter och skyldigheter skolan har gentemot 

eleverna och vårdnadshavare, vilka krav som ställs och tydliggörande av de mål som ska 

uppnås (s. 10-21).  

Fortsättningsvis kommer kursplanerna, där belyses vilka mål eleverna ska uppnå i varje ämne, 

samt ämnenas respektive betygskriterier. Under delen om de naturorienterande ämnena är 

biologi, fysik och kemi uppdelade som egna ämnen, med egna kursmål och egna 

betygskriterier (s. 164-195). Där tydliggörs ämnenas syfte och det centrala innehållet, som är 

uppdelat i mindre kategorier så som ”natur och samhälle”, ”kropp och hälsa”, ”biologin och 

världsbilden” med mera (s. 166). I kunskapskraven görs en mer utförlig konkretisering om 

vad som krävs för betyg E, D, och A, samt vilka betygskriterier eleven bör uppfylla för att 

uppnå respektive betyg (s. 169-171).  

Vilken kunskap ses som viktig under en viss tidsepok? 

Det första som slår oss är att Lgr11 är hela 299 sidor, vilket ger intrycket att den är väldigt 

omfattande. När vi läser Lgr11s innehåll får vi bilden av att stort fokus ligger på övergripande 

mål och kursmål, alltså vad som krävs av skolan, hemmet, lärare och elever för att skolgången 
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och undervisningen ska bli så givande som möjligt. Lgr11 är utförligt beskriven och ger 

läsaren förståelse för vad som ska hinnas med under elevens tid i grundskolan (s. 5-16).  

Naturämnena är idag uppdelade i tre separata ämnen: biologi, kemi och fysik. Dessa tre 

ämnen utgår ifrån samlingsnamnet naturkunskap. Idag är naturkunskapen en betydande och 

mer innehållsrik del av den moderna undervisningen, och därför har de blivit egna ämnen med 

egna kursmål (s. 164, 174, 185). Ett exempel är den hållbara utvecklingen som nämns i målen 

för samtliga naturkunskapsämnen: ”människans påverkan på naturen lokalt och globalt. 

Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling” (s. 

167). Det uttrycks tydligt att påverkan på miljön och den hållbara utvecklingen är viktiga 

delar av elevernas undervisning.  

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skapa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling.    

(Skolverket 2011, s. 8) 

Hur uppstod kunskapen och hur tillverkas den? 

Människan har under alla tider varit nyfiken och haft viljan att lära sig nya saker om sig själva 

och det som finns runt omkring oss (s. 185). Lundgren, Säljö och Liberg menar att utveckling 

har skett i olika takt och med olika metoder. De visar att efter Andra världskriget bestämdes 

det att skolan skulle ledas och utbildas utifrån en mycket mer demokratisk och samhällsenlig 

grund (Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger., Liberg, Caroline 2014, s. 91). Det framgår tydligt att 

demokrati och mänskliga rättigheter är en central del när vi ser på lgr11, vilket antagligen är 

ett resultat av de världskrig som inträffat under 1900-talet. Eleverna skulle genom utbildning i 

skolan förberedas till att bli kunniga och goda samhällsmedborgare med god kunskap om 

demokrati och de mänskliga rättigheterna (Skolverket 2011, s.13). Vi märker särskilt av de 

demokratiska värderingarna i lgr11 under ”elevernas ansvar och inflytande” där det 

poängteras att eleverna ska kunna vara med och påverka och vara delaktiga i viktiga frågor 

som rör dem (s. 15). 

 När vi ser på kunskaper om naturen, omvärlden och människor får vi information om 

redskapen att påverka vår världs välbefinnande (s. 176). Ser vi till naturämnenas betydelse i 

läroplanen redogörs för deras betydelse för vårt samhälle och flertalet mål och kursplaner 
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presenteras. Elevernas förväntade kunskaper ska ligga på en ganska bred och omfattande nivå, 

så pass bred att den tar tid att lära sig. Naturämnet behöver på så sätt större plats i 

skolundervisningen och delades upp i sina fristående ämnen, (biologi, fysik och kemi) för att 

man skulle kunna fördela undervisningstiden efter behov. 

Vad har denna kunskap för funktion?  

Läroplanen idag är formad som ett styrdokument i syfte att klargöra vilka mål och riktlinjer 

som ska uppnås och följas i svenska skolans undervisning. Den ter sig som en handbok och 

vägledning åt lärare, som information åt föräldrar och vårdnadshavare, samt som hjälp och 

lathund till elever. Med detta menar vi att läroplanen idag har en så pass betydande och bred 

roll som styrdokument, så pass bred att alla inkluderade parter i en elevs skolgång ska kunna 

använda sig av den.   

