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Sammanfattning I grundskolan förväntas elever tillägna sig kunskaper om naturvetenskapens begrepp, 

processer och teorier, för att förstå olika fysikaliska, biologiska och kemiska samband. 

Forskning visar att de naturorienterande ämnena har störst andel elever som inte uppnår 

kunskapskraven efter avslutad grundskola, vilket kan bero på att innehållet i läroböcker 

är otillräckligt i förhållande till aktuella styrdokument och forskning. Innehållet i text 

och bild kan ha ett diffust samband samt att vardagsanknytning saknas, vilket kan göra 

kunskapen svårtillgänglig för elever. Syftet med studien är att analysera vilka 

förutsättningar för lärande läroböcker för årskurs 4–6 i de naturorienterande ämnena 

erbjuder elever i grundskolan. De forskningsfrågor vi kommer besvara är: 1) hur 

framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två läroböcker för årskurs 4–

6? 2) hur representeras det fysikaliska fenomenet ljus genom bilder i två läroböcker för 

årskurs 4–6? Vi har utfört en kvalitativ studie och använt en läsbarhetsanalys samt en 

bildanalys för att bearbeta vår data. Resultaten visar att läroböckerna inte sätter 

kunskapen i ett större perspektiv. De visar även att alternativa uppfattningar om 

fenomenet ljus kan uppstå genom de båda läroböckerna. Ytterligare resultat är att 

läroböckerna ställer höga krav på elevers läsförmåga, samt att de ställer olika krav på 

elevers förkunskaper genom de analogier som används. Resultaten visar även att 

läroböckernas språk och kontext framskrivs och representeras på ett enkelt eller ett 

avancerat sätt. Vår slutsats är att de två läroböckerna ger olika förutsättningar för 

lärande, och att ingen av dem ger tillräckliga förutsättningar på egen hand. Detta ställer 

höga krav på lärares förmåga att kritiskt granska läroböcker och komplettera 

undervisningen på rätt sätt, i förhållande till de förutsättningar läroböckerna ger. 
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Förord 

Vårt gemensamma intresse för ämnesspecifika naturvetenskapliga termer väcktes under 

examensarbete 1, då vi kom till insikt hur komplexa termerna är för elever. Vi kommer i detta 

examensarbete gå vidare med hur de ämnesspecifika termerna i naturvetenskap presenteras i 

läroböcker, och vilka förutsättningar de kan skapa för elevers lärande. Vi har haft ett 

gemensamt ansvar för studien och samtliga delar i arbetet har producerats tillsammans. Vi vill 

tacka studenterna i handledningsgruppen samt våra handledare Claes Malmberg och Heike 

Peter som bidragit med värdefulla och stödjande åsikter som hjälpt oss att fullfölja studien. Vi 

vill även tacka de två skolor som försett oss med läroböcker som möjliggjort studien. 

 

Hanna Widén 

Mitt intresse för de naturorienterande ämnena väcktes under min tid på Högskolan i Halmstad, 

när det var dags för examensarbete var dessa ämnena ett självklart val att skriva om. Jag valde 

tillsammans med Johan att skriva om kunskapen som förmedlas i läroböcker på grund av att de 

är hjälpmedel som kan användas som ett stöd i undervisningen. Efter arbetet har jag fått större 

insikt kring hur olika kunskapen i läromedel om samma område kan förmedlas, samt hur en 

bild kan vara stöttande till innehållet som förmedlas. Denna vetskap kan hjälpa mig i min 

framtida lärarroll vid val och användning av läroböcker.  

 

Johan Björklund Reijnow 

Utbildningen på Högskolan i Halmstad väckte mitt intresse för vilka olika förutsättningar det 

finns för lärande i grundskolan. I tidigare examensarbete fick vi syn på vilka olika strategier 

och redskap som undervisningen kan bidra med för elevers utvecklingsmöjligheter i de 

naturorienterande ämnena. Läroböcker är en stor del av undervisningen och de ska vara ett 

redskap för progression och lärande. Vi ville sätta fingret på hur läroböcker i fysik skapar 

förutsättningar för elever i årskurs 4-6. Arbetet har varit en utmaning med tidiga morgnar, sena 

nätter och mycket kaffe, men med facit i hand känner jag nu att det har gett otroligt mycket 

tillbaka. 
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1. Inledning  

I grundskolan förväntas elever tillägna sig kunskaper om naturvetenskapens begrepp, processer 

och teorier, för att förstå olika fysikaliska, biologiska och kemiska samband. Elever ska därmed 

få möjlighet att utveckla kunskaper som kan bidra till samhällets ständiga utveckling. Elever 

bör erbjudas grundläggande samt djupare kunskaper i de naturorienterande ämnena, med 

utgångspunkt i elevers behov och förutsättningar (SOU 2010:28, s. 26–29). I skollagen (SFS 

2010:800) anges det att “Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling 

samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.” (10 kap. 

2 §). Av citatet utläses att elever har rätt till utbildning som ska ligga som grund för deras 

fortsatta studier, yrkesval samt förutsättningar för att bli goda samhällsmedborgare. Därmed 

behöver undervisningen i samtliga ämnen ge de förutsättningar som krävs för att eleverna ska 

lyckas uppnå kunskapskraven i grundskolan. 

  

Trots det som lyfts fram av Statens offentliga utredningar (SOU 2010:28, s. 26–29) och det 

som står tydligt i skollagen (SFS 2010:800, 10 kap. 2 §), visar Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2011, s. 9) att de naturorienterande ämnena har störst andel elever som 

inte uppnår kunskapskraven efter avslutad grundskola. En tidigare kvalitetsgranskning av 

Skolinspektionen (2010:8, s. 31–32) visar att fysikämnet ges mindre utrymme än andra 

skolämnen, samt att det är brister i uppföljning av elevers resultat. Elever får på så sätt inte 

samma möjlighet till utveckling i fysikämnet. Vi har därför valt att inrikta oss på fysikämnet, 

och läroböckers överensstämmelse med aktuella styrdokument, eftersom läroböcker är en av 

flera aspekter av undervisningen. 

 

En orsak till bristande kunskaper inom de naturorienterande ämnena skulle kunna vara 

problematiken Hedrén och Jidesjö (2010, s. 11), Wellington och Osborne (2001, s. 5) samt 

Rundgren (2006, s. 33–34, 37–38) lyfter fram, vilket är att det kan vara komplext för elever att 

koppla samman vardagsspråket med det naturvetenskapliga språket. Det naturvetenskapliga 

språket innehåller ämnesspecifika termer som kan vara abstrakta, vilket gör det komplext för 

elever att skapa förståelse för. Wellington och Osborne (2001, s. 5) samt Treagust, Duit och 

Nieswandt, (2000, s. 232, 234) poängterar även att det kan vara komplext för elever att skapa 

förståelse för de ämnesspecifika termerna då samma ord har olika betydelser i en vardaglig, 

respektive vetenskaplig kontext. Exempel på sådana termer är energi, kraft och ljus som har en 

betydelse i ett vardagligt språk, men annan i ett naturvetenskapligt språk.  Professor Reinders 
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Duit (Schönborn & Höst, 2016) betonar att elever riskerar att erhålla ny kunskap utifrån 

alternativa uppfattningar kring ämnesspecifika termer som inte är korrekta utifrån en 

naturvetenskaplig kontext.  