Genom att läsa det centrala innehållet för biologi, fysik och kemi tolkar vi 

sammanfattningsvis följande: innehållet i undervisningen i naturämnena ska ge eleverna 

möjlighet att förstå och tolka hur världen omkring oss fungerar, det vill säga en innehållsrik 

och stadig grund i naturvetenskap. Vidare står det att eleverna ska genomföra enkla, 

systematiska undersökningar med hjälp av olika tillvägagångssätt och verktyg. Eleverna ska 

även bilda sig en förståelse för ämnenas innebörd och funktion, och genom undervisning 

finna en livslång lust att lära och skapa ett intresse för fortsatt utbildning (s. 164, 174, 185). 

Man kan tänka sig att kraven på eleverna är höga, då de tre ämnena är en betydande del av 

utbildningen i svensk grundskola. Kravens betydande del anser vi har att göra med vår 

koppling till vårt näringsliv här i Sverige, hur stort och allvarligt det pratas om vår påverkan 

på miljön och omvärlden. Kravens påverkan på eleverna kan ha negativa effekter som 

exempelvis klimatångest (se diskussion). Men de höga kraven kan möjligtvis bero på 

samhällets eftersträvan att ha hög nivå på utbildningen i den svenska skolan.  

Vid läsning av Lgr11 hittar vi inga könsbenämningar eller konkreta skiljaktigheter. Vi anser 

på så sätt att boken är skriven ur ett neutralt perspektiv, där olikheter inte benämns som något 

nedlåtande. Snarare tvärtom, där beskrivs det hur alla elever ska ges möjlighet att testa och 

undersöka vilka slags metoder för inlärning som fungerar bäst för varje enskild individ (s. 6). 

Idag är allas lika värde och rätten till utbildning en stor del av svenska skolans policy, oavsett 

bakgrund, kön eller etnicitet. Men lgr11s uppfattning om individbaserad undervisning kan ses 

som en utopi, där läraren har svårt att leva upp till dessa krav rent praktiskt i klassrummet. 

Därför kan vissa krav i Lgr11 sätta hög press på lärare och skolverksamhet. 
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Vad får samhället för konsekvenser av denna kunskap?  

Överlag är dagens läroplan mycket omfattande och grundligt utformad. Detta indikerar att 

läraren är hårt hållen av Lgr11 med tanke på alla mål och krav som radas upp. Möjligtvis kan 

detta bero på en mindre tilltro till lärarna, trots att lärarna idag ges en längre utbildning. En 

eventuell konsekvens när det kommer till läroplanen som strukturerat styrdokument, är en 

upplevd avsaknad av möjlighet till spontanitet i undervisningen. Vi gör här ett antagande: vi 

tänker oss att en lärare med mindre kompetens kan fastna i ett ”kursmål-tänk”, där lektionerna 

hela tiden måste avse ett kursmål. Genom vårt antagande menar vi att undervisningen kanske 

blir tristare och inbjudan till exempelvis lite mer lekfulla lektioner försvinner. Anledningen 

till att vi ser att detta kan bli en konsekvens är på grund av elevernas behov av varierade 

lektionsformer. Det gäller att försöka låta eleverna ha lättsammare och roligare lektioner 

ibland, där tänket om kursmålen läggs på hyllan för tillfället. Vi nämner än en gång att detta 

dock bara är ett antagande, alltså inget som vi kan fastställa eller konkretisera i någon form av 

tidigare studie. 

Man kan tänka sig att skolan och läraren bär ett väldigt stort ansvar gentemot det samhälle vi 

lever i. Med stort ansvar syftar vi på betydelsen och vikten av att eleverna får ”rätt kunskap” 

och ges ”rätt redskap/verktyg” i sin undervisning, och även hur eleven ska undervisas för att 

utvecklas, ges lust och möjlighet till att lära. Det finns en övertro på formalisering. Händer det 

något ska det lösas på ett formellt sätt men är inte livet för svårt att formalisera? Ansvaret 

innebär också hur viktigt det är att läraren i sin yrkesverksamma roll lyckas med detta. Vi ser 

på detta genom vårt framtida yrkes ögon och tänker oss att lärarens betydelse är mycket stor, 

och har stor påverkan på eleverna som undervisas.  