 

I de naturorienterande ämnena är läroböcker något som elever möter och lärare förlitar sig på 

att dess innehåll är kopplade till styrdokumenten, men det visas att läroböcker kan sakna dessa 

kopplingar (Skolinspektionen, 2011, s. 8). Hedrén och Jidesjö (2010, s. 3, 11) menar att 

läroböcker i de naturorienterande ämnena brister på flertaliga punkter, såsom att kopplingen 

till människor och samhälle inte alltid framgår. En annan punkt är att läromedel ofta är 

inaktuella och innehållet inte lyfts fram i förhållande till aktuell forskning. Hedrén och Jidesjö 

(2010, s. 11) menar även att bilder och texter kan sakna samband i läroböcker och blir således 

inte tillräckligt beskrivande för elever. 

 

1.1 Problemformulering  

Sammanfattningsvis har studien sin utgångspunkt i att de naturorienterande ämnena har störst 

andel elever som inte uppnår kunskapskraven efter avslutad grundskola. Detta kan bero på att 

läroböckers innehåll kan vara otillräckliga i förhållande till styrdokument och aktuell 

forskning. Det visas även att sambandet mellan bilder och texter i läroböcker kan vara diffust, 

vilket gör att elever inte får tillräckliga möjligheter att skapa förståelse för innehållet. Vidare 

visas dessutom att kunskapen som förmedlas i läroböcker kan bli svårtillgänglig för eleverna, 

då det saknas koppling till deras vardagliga kontext. Detta gäller särskilt termer med olika 

betydelse i vardagliga och vetenskapliga kontexter, som fenomenet ”ljus”. 

 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att analysera vilka förutsättningar för lärande läroböcker för årskurs 4–

6 i de naturorienterande ämnena erbjuder elever i grundskolan. Forskningsfrågorna som vi 

utgått från är:  

1) Hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två läroböcker för 

årskurs 4–6? 
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2) Hur representeras det fysikaliska fenomenet ljus genom bilder i två läroböcker för 

årskurs 4–6? 

3. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer vi presentera studiens avgränsningar som genomförts i förhållande 

till den svenska läroplanen. Vi redogör för tidigare forskning som hämtats med allmänna 

sökningar utifrån nyckelorden samt ur referenslistor i avhandlingar och examensarbeten. 

Tidigare forskning är disponerad utifrån teman vilka är: förståelse och alternativa uppfattningar 

om fenomenet ljus, språkets betydelse, olika krav på förkunskaper, samt samhälls- och 

vardagsanknytning. Läromedelsanalyser i fysik var svårfunna, vilket resulterade i att studier 

som tar upp andra naturorienterande ämnen, samt andra analyser har använts.  

 

3.1 Studiens avgränsningar i förhållande till den svenska läroplanen 

Lärares undervisning ska utgå från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet1 (Skolverket, 2017), och är styrd av syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav 

som presenteras i olika kursplaner för vardera ämne. Studien avgränsas till kursplanen i ämnet 

fysik tillhörande årskurserna 4–6, med relevans för vår utbildning Grundlärarutbildning 4–6. 

Det syfte och centrala innehåll som vi förhåller oss till behandlar det fysikaliska fenomenet 

ljus. Fenomenet ljus är abstrakt och mångtydigt, vilket kan ge upphov till alternativa 

uppfattningar och kan vara svårt för elever att förstå (Valanides & Angeli, 2008, s. 312). Detta 

låg som grund för avgränsning till fenomenet ljus. 

 

Den del av syftestexten i ämnet fysik från Lgr 11 (Skolverket, 2017) som vi tagit avstamp i är 

“Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att … använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.” (Skolverket, 2017, s. 169).  För att 

precisera studien har det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2017) som behandlar 

fenomenet ljus valts, vilket är “Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan 

förklara ljusområdens och skuggors form och storlek...” (Skolverket, 2017, s. 170). För att 

uppfylla syftet med undervisningen används läroböcker i stor utsträckning, då de ses som en 

                                                
1 Kommer i fortsatt arbete benämnas Lgr 11. 
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garanti av lärare för att elever ska utveckla kunskaper inom området (Englund, 1999, s. 339–

340). Lärare kan använda läroboken som stöd i undervisningen, samt att läroböcker underlättar 

utvärdering och arbetsbörda (Englund, 1999, s. 339–340). Detta låg som grund för 

avgränsningen till att undersöka läroböcker.   

 

3.2 Förståelse och alternativa uppfattningar om fenomenet ljus 

Forskning visar att det kan vara problematiskt för elever att skapa förståelse för fenomenet ljus, 

då det kan uppfattas som abstrakt eftersom det färdas så snabbt att det blir osynligt för ögat, 

detta kan göra fenomenet både svårt att förklara och förstå. Elever baserar ny kunskap på det 

redan kända vilket kan medföra alternativa uppfattningar, samt avsaknad av vetenskapliga 

förklaringar och resonemang om fenomenet (Chu & Treagust, 2013, s. 248; Uzun, Alev & 

Karal, 2013, s. 145; Valanides & Angeli, 2008, s. 312).  

 

De alternativa uppfattningar som är vanligt förekommande hos elever om fenomenet ljus, är 

att föremål blir synliga för att ljuset skiner på dem. Eleverna kan sakna förståelse att det är 

ljusstrålarna som reflekteras på föremålet och träffar ögonen som gör att föremålet blir synligt, 

vilket är den vetenskapliga förklaringen (Chu & Treagust, 2013, s. 245; Uzun et al., 2013, s. 

144, 145). Forskning visar även att den ämnesspecifika termen ljuskälla kan, beroende på hur 

den förklaras, skapa alternativa uppfattningar för elever. Om termen exemplifieras som ett 

verktyg människan skapat, kan det uppstå förvirring då även eldflugor och solen är ljuskällor. 

En förklaring som också skulle kunna skapa alternativa uppfattningar är att det som lyser är en 

ljuskälla, ett exempel är månljus som inte är en ljuskälla utan endast en reflektion av solljuset 

(Uzun et al., 2013, s. 144–145).  