4.4 Koll på NO Biologi Fysik Kemi (2012) 

Läroboken som heter Koll på NO Biologi Fysik Kemi är skriven av Anncatrin Hjernquist och 

Klara Rudstedt. Den är skriven för årskurs 5 och ska användas som läromedel i ämnet NO – 

Naturorienterande ämnen. Boken består av sammanlagt 117 sidor med 6 kapitel med namnen: 

Europas sista vildmark, kroppen, våra sinnen, energi, kemi och miljö och kust och hav. I det 

första kapitlet om Europas sista vildmark får läsaren lära sig om fjällen, olika typer av skogar 

och djur och även om människans påverkan på naturen. Det presenteras även en mindre 

artlista och begrepp. Vidare kommer vi till kapitlet om kroppen där det följer förklaringar om 

vad som händer med maten när den passerar kroppen, olika organ, fotosyntes, förbränning, 

tänder och även åldrande och död. Bokens kapitel verkar följa samma mall för alla kapitel 

avslutas med begrepp. Kapitlet med våra sinnen berör just det man kan tro när man läser 
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titeln: våra sinnen. Här görs jämförelser med människors och djurs syn och hörsel. Det står 

även om ljud och ljudvågor, synfel, synskador, hjärnan och nervsystemet, sömnen och även 

ett helt uppslag om droger med frågor och svar. Kapitlet energi berör olika sorters energier, 

industri och transport, magnetism och växthuseffekten. Det kapitel som heter kemi och miljö 

tar upp olika metaller, atomer och molekyler, grundämnen och kemiska föreningar, lösningar 

(att vatten är ett lösningsmedel), pH-värde. Den tar även upp hur viktigt det är med 

kompostering, återvinning, farligt avfall och människans påverkan. Det står om försurning, 

utsläpp och olika sjukdomar. I kapitlet kust och hav står det om jordens salt- och sötvatten, 

vilka djur och växter som lever i havet och på stranden och om vårt närmaste hav Östersjön 

och även Medelhavet. Vidare går de igenom människans påverkan gällande fiske, olja och 

övergödning. 

Det beskrivs inga laborationer eller exempel på hur man kan testa bokens teser. Inga fysiska 

aktiviteter ges som förslag till eleverna att testa och undersöka själva. Boken är väldigt 

faktabaserad men innehåller många färggranna bilder och även frågor för att intressera och 

fånga in läsaren.  

Bokens disposition: 

Europas sista vildmark? s. 6-21 → 15 sidor. 

Kroppen: s. 22-43 → 21 sidor. 

Våra sinnen: s. 44-67 → 23 sidor. 

Energi: s. 68-83 → 15 sidor. 

Kemi och miljö: s. 84-101 → 17 sidor. 

Kust och hav: s. 102-117 → 15 sidor. 

Textanalys utifrån dimensionerna  

Genom att se noggrannare på bokens disposition ser vi att fördelningen över de olika kapitlen 

är relativt lika men ämnet biologi får störst del av boken. När vi säger ämnet biologi menar vi 

natur och människa vilket blir 74 av 117 sidor totalt. Boken är ganska stor till ytan, cirka 

21x25cm men relativt tunn. Sidorna känns rejäla och slitstarka, säkert för att de ska hålla 

länge som lärobok i skolan. Typsnittet liknar Times New Roman och texten har ”lagom” 

storlek då den är avsedd för elever i årskurs 5. Boken är färgglad med mycket intressanta och 

relevanta bilder till de olika teman som följer. På första sidan i boken hittar vi en kort 

introduktion där det informeras om vilka ämnen den berör, att den kommer att ställa frågor till 

läsaren och att boken innehåller mycket bilder och fotografier för att underlätta förståelsen för 

läsaren. 
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Varje kapitel inleds med fyra till fem stycken frågor som kommer att besvaras under kapitlets 

gång, frågorna är nyfikna och roliga i syfte att fånga intresset hos eleven. Exempel på en 

sådan fråga är ”kan granar ha skägg?” (Hjernquist, Rudstedt 2012, s. 6). I början av varje 

kapitel finns en ruta med 4-9st mål, rubriken i rutorna lyder ”Mål. När du har arbetat med det 

här kapitlet ska du kunna:” och ett exempel på ett mål är ”ge exempel på några typiska djur 

och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där” (s. 7). Antal mål är mycket 

varierande, kapitel kemi och miljö har hela nio mål medan Europas sista vildmark bara har 

fyra. Vad detta beror på är svårt att svara på, kanske är det för att kapitlet kemi och miljö är 

mer innehållsrikt i förhållande till det eleverna ska lära sig. Dock är dispositionen ungefär lika 

då Europas sista vildmark består av 15 sidor medan kemi och miljö består av 17 sidor, så 

frågan kvarstår obesvarad. 

Boken bygger på mycket färg och bild, många olika former på textrutorna och även små 

pratbubblor som ställer intressanta frågor till läsaren. Språket är gestaltande med mycket 

beskrivningar, och när vi läser vissa textrutor så känns det nästan som en liten berättelse eller 

saga. Känslan av att författarna har lyckats med att skriva barnvänligt infinner sig hos oss. 