 

De tre ovanstående undersökningarna är relevanta för vår studie då de beskriver abstraktionen 

samt vanligt förekommande missuppfattningar av fenomenet ljus som kan påverka elevers 

kunskapsutveckling. Dessa studier kommer att användas till diskussion för att identifiera om 

liknande alternativa uppfattningarna kan förekomma i vår empiri.      
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3.3 Språkets betydelse för de naturorienterande ämnena 

För att förankra kunskaper om naturvetenskapliga fenomen har språkets betydelse undersökts 

och problematiserats i forskning (Rundgren, 2006; Treagust et al., 2000; Wellington & 

Osborne, 2001). Språket är ett betydelsefullt redskap för att tillägna sig kunskap om 

naturvetenskap, vilket kan representeras på olika sätt såsom visualiseringar, verbala och 

symboliska. Att förankra kunskap genom det naturvetenskapliga språket kan vara komplext 

eftersom det är rikt på ämnesspecifika termer (Hedrén & Jidesjö, 2010, s. 11; Rundgren, 2006, 

s. 32; Wellington & Osborne, 2001, s. 8). Därmed blir det vardagliga språket en tillgång som 

kan användas för att förankra de naturvetenskapliga kunskaperna genom en vardaglig kontext 

(Rundgren, 2006, s. 32).   

 

De ämnesspecifika termerna kan vara mångtydiga och ha olika betydelser i en vardaglig 

respektive vetenskaplig kontext, exempel på sådana termer är energi, kraft och ljus (Rundgren, 

2006, s. 32, 37; Treagust et al., 2000, s. 232, 234; Wellington och Osborne, 2001, s. 3, 5). När 

elever använder det vardagliga språket för att skapa förståelse för det naturvetenskapliga kan 

mångtydiga termer skapa förvirring hos elever (Treagust et al., 2000, s. 232, 234). Det 

naturvetenskapliga språket innefattar även ämnesspecifika termer som endast används i ett 

naturvetenskapligt syfte, exempelvis enzymer, allel och atomer vilka kan vara nya för elever 

att skapa förståelse kring (Wellington & Osborne, 2001, s. 5).   

 

Analogier används i läroböcker för att göra abstrakta och komplexa naturvetenskapliga termer 

och processer mer tillgängliga för elever (Akçay, 2016, s. 1849). Det förekommer tre olika 

typer av analogier i läroböcker för fysik, den första typen är analogier mellan text och dess 

vetenskapliga syfte utan vidare förklaring (enkel analogi). Ett exempel på en enkel analogi är 

“Expansion of the universe after the Big Bang is like a balloon being blown up” (Akçay, 2016, 

s. 1844). Den andra ger en ytterligare förklaring av likheten mellan analogin och dess 

vetenskapliga syfte (berikad analogi). Ett exempel på en berikad analogi är “Activation energy 

is like a hill because you have to add energy to the reacting substances to start the reaction” 

(Harrison & Treagust, 2006, citerad i Akçay, 2016, s. 1844). Slutligen förekommer en 

kombination mellan enkel analogi och berikad analogi (utvidgad analogi), där det tydliggörs 

vilka egenskaper som är lika respektive olika. Ett exempel på en utvidgad analogi är “an eye 

and a camera” (Akçay, 2016, s. 1844). I läroböcker för de naturorienterande ämnena 

förekommer det till övervägande del enkla analogier (Akçay, 2016, s. 1848–1849).  
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De fyra ovanstående undersökningarna var relevanta för vår studie då samtliga studier förhåller 

sig till hur det naturvetenskapliga innehållet förmedlas till de lärande genom språket. Vi 

använde dessa undersökningar genom att analysera de två läroböckerna utifrån det vardagliga 

och vetenskapliga språket, mångtydiga ord, samt vilka analogier som används.   

3.4 Olika krav på förkunskaper 

Forskning visar att läroböcker ger olika förutsättningar för lärande i förhållande till elevers 

förkunskaper. Beroende på läroböckernas uppbyggnad kan högre eller lägre krav ställas på de 

kunskaper läsaren redan besitter (Holsanova & Nord, 2010; Ribeck, 2015; Treagust et al., 

2000). I en text som har en styrd läsordning vägleds läsaren till en specifik ordning för hur 

texten bör läsas, vilket ställer mindre krav på läsarens förkunskaper. I en mindre styrd 

läsordning blir innehållet mer flexibelt och kan läsas på olika sätt, då alternativen att välja och 

välja bort information utifrån eget intresse möjliggörs, vilket ställer högre krav på läsarens 

förkunskaper. Texten och bildens struktur till en styrd eller en mindre styrd läsordning har på 

så sätt en betydelse för hur meningsfullt och tillgängligt innehållet blir för läsaren (Holsanova 

& Nord, 2010, s. 120–122). Även läsbarheten påverkar textens tillgänglighet, då en text med 

högre komplexitet ställer högre krav på läsarens förkunskaper. När ämnesspecifika termer 

återkommer mer frekvent blir texten mer komplex, vilket är vanligare i läroböcker för 

gymnasiet än för grundskolan (Ribeck, 2015, s. 237).      

 

Elevers förkunskaper kan vara en tillgång för att applicera ny kunskap om naturvetenskapliga 

ämnesspecifika termer, då de skapar mening om den nya kunskapen som förmedlas genom 

texter och bilder i läroböcker utefter dessa förkunskaper. Dock kan även elevers alternativa 

uppfattningar påverka inlärning av ny kunskap om dessa inte är korrekta utifrån en 

naturvetenskaplig kontext. Läroböcker har en tendens att förhålla sig till en representation när 

naturvetenskapliga termer och processer introduceras, vilket kan problematiseras då de lärande 

har olika förutsättningar (Treagust et al., 2000, s. 228, 231, 233).  

 

Från ovanstående forskning har vi valt att analysera de två läroböckerna genom de krav som 

ställs på elevernas förkunskaper i relation till om läsordningen är styrd eller mindre styrd. Även 

hur frekvent komplexa termer återfinns och utgör textens läsbarhet, samt om alternativa 

uppfattningar kan uppstå genom text och bild används för att tolka resultaten. 
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3.5 Samhälls- och vardagsanknytning  

För att göra kunskapen meningsfull om naturvetenskapliga fenomen för elever har forskning 

kring samhälls- och vardagsanknytning genomförts. Kunskap som förmedlas i läroböcker för 

de naturorienterande ämnena bör förankras genom text och bild till samhälle och en vardaglig 

kontext (Engström, 2011; Hedrén & Jidesjö, 2010; Nygård, 2011). Innehållet som förmedlas i 

läroböcker för de naturorienterande ämnena behöver således ett samband till en vardaglig 

kontext genom både text och bild, som elever kan relatera till för att möjliggöra lärande. För 

att göra kunskapen användbar behöver innehållet i läroböcker appliceras till ett sammanhang, 

som kan sättas i större perspektiv för vidare utbildning och bidra till samhällets utveckling 

(Engström, 2011, s. 91; Hedrén & Jidesjö, 2010, s. 14). För att förankra de centrala termerna 

till den vardagliga kontexten kan bilder vara ett redskap där visualisering av texten framgår, 

vilket har betydelse för elevers lärande. Visualisering i form av fotografier gör texten mer 

levande för elevernas begreppsuppfattning, då de kan relatera till dessa bilder utifrån deras 

vardag (Nygård, 2011, s. 104, 134).  

 

De tre undersökningarna var av betydelse för vår studie då de förhåller sig till en samhälls- och 

vardagsanknytning. Vi kommer i de två läroböckerna använda oss av undersökningarna för att 

analysera text och bild utifrån dess vetenskapliga och- eller vardagliga kontexter, samt hur de 

sätts i relation till större perspektiv. 

 

4. Metod 

I denna del kommer vi lyfta fram hur vi gått tillväga för att genomföra studien. Vi kommer 

redogöra för vårt val att använda en kvalitativ ansats, läsbarhetsanalys och bildanalys, samt hur 

urvalet av empiri genomförts. Vi kommer även presentera en översikt av de läroböcker som 

analyserats, för att läsaren ska få en överskådlig bild av empirin. Sedan lyfter vi fram hur 

läsbarhetsanalysen, respektive bildanalysen genomförts. Slutligen kommer vi problematisera 

och reflektera kring de olika valen i en metoddiskussion.    
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4.1 Metodval 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier kan tillämpas både var för sig, och som 

komplement till varandra (Malmqvist, 2016, s. 123). Författaren menar att forskningsstudier 

som har avsikten att undersöka det främmande och otillräckliga har sin utgångspunkt i 

kvalitativa ansatser. Däremot har kvantitativa ansatser intentionen att granska mätbara 

företeelser, vilket betyder att fastställa utsträckningen av något redan känt (Malmqvist, 2016, 

s. 123). Vi undersöker språkliga drag i bilder och texter tillhörande läroböcker i fysik för 

årskurserna 4–6, vilket utgjorde att en kvalitativ ansats lämpade sig bäst.  

 

För att besvara vår forskningsfråga: Hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter 

i två läroböcker för årskurs 4–6?, lämpade sig Hellspongs (2001, s. 85–91) läsbarhetsanalys 

bäst. Orsaken till valet att använda delar av en läsbarhetsanalys var att den gav en övergripande 

bild av hur texten framskrivs, då de delar vi använt oss av var Textens innehåll, Textens språk 

samt Textens grafiska form. Detta har i sin tur lett till ett resultat som svarar på 

forskningsfrågan. Argumentet för användning av Petterssons (2008, s. 106) bildanalys har sin 

grund i de två aspekterna Innehåll och Bildspråk som gav oss tydliga riktlinjer att förhålla oss 

till. Syftet med bildanalysen var att få en övergripande uppfattning av hur bild representeras i 

de båda läroböckerna. För att besvara vår forskningsfråga, Hur representeras det fysikaliska 

fenomenet ljus genom bilder i två läroböcker för årskurs 4–6?, var denna bildanalys lämpligast. 

 

4.2 Urval 

En överblick av aktuella läroböcker tillhörande fysikämnet gavs genom Specialpedagogiska 

skolmyndighetens2 (https://hittalaromedel.spsm.se/) hemsida. SPSM valdes på grund av dess 

söktjänst Hitta läromedel, där läromedel granskats av pedagoger, specialpedagoger samt 

rådgivare med expertkompetens. De läromedel som förs in i databasen rekommenderas till 

pedagoger av SPSM, dock har ingen barnkonsekvensanalys genomförts. De läromedel som 

rekommenderas av SPSM är på grund av dess tillgänglighet vilket beror på hur texten 

framställs, dess grafiska form, språkets svårighetsgrad, bildernas utformning samt vilken 

medietyp som används för elever med olika behov (https://hittalaromedel.spsm.se/). 

 

                                                
2 Kommer att benämnas som SPSM i fortsatt arbete. 



12 

De två läroböcker som empirin bestod av fann vi i söktjänsten Hitta läromedel, där tre av de 

fyra kategorier som fanns tillgängliga för att avgränsa sökningen användes. Detta med relevans 

till våra forskningsfrågor, 1) Hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två 

läroböcker för årskurs 4–6? och 2) Hur representeras det fysikaliska fenomenet ljus genom 

bilder i två läroböcker för årskurs 4–6? Den första kategorien var skolform, där grundskola 

årskurs 4–6 valdes. Nästkommande kategori var ämnesområde, där fysik markerades. Den 

avslutande kategorin var medietyp där tryckta läromedel angavs. Detta resulterade slutligen i 

totalt 42 träffar, som vi valde att sortera efter Bästa träff3. Därefter valdes två av de första 

träffarna för att avgränsa studien, vilka var: Boken om fysik och kemi (Persson, 2015) och Koll 

på NO 5 Elevbok (Hjernquist & Rudstedt, 2012). Dessa två läroböcker utgör vår empiri.  

 

De två läroböcker som utgör empirin fick vi tillgång till genom att kontakta olika skolor. Vi 

lånade de läroböcker som var aktuella för vår studie, med utbyte att den färdiga studien skickas 

skolorna. När läroböckerna samlats in valdes de delar som berör det fysikaliska fenomenet ljus 

eftersom vår forskningsfråga inriktar sig på det. Totalt har sju sidor med bild och text 

analyserats.  

 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002, s. 5) forskningsetiska principer, för att se till 

att studien utförs på ett etiskt korrekt vis. Vi har valt att inte kontakta författarna till 

läroböckerna, eftersom vi studerar hur läroböcker förmedlar fysikens termer i bild och text och 

avsikten är således inte att underminera författarna eller deras verk på något sätt. Informationen 

finns tillgänglig på internet för allmänheten, därför har vi valt att skriva fram författare och titel 

till samtliga läroböcker. När bilder och texter presenteras från läroböckerna kommer vi hänvisa 

till författarna samt sidor, för att på ett korrekt sätt förhålla  

oss till upphovsrätten.  

 

                                                
3 De bästa träffarna enligt rådgivare och specialpedagoger på SPSM 
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4.4 Översikt av läroböcker 

Boken om fysik och kemi är skriven av Hans Persson (2015). Förlaget Liber beskriver bokens 

språk som elevnära och enkelt, och med kopplingar till en vardaglig kontext. Förlaget utlovar 

att på ett enkelt sätt utveckla elevers kunskaper i ämnena fysik och kemi, och kan utöka 

elevernas kunskapsförråd. Läroboken har en återkommande figur i form av ett kattdjur med 

mänskliga drag som eleverna får följa genom bokens olika delar. Boken genomsyras av en 

jämn fördelning mellan bilder och textstycken. I början av varje kapitel får eleverna genom en 

textruta ta del av vilka lärdomar de förväntas erhålla efter arbetsområdets slut. När läroboken 

behandlar ämnesspecifika termer presenteras dessa som viktiga termer i ett separat fält där de 

förklaras kortfattat. Kapitlet om ljus har en omfattning på tio sidor, endast fem av dem har 

analyserats eftersom vi vill analysera läroböckerna likvärdigt i förhållande till varandra. De 

fem resterande sidorna valdes bort då de behandlar andra termer inom fenomenet ljus som inte 

lyfts fram i den andra läroboken. I de fem sidor som analyseras får eleverna möta var ljus 

kommer från samt hur ljuset reflekteras på olika föremål, vilket kommer att granskas i vår 

analys. 