Är du hungrig kurrar magen, och när man är trött gäspar man. Om man har 

sprungit så svettas man, och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen 

visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något 

försöker den tala om det. Lyssna på din kropp: Är det mat eller sömn du 

behöver? […] 

                                                          (Hjernquist, Rudstedt 2012, s. 22). 

Dock saknar vi konkreta guider och experiment, detta kan dock bero på att denna lärobok 

utformad att ha en aktivitetsbok och en lärarhandledning också. I dessa böcker finns det 

troligen ett flertal olika aktiviteter eleverna kan få testa, trots det har vi valt att lägga fokus på 

elevernas läromedel och göra en analys därefter.  

Boken känns väldigt könsneutral, den lägger ingen vikt vid ”hon” eller ”han” utan beskriver 

det mesta som ”det”. Den är märkbart skriven för barn i skolan då vi upplever den lite 

”barnslig” med tanke på de frågor som ställs i boken, t.ex: ”Finns det blommor med päls?” (s. 

6), ”Kan man klara sig utan skelettet?” (s. 22) och ”Hur kan läsk fräta på tänderna?” (s. 84). 

När vi kommer in på kapitlet om kroppen hittar vi en pratbubbla i hörnet med en fråga 

”Varför måste vi äta?” (s. 24) som kan vara ett försök av författarna att väcka nyfikenhet hos 
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läsaren för att locka in till vidare läsning. Med färgglada och utmärkande pratbubblor och 

frågor som lockar har författarna lyckats skapa en pedagogisk och levande lärobok. 

Det som är utmärkande och passande för vår tid är att boken fokuserar mycket kring hållbar 

utveckling, så det märks att denna bok är färgad av denna tids utmaningar och klimatsituation. 

På sida 15 i boken finns ett stycke med rubriken ”framtidens hot” där författarna talar 

varnande om klimatet och att kalfjället krymper vilket resulterar i många arters död. Vidare på 

sida 17 följer ett stycke med rubriken ”människans påverkan” där vi får känslan av att 

författarna verkligen vill ge avtryck hos läsaren och uppfostra. Det är miljön som står i fokus 

och hur dess framtid beror på vår kunskap och hantering av den. 

Boken varnar läsaren för tobaksrökning och att det förstör flimmerhåren. Vidare uppmanar 

den läsaren att man ska vaccinera sig för sjukdomar och utföra fysisk aktivitet för att stärka 

musklerna. Boken lägger ingen vikt vid etnicitet eller något sådant; den känns väldigt 

”politiskt korrekt”, trots att den upplevs mycket uppfostrande och varnande för eleverna som 

läser. Dock domineras boken helt av bilder på vita människor, det finns endast en bild på en 

människa med annan etnicitet och det är på sida 81 när de beskriver att alla människor på 

jorden inte har elektricitet hemma. Boken känns åsiktslös utan syfte att påverka någon mer än 

att ge goda råd till den framtida samhällsmedborgaren. Det märks att boken är skriven för att 

vara på en skola i Norden då den ofta exemplifierar Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Inga djur utmålas som farliga eller sämre, inga människor heller. I denna bok är det ingen art 

som regerar utan här nämns alla som lika mycket värda. Människan beskrivs som ett djur 

likaså och boken visar till och med liknelser mellan människan och apan. Boken drar många 

jämförelser mellan människa och djur, exempelvis säger de att hundar har en miljon gånger 

bättre luktsinne än vi. Varför detta görs är nog för att vi ska få perspektiv på hur bra luktsinne 

en hund har i jämförelse med människor. Denna lärobok känns väldigt tydlig och vetenskaplig 

då den innehåller ett flertal begrepp och allt beskrivs på ett väldigt vetenskapligt sätt. Med 

vetenskaplig menar vi alltså att den beskriver processer och använder korrekta begrepp. 

På sida 80 i kapitlet om energi finner vi ett helt uppslag om människans påverkan, 

växthuseffekten, framtidens energi och ”vad kan du göra?”. Det finns många uppmaningar i 

texten med meningar som börjar med ”vi måste”. Vi ser tydligt att miljö och hållbar 

utveckling får ganska stor plats i boken då den hela tiden genomsyras av uppmaningar om att 

vi måste tänka till, källsortera, åka mindre bil med mera. Möjligtvis kan detta bero på hur 

samhället utvecklat sig. Vi kör mer bil och åker mer flygplan vilket resulterar i mer utsläpp. 

Syftet med boken är att höja ett varnande finger för eleverna så att de inte växer upp och 
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tanklöst flyger, åker bil, slänger skräp och konsumerar som kanske deras föräldrar eller mor- 

och farföräldrar gör då de är från en annan generation. Här följer två exempel som styrker vår 

tes. 