 

Koll på NO 5 Elevbok är skriven av Anncatrin Hjernquist och Klara Rudstedt (2012). 

Läroboken har fokus på samtliga naturorienterande ämnen. Förlaget Sanoma Utbildning menar 

att läroboken erbjuder elever ett arbetssätt ur en naturvetenskaplig kontext, som eleverna kan 

använda för att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Vi har kunnat utläsa att 

läroboken har samma struktur i varje kapitel, vilket gör att eleverna kan känna igen sig. Texten 

har en dominerande del, och bilderna som finns att tillgå är till största del fotografier. Varje 

kapitel inleds med konkretiserade mål, frågeställningar samt en inledande text. Varje kapitel 

avslutas med frågor där kunskaperna i förhållande till målen kan testas. Kapitlet som berör ljus 

omfattar två sidor och börjar med att förklara ljuskälla, som följs av skugga, för att 

avslutningsvis lyfta fram hur ljus reflekteras, vilka är delarna vi kommer att analysera.  

                    

Nedan presenteras en översikt i form av en tabell av läroböckerna som använts i studien. För 

att underlätta navigering i analysen har en arbetstitel tilldelats vardera lärobok, och därmed 

förekommer inte originaltitel, författare och årtal i analysen och resultatdiskussionen.     
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Arbetstitel till 

analys 

Originaltitel Författare Sidor Förlag och årtal 

Bok 1 Boken om fysik 

och kemi 

Hans Persson 136–140 (5 

sidor) 

Liber 2015 

Bok 2 Koll på NO 5 

Elevbok 

Anncatrin 

Hjernquist och 

Klara Rudstedt 

48–49 (2 sidor) Sanoma 

Utbildning 2012 

 

4.5 Analys 

Våra forskningsfrågor, Hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två 

läroböcker för årskurs 4–6? och Hur representeras det fysikaliska fenomenet ljus genom bilder 

i två läroböcker för årskurs 4–6, kommer att besvaras genom Hellspongs (2001, s. 85–91) 

läsbarhetsanalys och Petterssons (2008, s. 106) bildanalys som riktlinjer. Analyserna är 

allmänna och går att applicera på alla ämnen och typer av texter. Vi har därför kombinerat 

analysverktygen med de undersökningar som presenterats i Bakgrund, för att anpassa dem till 

de naturorienterande ämnena. Analyserna är utförda utifrån den tänkta målgruppen som är 

elever i årskurs 4–6. Läroböckerna kommer att jämföras i analyserna eftersom de har en 

inverkan på undervisningen, och om stora skillnader kan identifieras påverkas undervisningen 

av lärares val av läroböcker.  

 

4.5.1 Läsbarhetsanalys 

Läsbarhetsanalysen av Hellspong (2001, s. 85–91) har modifierats då aspekter med tillhörande 

frågor har valts utifrån inkluderingingskriteriet att texten är det centrala, där ingen hänsyn till 

någon undervisningssituation tagits. Vi valde att analysera läroböckernas texter utifrån tre 

aspekter av Hellspongs (2001, s. 85–91) läsbarhetsanalys. En av aspekterna är Textens innehåll, 

som analyserades utifrån vilken ämnesspecifik kunskap som förmedlas i texten samt hur 

avancerat innehållet är. Ytterligare en aspekt som vi utgick från var Textens språk, vilket vi 

använt för att analysera ordval, meningar samt vilka förkunskaper som krävs av eleverna. 

Slutligen analyserades Textens grafiska form efter hur överskådligt upplägget är. Aspekterna 

som exkluderades var Lässituation och Textens sociala funktion, eftersom yttre faktorer tas i 
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beaktning. För att få en överblick över de inkluderade aspekterna och tillhörande frågor, skrevs 

dessa i svart medan de exkluderade skrevs i rött (se bilaga A).   

 

Aspekterna modifierades och preciserades till de naturorienterande ämnena genom de 

undersökningar som presenteras i Bakgrund. Vi analyserade Textens innehåll genom vilken 

ämnesspecifik kunskap som förmedlas och hur avancerad den är, om texten är skriven från en 

vardaglig eller vetenskaplig kontext, om de exempel som introduceras kommer från en 

vetenskaplig eller vardaglig situation samt vilka typer av analogier som förekommer. I aspekten 

Textens språk analyserades ordval, meningar samt vilka förkunskaper som krävs av eleverna. 

Detta kommer att genomföras utifrån om texten innefattar ett vardagligt respektive ett 

vetenskapligt språk, meningarnas längd, ämnesspecifika termer i förhållande till textmängd 

samt mångtydiga ord. Vi analyserade Textens grafiska form utifrån hur överskådligt upplägget 

är, vilket sker genom textstyckenas längd, fördelning av textstycken och bilder, läsordningen i 

kapitlet samt placering av textstycken och bilder.      

 

Analysarbetet genomfördes systematiskt genom att bearbeta ett textstycke utifrån en 

modifierad aspekt i taget, för att sedan fullfölja med resterande modifierade aspekter och 

textstycken i vardera lärobok. Informationen från textstyckena sammanställdes till kategorier 

för varje aspekt. Aspekterna tematiserades och kategorier för vardera lärobok ordnades i en 

tabell (se bilaga C). För att analysera hur frekvent ämnesspecifika termer används i de båda 

läroböckerna skrevs dessa ner i en tabell för varje stycke under tillhörande lärobok, som 

avslutas med en sammanställning av antalet termer totalt (se bilaga E). Därefter kunde vi 

urskilja likheter och skillnader genom de båda tabellerna och kunde på så sätt sätta 

läroböckerna i relation till varandra.  