Vi människor har orsakat många problem i naturen, men idag har vi också 

mycket kunskap om hur vi påverkar naturen och hur vi kan göra något åt det. 

                                                         (Hjernquist, Rudstedt 2012, s. 99). 

  

Det finns många fiskarter som nästan helt försvunnit för att vi har fiskat för 

mycket. Tonfisken är en av de hotade arterna. 

(Hjernquist, Rudstedt 2012, s. 114).

  

Vidare förklarar de även hur man fiskade förr i tiden och hur man fiskar nu, för att tydliggöra 

hur utvecklingen påverkat djurlivet på ett negativt sätt. Därför uppstår känslan att boken är 

uppmanande, uppfostrande och nästan lite dömande mot mänskligheten. 

 

5. Slutsatser 

I denna avdelning har vi försökt besvara våra ursprungliga forskningsfrågor på ett kortfattat 

och tydligt sätt. Innan vi började vår studie var vi medvetna om att dessa frågor skulle vara 

svårbesvarade, eftersom det är svårt för oss att blotta hur väl ett förhållande mellan en 

läroplan och en lärobok är på ett konkret sätt. Vi valde trots svårigheterna att genomföra 

studien med dessa forskningsfrågor för att vi fann dem intressanta och relevanta. Anledningen 

till att vi finner studien relevant är på grund av vårt framtida yrkesliv som lärare. En lärare 

ställs inför utmaningen att tolka läroplaner och läromedel varje dag i sitt yrkesliv, vilket vi 

även hade i åtanke när vi formulerade forskningsfrågorna. Vi har upptäckt flertalet andra 

intressanta insikter under vår process, vilket vi nämner under avsnittet diskussion. Under 

avsnittet diskussion har vi försökt ställa de olika analysernas resultat mot varandra, samt 

uppmärksammat de största skillnaderna mellan läroböckerna. Vi har även diskuterat historien 

och eventuella händelser i skolans utveckling som vi upptäckt i vår studie.  

Underrubrikerna som används i slutsatser är de ursprungliga forskningsfrågor vi utgått ifrån. 
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5.1 Hur förhåller sig läroboken från 1907 till dåvarande läroplan? 

Förhållandet mellan normalplanen från år 1900 och läroboken från år 1907 är något 

obalanserad då läroboken är mer omfattande än normalplanen.  

Det som skiljer sig i förhållandet mellan dem är att läroboken innehåller konkreta experiment, 

och de metodiska anvisningar som finns i läroplanen från år 1900 är övergripande och enkla. I 

läroboken har biologi ungefär samma utrymme som kemi och fysik tillsammans, och i 

läroplanen från år 1900 får vi bilden av att det är biologi som är det mest relevanta och 

viktigaste att kunna. Dessutom är större delen av de anvisningar som finns kopplade till 

biologiämnet. En annan skiljaktighet i förhållandet är att det finns svårigheter med att tyda 

vad läroboken är till för årskurs. Läroplanen från år 1900 beskriver under ”lärogång” vad som 

bör läras ut från första till fjärde klass, men om vi däremot ser på läroboken framgår det inte 

vilken lärogång boken skall användas till. 

Det vi ser som anmärkningsvärt i förhållandet mellan dem är att båda har brist på konkreta 

mål. Varken lärobok i naturkunnighet eller läroplanen från år 1900 innefattar konkreta mål 

vilket gör att eleverna och lärarna ej får kunskap om vilka mål de ska arbeta efter. I läroplanen 

från år 1900 står det även vilka djur som ska undervisas om, med exempel på några: hund, 

varg, räv, nötkreatur, svin, gråsparv, bofink och svala. Dessa djur finner vi beskrivas i 

läroboken, likaså gäller även växterna. Den diskurs vi finner särskilt utmärkande i både 

läroplanen från år 1900 och läroboken är människan i centrum. Boken domineras av växter 

och djurs nyttighet för människan i båda skrifterna. Vidare ser vi att djur och växter 

domineras i både läroplanen från år 1900 och läroboken. 

5.2 Hur förhåller sig läroboken från år 2012 till lgr11? 

Förhållandet mellan lgr11 och läroboken från år 2012 korresponderar, men vi ser ändå en hel 

del brister i förhållandet mellan dem trots att vi lever under 2000-talet.  