 

4.5.2 Bildanalys 

Bilderna i läroböckerna analyserades utifrån två aspekter med tillhörande frågor av Petterssons 

(2008, s. 106) bildanalys. Aspekterna som användes var valda från inkluderingskriterieret att 

kunskapen som bilden förmedlar och hur det förmedlas ska vara det centrala, vilket har lett till 

aspekterna Innehåll, Bildspråk och Utförande. Aspekten Utförande har sammankopplats med 

Innehåll, eftersom vi anser att de hör samman och kommer att benämnas som aspekten 

Innehåll. För att analysera bilderna har motiv, fakta, händelser, bildtyp samt vad som förmedlas 
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i bilderna analyserats genom aspekten Innehåll. Den andra aspekten var Bildspråk, där bildens 

budskap samt krav på elevers förkunskaper har analyserats. Aspekterna Sändare, Mottagare, 

Kontext, Fysik form, Associationer, Distributionssätt, Etiskt värde och Teknisk kvalitet 

exkluderades eftersom kunskapen som förmedlas inte är det centrala. De valda aspekterna och 

frågorna skrevs i svart, medan de bortvalda i rött (se bilaga B). 

 

För att genomföra bildanalysen använde vi oss av de specifika frågorna tillhörande aspekterna 

Innehåll och Bildspråk (se bilaga B) som underlag för bearbetning av vår data. Vi började med 

att fokusera på en lärobok i taget där bilderna analyserades var för sig utifrån en aspekt i taget, 

på samma sätt fortsatte analysen i samtliga läroböcker på resterande bilder. För att bearbeta 

informationen i bilderna utgick vi från en aspekt med tillhörande frågor, där vi antecknade de 

utsagor vi kom fram till. Utsagorna från varje bild sammanställdes och kategoriserades som 

därefter kondenserades till fyra teman. Dessa teman framkom genom vilken typ av bild som 

användes för att förmedla kunskapen, samt om bilden var med eller utan stöd. De stöd som 

identifierades i bilderna var i form av bildtext eller symboler. De teman vi kom fram till var 

tecknad bild med stöd, tecknad bild utan stöd, fotografi med stöd och fotografi utan stöd, vilka 

fördes in i en tabell (se bilaga D). Under varje tema presenteras vilken kunskap Innehållet i 

bilderna förmedlar samt hur det förmedlas genom Bildspråket.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Studien grundar sig i vårt syfte och forskningsfrågor, vilket har inverkan på de metodologiska 

överväganden som vi beslutar oss för. I relation till vårt syfte och forskningsfrågor är 

läroböcker således den insamlade empirin vi förhåller oss till. Då populationen som undersöks 

är läroböcker kan vi inta ett mer objektivt förhållningssätt. Vi tolkar empirin i analysen utifrån 

de kunskaper och erfarenheter som vi har med oss, vilket kan medföra att resultatet kan speglas 

av dessa tolkningar. Det är våra tolkningar som framkommer i analysen om hur fenomenet ljus 

förmedlas genom bilder och texter i läroböcker. För att göra studien mer övergripande hade vi 

kunnat intervjuat elever, och på så sätt få ta del av deras uppfattningar om vad som förmedlas 

i läroböckerna. Däremot valde vi bort detta moment på grund av tidsbegränsningen för studien. 

Det hade dock varit av intresse att undersöka, då elever är målgruppen som läroboksförfattarna 

riktar sig till.   

 



17 

Vi kan se svagheter med den urvalsmetod vi använder oss av när vi lät databasen på SPSMs 

hemsida utföra valen åt oss, vi upptäckte i efterhand att de träffar som framkommer ändras 

kontinuerligt. Däremot valdes läroböckerna genom att först sortera dem efter bästa träff på 

SPSMs hemsida, där två av de översta träffarna valdes. Detta val grundar sig i ett antagande 

om att dessa läroböcker är de mest aktuella i dagens läge. Om vi skulle utföra ett slumpmässigt 

urval hade eventuellt läroböcker som används i mindre utsträckning samt varit inaktuella blivit 

en del av den empiri som analyseras, som i sin tur kan leda till att studiens relevans minskar. 

Nu består istället empirin av läroböcker som har sin utgångspunkt i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Läroplanen har sedan dess reviderats, men inte i de stycken som är relevanta för denna studie. 

Reliabiliteten hade kunnat höjas om vi kontaktat skolor för att ta reda på vilka läroböcker de 

använder sig av, och utifrån detta inkluderat eller exkluderat läroböcker.  

 

För att öka tillförlitligheten har vi valt att analysera två läroböcker. Trots detta kan antalet 

läroböcker som empirin består av å ena sidan uppfattas som få. Men å andra sidan så kan vi 

utföra djupare analys av både bilder och texter i läroböckerna, vilket gör att vi får tillräckligt 

med material för att kunna komma fram till resultat och dra slutsatser. Vi gjorde valet att 

analysera både bilder och texter i läroböcker då vi anser att de kompletterar varandra. 

Resultaten hade således kunnat bli missvisande om vi enbart valt att analysera ett av dessa 

områden, däremot skulle ännu djupare analyser kunna utföras genom ett specifikt fokus.  

 

Att veta vilka delar vi bör förhålla oss till i de etiska överväganden har varit problematiskt då 

vi utför en läroboksanalys. Detta eftersom den empiriska data som analyseras är materiella ting, 

och inte individer. Dock är läroböckerna skrivna av författare som vi behöver förhålla oss till 

på ett etiskt korrekt sätt. Vi har därmed gjort överväganden om vi behöver kontakta författarna 

som skrivit läroböckerna som vår empiri består av, för att få ett godkännande av dem. Vi valde 

att inte göra det eftersom intentionen inte är att underminera författarna eller deras verk.   

 

Analysen genomsyras av ett systematiskt genomförande där steg för steg presenteras, vilket 

gör det enkelt för läsaren att följa med i bearbetning och analys av vår data. Vi börjar med att 

ge läsaren en övergripande presentation av de analysmetoder som vi använder oss av, vilka är 

läsbarhetsanalys och bildanalys. Därefter ges en mer detaljerad beskrivning kring hur 

analysarbetet samt bearbetning av data genomförs i vardera analys. Resultaten hade kunnat se 

annorlunda ut om vi använt ett annat analysverktyg, men vi anser att de analysverktyg som vi 

applicerar kan hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Avseendet med aspekter och 
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tillhörande frågor för att bearbeta empirin har möjliggjort ett systematiskt arbetssätt, vilket har 

lett oss till det som är väsentligt för studien och är betydande för vårt resultat. 

 

5. Resultat - Läsbarhetsanalys 

I detta resultatavsnitt kommer vi att besvara vår första forskningsfråga utifrån tre av aspekterna 

i Hellspongs (2001, s. 85–91) läsbarhetsanalys, vilka är Textens innehåll, Textens språk och 

Textens grafiska form. Den forskningsfråga som kommer att besvaras genom denna analys är 

Hur framskrivs det fysikaliska fenomenet ljus genom texter i två läroböcker för årskurs 4–6? 

Varje aspekt kommer att presenteras var för sig som teman, med övergripande resultat av 

analysen. Resultaten följs av en tabell med ett citat från de båda läroböckerna som analyseras 

mer ingående och detaljerat. Slutligen presenteras en sammanfattning av resultaten för varje 

tema. 