Det som skiljer sig i förhållandet mellan dem är att Lgr11 helt saknar anvisningar i hur 

undervisningen skall bedrivas, den är väldigt tolkningsbar. Detta kan vara både fördelaktigt 

och mindre fördelaktigt, vilket vi diskuterar mer under avsnittet diskussion. Det gäller för 

läraren att veta genom sina didaktiska val hur undervisningen skall bedrivas. Vår tanke är att 

läroboken kanske ska fylla de tomrummen genom att läraren kan använda den i sin 

undervisning. Lgr11 belyser människors lika värde tydligt på ett flertal områden, men när vi 

ser på läroboken domineras den helt av bilder på vita människor. Den tanke som uppstår hos 

oss är, var är variationen? Anledningen till det är delvis för att olikheter är ett centralt ord, 
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därav tycker vi att en lärobok idag borde bestå av bilder på människor med olika bakgrund. 

Vidare upptäcker vi att de mål som finns i Lgr11 är “luddiga”, det nämns till exempel inga 

konkreta djurarter som eleverna skall kunna. Hur vet vi då om läroboken verkligen lever upp 

till de målen som finns i Lgr11? Här ser vi också ett exempel på vikten av lärarens didaktiska 

färdigheter.  

Det vi ser som anmärkningsvärt i förhållandet mellan dem är att det finns mål i punktform i 

Lgr11 och även mål i början av varje kapitel i läroboken. Detta gör att vi får känslan av ett 

väldigt resultatorienterat lärande, de ska arbeta och bedömas efter mål. Eleverna blir på så sätt 

involverade i undervisningen och får inblick i vad de ska kunna efter varje kapitel. Hållbar 

utveckling är något som genomsyrar hela läroboken från pärm till pärm och även Lgr11. 

Diskursen i läroboken och Lgr11 är även förbytt från att vara människan i centrum till att 

människan inte längre är det. Nu verkar ett skifte ha inträffat och människan utmålas snarare 

som en bov än en ”Gud” (detta är något som vi diskuterar vidare under avsnittet 

“diskussion”). I Lgr11 nämns det även att skolan skall uppfostra den framtida 

samhällsmedborgaren och läroboken upplevs som väldigt uppfostrande, exempelvis genom att 

läroboken förklarar för läsaren hur man ska återvinna, städa sitt hem, behandla naturen väl, ta 

hand om sin kropp med mera.  

5.3 Vilken är den största skillnaden på de läroböcker vi analyserat? 

Det som vi funnit mest utmärkande är de olika diskurserna vi lyckats urskilja i läroböckerna. 

Läroboken från år 1907 handlar om människans perspektiv och att hen är i centrum, 

människan som framställs i boken är “vit” och är överlägsen djur.  

I läroboken från år 2012 däremot, gestaltas människans dåliga sidor genom att beskriva den 

miljöförstöring med mera som skett. Exempel på det är att boken tar upp människans 

exploatering i alperna, överfiske, övergödning och utsläpp. Många jämförelser görs i boken 

mellan förr och nu, med resultat att det kanske var bättre förr (för naturen). 

Den största utveckling som skett inom naturämnena är betoningen av hållbar utveckling, det 

existerade inte i början av 1900-talet. Nu är även hållbar utveckling det som tar mest fokus i 

politiken (vilket syns i dagens samhälle i form av ”gröna flyg”, elbilar, markeringar med hur 

mycket koldioxid du sparar vid köp av en viss vara) och i utbildningssektorn, alltså har det 

fått en stor och betydande roll för samhället vilket vi tydligt kan urskilja i läroboken från år 

2012. 
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6. Diskussion 

Under början av 1900-talet gjordes ”skillnad” på människor, det talades om människor på 

olika sätt. I lärobok i naturkunnighet uttrycks det att huden på en människa är vit och att det 

finns ”vilt folk” (enligt deras uttryck). Att uttala sig om att det finns vilt folk anser vi är ett 

sätt att stigmatisera människor och att det görs i en lärobok för barn är anmärkningsvärt. 

Genom att lära barn i tidig ålder att människors olikheter är något negativt och främmande, så 

växer de upp med dessa värderingar och skapar ett segregerat samhälle. Men idag finns det 

lagar uppsatta för att förhindra sådana typer av exkludering och stigmatisering av människor. 

Idag arbetar skolan för allas lika värde. År 2010 införde riksdagen en ny skollag gällande 

skolväsendets syfte:  

“[...] Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande… [...] 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar [...] I 

utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. [...]” (4§ kapitel 

1)  

             (Lärarförbundet 2016, s. 10) 

Varför de mänskliga rättigheterna fått så mycket plats i lgr11, kan med största sannolikhet 

bero på första världskriget (1914-1918) och andra världskriget (1939-1945). En följd av dessa 

krig är att Förenta Nationerna (FN) stiftades år 1945 och Barnkonventionen stiftades år 1989, 

för att förhindra att fler krig och folkmord skulle uppstå. Barnkonventionen finns till för det 

enskilda barnets rättigheter och belyser även föräldrarnas och familjens ansvar för barnets 

säkerhet, vård och att de inte far illa. I Sverige ratificerades barnkonventionen 1990 och blir 

dessutom svensk lag 1 jan 2020 (Barnombudsmannen 2019.09.23). Genom att se på de 

“misstag” som finns i den gamla läroboken från år 1907, upptäcker vi rasistiska uttalanden, 

stigmatisering och exkludering. Därför anser vi att det är viktigt att vara medveten och forska 

på vår historia, för att få kunskap om hur skolan har sett ut förr och de misstag som gjorts 

under historien. I läroplanen från år 1900 kunde barn på landet frigöras från utbildning under 

skördetid då skörden ansågs som viktigare än utbildningen. En teori vi har är att klyftorna i 

samhället ökade när vissa barn var hemma för skörden och andra inte. Det kan ha resulterat i 

att segregering uppstod i form av klasskillnader. Men enligt den lag vi har idag får inte sådana 

frigörelser förekomma.  
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8§ Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer 

av särskilda bestämmelser i denna lag. 

 (Skollag 2010:800)  

Dessutom upplever vi att lärobok i naturkunnighet rangordnar djur och växter samt lägger 

värderingar i det. De djur och växter som var särskilt nyttiga under den här tidsepoken är de 

som nämns som mest värdefulla, exempelvis talas det gott om katten som husdjur och 

nötkreatur som boskap. Lärobok i naturkunnighet benämner djuren vid ”hon” eller ”han”, 

vilket vi kopplar till Ida Västerdahls artikel där hon beskriver hur könsbenämningen på ord 

har sitt ursprung i fornsvenskan där feminina ord ofta slutade på –a. Det kan vi se i läroboken 

i naturkunnighet, där hunden benämns ”han” och gorillan benämns ”hon”. 

Lärobok i naturkunnighet och läroplanen från år 1900 är utformade efter sin tids viktiga 

centrala delar, jordbruket. Det som är viktigt i skolan under respektive tidsperiod är det som 

syns i läroplanerna. Lärarförbundet menar att samhället styrs av nuvarande behov och vad vi 

vill att våra framtida samhällsmedborgare skall besitta för kunskaper och färdigheter i 

framtiden (Lärarförbundet 2016, s. 15-16). Alltså styrker detta vår tes om att läroplanerna 

utvecklas efter samhällets behov. 

Det finns ett avsnitt i läroplanen från år 1900 om bibelstudier, biblisk historia, 

kristendomskunskap med mera (Läroverksöverstyrelsen 1900, s. 17). Men när vi ser på 

lärobok i naturkunnighet saknas helt religiösa och kyrkliga influenser, det nämns ingenting 

om kyrkan eller Gud i den. Det kan bero på att naturkunnighet är ett helt annat ämne i skolan, 

men vi förväntade oss att det skulle förekomma i boken då skolan var styrd av kyrkan under 

den tidsepoken. Under början av 1900 talet hade den kristna religiösa kyrkan greppet om 

utbildningen, vilket resulterade i bibelstudier och en mer kristen undervisning med fokus på 

Gud.  

Lärarförbundet visar att under 1800-talet infördes normalplaner som skulle innehålla mål och 

metoder för undervisningen (Lärarförbundet 2016, s. 7). Vi finner dock inte särskilt många 

konkreta mål i läroplanen från år 1900. De är snarare skrivna som anvisningar med 

information om vad eleverna ska kunna. Jämför vi det med Lgr11 är mål och kunskapskrav 

mer konkreta och i punktform. På grund av avsaknaden av konkreta mål i läroplanen från år 

1900 anser vi att Lgr11 är desto mer styrande och tar kommando över lärarens kompetens. 

Syftet med att arbeta efter mål är att skapa en likvärdig utbildning, men det resulterar i att 
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läraren får arbeta med bakbundna händer och fråntas möjligheten till fantasi i klassrummet. 

Med det menar vi att läraren ej tillåts välja vilka mål som ska arbetas efter utan det är staten 

som väljer åt skolan. Läraren hade på ett sätt mer fria händer att forma undervisningen under 

början av 1900-talet. 