 

5.1 Textens innehåll  

Innehållet i de två läroböckerna framskriver det fysikaliska fenomenet ljus olika men samma 

områden inom varje kapitel behandlas, vilka är ljuskälla, skugga, reflektion, ljusets brytning, 

konvex och konkav. I Bok 1 riktar sig kunskaperna till årskurserna 4–6, medan Bok 2 till 

årskurs 5. I Bok 1 är det vardagliga språket vanligt förekommande, vilket visas genom en 

användning av en berättande textform, ett exempel på detta är “När ljuset träffar en blomma 

eller någon annan ojämn sak sprids strålarna åt alla håll. En del studsar hit och andra studsar 

dit” (Persson, 2015, s. 138). I Bok 2 nyttjas istället ett mer vetenskapligt språk med ny fakta 

som presenteras tätt. Ett exempel på detta är “Ljus kan färdas genom vatten och genom gaser 

som luft. Ljus kan också passera genom vakuum, där det inte finns luft eller annan gas. Det är 

vakuum i rymden.” (Hjernquist och Rudstedt, 2012, s. 48). I Bok 1 förmedlas kunskapen 

genom enkla analogier som till större del utspelas i vardagliga kontexter, medan Bok 2 

använder enkla analogier som till större del utgår från en vetenskaplig kontext, som ställer 

högre krav på elevernas förkunskaper. Nedan följer två utdrag från läroböckerna, som båda 

behandlar termen ljuskälla och kommer analyseras på en mer detaljerad nivå.  
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Bok 1 Bok 2 

När det inte finns något ljus ser vi ingenting 

alls. Det är kolmörkt. Tänder vi en lampa går 

det bättre. Lampan är en ljuskälla. Vi kan se 

hur det strålar ut ljus från ficklampan. Men vi 

kan också se saker i rummet som inte lyser av 

sig själva. De sakerna ser vi för att de har 

träffats av ljuset av lampan.  

(Persson, 2015, s. 136) 

Allt ljus kommer från en ljuskälla. Vår 

viktigaste ljuskälla är solen. Från den strålar 

det ut ljus hela tiden. Man kan likna ljus vid 

vågor av energi … Utan ljus kan vi inte se 

någonting. Vi kan också ha andra ljuskällor än 

solen. Elektriska lampor är det vanligaste, men 

vi kan även tända stearinljus.  

(Hjernquist och Rudstedt, 2012, s. 48)  

 

I de båda läroböckerna kan vi enligt textens innehåll identifiera den teoretiska kunskap som 

förmedlas, vilket är att ljus uppstår från en ljuskälla och gör föremål synliga för ögat. Ljuskällan 

framskrivs i Bok 1, som citatet i tabellen ovan visar, genom en berättande textform där eleven 

leds in till termen. En enkel analogi används till situationen där föremålen synliggörs när 

lampan tänds, eleven får på så sätt en vardagsanknytning som går att relatera till. Till skillnad 

från Bok 1 som förmedlar kunskapen genom en vardaglig kontext, förmedlas kunskapen i Bok 

2 genom en vetenskaplig kontext, där termen ljuskälla istället framgår i första meningen. Bok 

2 framskriver termen genom en enkel analogi med liknelsen att ljus är som vågor av energi. 

Detta ställer krav på elevers förkunskaper, och analogin blir endast meningsfull om eleven har 

kunskaper om vad “energi” är. Bok 1 introducerar fakta i ungefär var tredje mening, medan 

Bok 2 presenterar fakta nästintill i varje mening, som citaten i tabellen visar. Båda läroböckerna 

exemplifierar ljuskälla, Bok 1 använder sig av ficklampa, och Bok 2 använder sig av solen, 

elektriska lampor och stearinljus.  

 

Syftet med kapitlet i de båda läroböckerna är att skapa förståelse för de fysikaliska fenomenet 

ljus i årskurserna 4–6, respektive årskurs 5. Textens innehåll framskrivs på olika vis i 

läroböckerna, de likheter vi kan identifiera är att de båda relaterar den nya kunskapen till 

vardagliga exempel som eleverna kan känna igen. Sammanfattningsvis framskrivs innehållet i 

Bok 1 genom en berättande textform med enkla analogier och exempel från en vardaglig 

kontext. Innehållet i Bok 2 framskrivs genom att fakta presenteras tätt med enkla analogier och 

exempel utifrån en vetenskaplig kontext, samt med en del exempel från ett vardagligt 

sammanhang. Ett större perspektiv i förhållande till fenomenet ljus framskrivs inte i någon av 
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läroböckerna.   

 

5.2 Textens språk  

I de båda läroböckerna består textens språk till viss del av ämnesspecifika termer som är 

återkommande vid framskrivning av fenomenet ljus. Det är en skillnad i antal ämnesspecifika 

termer som presenteras i vardera lärobok, det finns ungefär dubbelt så många i Bok 2 jämfört 

med i Bok 1 (se bilaga E). Språket kan på så sätt uppfattas som mer vetenskapligt i Bok 2 och 

mer vardagligt i Bok 1. De båda läroböckerna innehåller ord som är mångtydiga, såsom ljuset 

går, bryts samt att i Bok 2 finns även att ljusets sugs när det absorberas. Läroböckernas stycken 

består mestadels av korta meningar med huvudsatser utan bisats. Ett fåtal bisatser har 

identifierats, vilka kan uppfattas som komplicerade för elever. Meningsuppbyggnaden skiljer 

sig ett fåtal gånger i de båda läroböckerna. I Bok 2 förekommer det längre meningar med fler 

än en bisats, vilket inte har identifierats i Bok 1. Ett citat från vardera lärobok presenteras 

nedan, som följs av en mer ingående analys.  

 

Bok 1 Bok 2 

När ljusstrålarna träffar en spegel studsar inte 

strålarna hur som helst. I en vanlig platt spegel 

studsar strålarna tillbaka på samma sätt som en 

boll studsar, när man kastar den på en vägg. 

(Persson, 2015, s. 137) 

När ljuset träffar en blank yta studsar nästan allt 

ljus tillbaka, det kallas att det reflekteras. I en 

spegel, där ytan är slät och blank, reflekteras 

ljuset utan att förändras, och vi ser en perfekt 

spegelbild. 