Idag är det en stor belastning på läraren, då det är skolan och lärarens ansvar att utbilda eleven 

utifrån olika perspektiv för att ge eleven en så bred utbildning som möjligt. Rollen har blivit 

alltmer komplex med tanke på att det är lärarens ansvar att målen uppfylls, hantera föräldrar, 

barn med olika särskilda behov, utöva en individanpassad undervisning samt kunna sätta 

betyg. Målen i Lgr11 kan dock tolkas olika då de är skrivna på ett otydligt sätt, exempel ur 

övergripande mål och riktlinjer:  

…kan använda sig av kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden 

    (Skolverket 2011, s. 12) 

På grund av otydligheten av mål som ska uppnås under elevens tid i grundskolan får vi delade 

känslor om dokumentet. Det är väldigt styrande över läraren men ger även utrymme för 

läraren att tolka målen. Detta kan göra att utbildningen inte blir likvärdig om lärarna bedömer 

målen olika, vilket i sin tur blir ett didaktiskt problem. Men att presentera målen i Lgr11 och 

att även ha dem i läroboken från år 2012 är en handling av demokratisk form, där eleverna 

blir delaktiga i undervisningen och medvetna om vad som förväntas av dem. Varken 

läroplanen från år 1900 och lärobok i naturkunnighet innefattar konkreta mål vilket gör att 

eleverna och lärarna ej får vetskap om vilka mål de ska arbeta efter. 

En insikt vi fått under våra analyser är diskursen om människans suveränitet (att människan 

känner sig över överlägsen alla andra) under början av år 1900. Det handlar om människan i 

centrum, vilken nytta saker och ting har för människan. “Människan är Gud”. Ingen bryr sig 

om björnen eller vargen i läroboken utan det handlar mer om vad de har för betydelse för 

människan. Jämför vi detta med dagens lärobok och Lgr11, så upplevs diskursen mer inriktad 

på allas lika värde och inverkan på varandra. Vi upplever till och med att den nya läroboken 

anklagar mänskligheten för hur världen ser ut nu, människan målas ut som en bov medan i 

början av år 1900 var människan suverän.  

Vi ser den hållbara utvecklingens betydelse med tanke på storleken det fått i Lgr11. Hela 

styrdokumentet genomsyras av hållbar utveckling vilket Lärarförbundet menar är ett nytt 
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globalt intresse. Ett stort fokus nu är att lära eleverna om olika kretslopp och hur människan 

kan påverka naturen (Lärarförbundet 2016, s. 20). Även läroboken talar väldigt mycket om 

just det, miljö, återvinning, källsortering, växthuseffekt, utsläpp och övergödning. Detta var 

antagligen inte ett problem under denna tid då den negativa miljöpåverkan inte hade samma 

utbredning som den har idag. Idag upplever vi att barn lider av klimatångest vilket kanske inte 

är så förvånansvärt med tanke på hur mänsklighetens handlingar avbildas i läroboken vi 

analyserat. Detta är ingenting som nämns eller syns någonstans i lärobok i naturkunnighet och 

läroplanen från år 1900, vilket kanske inte är så förvånande då människorna på den tiden 

saknade kunskap och vetskap inom området och miljöförstöringen har accelererat hastigt 

sedan dess. 

Förr var fokus på att eleverna skulle få mer detaljkunskaper i form av allmänbildning och 

fakta. Allmänbildningen bestod av mer lokalbaserad kunskap som eleverna hade användning 

för i det svenska samhället. Eleverna gavs kunskap om de svenska djuren och växterna de 

omgavs av. De gavs även mer praktiska kunskaper om hur man skötte hemmet och skörden. 

Idag ska eleverna ges mer globala och värderande kunskaper i form av mänskliga rättigheter 

och allas lika värde. Vi har genom den här analysen fått en djupare inblick i hur 

undervisningen kunde sett ut för ca.100 år sedan. Det har varit mycket lärorikt och 

betydelsefullt för oss, då de insikter vi fått skapat en bild av hur skolan utvecklats genom 

historien och varför. Genom dessa insikter har vi fått förståelse för vad det centrala i 

läraryrket är och den makt skolverksamheten besitter. Men ibland kan vi även få känslan av 

att det som lärs ut på lärarutbildningen är en utopi om hur klassrummet ska se ut. 

Klassrummet ska ha en individanpassning, lust att lära, likvärdighet och ett 

miljöperspektiv. Vi anser att ett sådant klassrum är svårt att uppnå då utbildningen idag är mer 

omfattande gällande mål samtidigt som eleverna ska fostras på ett sätt som ska passa varje 

individ.   

Vi har försökt hålla oss opartiska när vi analyserat de dokument från början av år 1900 och 

dagens dokument, men har under processen upptäckt att vi varit mer kritiska till de äldre 

dokumenten. Vi är färgade av dagens ideal och lärarutbildning där det talas mycket om 

individanpassning och allas lika värde, men ser inte statens kontroller och misstro mot lärares 

kompetens. Det resulterar i höga krav och kontroller på läraren och skolan i form av 

nationella prov och andra mätningar. Det förväntas att läraren skall kunna skriva individuella 

utvecklingsplaner för varje elev man undervisar, oavsett hur många de är och hur kontinuerlig 

undervisningen i det ämnet är. 
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naturvetenskaplig verksamhet? - en analys av svenska läroplaner för grundskolan under 50 
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