(Hjernquist och Rudstedt, 2012, s. 48) 

 

Från citaten ovan kan de ämnesspecifika termerna urskiljas, Bok 1 behandlar termerna studsar 

och ljusstrålar, medan Bok 2 lyfter fram slät, blank yta, studsar samt reflektera. Meningarna i 

Bok 1 utgår till stor del av ett vardagligt språk, vilket visas av citatet i tabellen ovan, då texten 

endast innehåller två ämnesspecifika termer i förhållande till textens mängd. Ett mer 

vetenskapligt språk används i Bok 2 som lyfter fram fler ämnesspecifika termer i förhållande 

till textens mängd. Ett uttryck som kan skapa alternativa uppfattningar är att ljuset studsar vilket 

förekommer i de båda läroböckerna. Bok 2 förklarar studsar som reflektion, medan Bok 1 

endast förklarar det som att ljuset studsar. Textens språk i de båda läroböckerna är till stor del 
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uppbyggda på samma vis, där meningarna oftast består av en huvudsats, och i vissa fall en 

huvudsats och en bisats.  

 

Ändamålet med de båda läroböckerna är att kunskaperna ska bli tillgängliga genom ett anpassat 

språkbruk för årskurserna 4–6, samt årskurs 5. Till stor del används korta och koncisa meningar 

i de båda läroböckerna. Det språk som presenteras i Bok 1 är till övervägande del ett vardagligt 

språk, där få ämnesspecifika ord används i förhållande till textens mängd. I Bok 2 används till 

övervägande del ett vetenskapligt språk, med inslag av ett vardagligt språk, där ämnesspecifika 

termer är frekvent återkommande i relation till textens mängd. Mångtydiga ord har kunnat 

identifierats i de båda läroböckerna. Sammanfattningsvis framskrivs textens språk i de båda 

läroböckerna med korta meningar. Bok 1 förhåller sig till ett mer vardagligt språk för att 

förklara de ämnesspecifika termerna, medan Bok 2 använder ett mer vetenskapligt språk, där 

termerna även förekommer mer frekvent. De båda läroböckerna innehåller mångtydiga ord som 

kan skapa alternativa uppfattningar.  

 

5.3 Textens grafiska form  

Den grafiska formen i de två läroböckerna skiljer sig åt i det kapitel som tar upp det fysikaliska 

fenomenet ljus. Kapitlet i Bok 1 som behandlar områdena ljuskälla, skugga, reflektion, ljusets 

brytning, konvex och konkav sträcker sig över fem sidor med sju textstycken och sju bilder. 

Samma områden i Bok 2 omfattar två sidor med fyra textstycken och tre bilder. I Bok 1 får 

eleverna ta del av korta stycken, där ett till två stycken presenteras per sida, medan Bok 2 har 

något längre stycken med två till tre på varje sida. Både Bok 1 och Bok 2 har en mindre styrd 

läsordning, där eleverna kan välja eller välja bort information från eget intresse genom rubriker 

till varje stycke som har en koppling till textens innehåll. Detta medför att högre krav ställs på 

elevers förmåga att läsa, då eleverna behöver avgöra vilken information som är väsentlig. Bok 

1 har sju bilder som stödjer textens innehåll och är placerade närliggande texten. Fem av 

bilderna är tecknade i färg och två är fotografier. Bok 2 innefattar tre stödjande bilder till 

textens innehåll, två av dem är närliggande texten. I Bok 2 finns tre bilder, varav två är 

fotografier och en tecknad bild i färg. Nedan följer utdrag från de stycken som behandlar 

skugga från båda läroböckerna, där sammanhanget till den grafiska formen analyseras. 
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Bok 1 Bok 2 

Ljusstrålarna från en ficklampa går rakt fram. 

När något är i vägen för strålarna blir det en 

skugga på väggen. Den mörka skuggan ser ut 

som det föremål som stoppade ljuset. Ljuset går 

ju rakt fram!  

(Persson, 2015, s. 136) 

Ljusstrålarna går alltid rakt fram. Om något är i 

vägen, kan ljuset inte gå vidare och då blir det 

en skugga. Skuggan blir som en mörk kopia av 

det föremål som hindrade ljuset att fortsätta.  

(Hjernquist och Rudstedt, 2012, s. 48) 

 

Textens grafiska form tillhörande utdragen är att de båda styckena är förhållandevis korta då 

Bok 1 består av en rubrik och fem textrader, Bok 2 består av en rubrik och fyra textrader. Till 

de båda styckena finns bilder som stödjer informationen till texten. Bilden i Bok 1 är tecknad i 

färg och är placerad i direkt anslutning ovanför texten, vilket underlättar för elever att orientera 

sig då ögonen inte behöver röra sig så mycket. Fotografiet i Bok 2 är inte direkt ansluten till 

texten utan är placerad intill stycket ovanför, vilket medför att ögonen behöver röra sig mer 

mellan bild och text för att få ett sammanhang.   

 

Den grafiska formen i de båda läroböckerna möjliggör att elever i årskurs 4–6, respektive 

årskurs 5 enkelt ska kunna orientera sig i dess innehåll. Likheterna i de båda läroböckerna är 

att korta stycken är övervägande till områdena ljuskälla, skugga, reflektion, ljusets brytning, 

konvex och konkav. Bok 1 har en jämn fördelning av text och bild på fem sidor, med en 

frekvent sammanhängande placering. Bok 2 har en jämn fördelning av text och bild på de båda 

sidorna, med sammanhängande placering till varandra. Skillnaderna är att bilderna som 

används i Bok 1 är till övervägande del tecknade bilder, medan Bok 2 mestadels använder 

fotografier. Sammanfattningsvis framskrivs textens grafiska form i de båda läroböckerna 

genom korta stycken. Områdena i Bok 1 sträcker sig över fem sidor och har en jämn fördelning 

mellan stycken och bilder, där tecknade bilder används till övervägande del. Områdena i Bok 

2 presenteras på två sidor, och har en förhållandevis jämn fördelning mellan stycken och bilder, 

där ett stycke är utan bildstöd. I läroboken används fotografier till största del. Båda 

läroböckerna har en mindre styrd läsordning som ställer högre krav på elevernas förmåga att 

välja väsentlig information.  



23 

6. Resultat - Bildanalys 

Under detta resultatkapitel kommer vi besvara vår andra forskningsfråga Hur representeras det 

fysikaliska fenomenet ljus genom bilder i två läroböcker för årskurs 4–6? Varje tema kommer 

att presenteras var för sig, och inledas med en tabell med sidhänvisningar till bilderna som 

analyseras. Inga bilder kommer att visas eftersom förlagen hänvisat till kopieringsförbud, och 

nekat användning av dem. Bilderna har i tabellen tilldelats en arbetstitel för att underlätta 

navigering i analysen. Vi analyserar bilderna utifrån två aspekter av Petterssons (2008, s. 106) 

bildanalys, vilka är Innehåll och Bildspråk. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning 

presenteras under varje tema.   

 

6.1 Tecknad bild med stöd 

Bok 1  Bok 2  

Bild A, Reflektion av ljus i sked, sida 139  Bild D, Ljusets färd genom två linser, sida 

49 

Bild B, Reflektion av ljus på blomma och i 

spegel, sida 138 

 

Bild C, Ljus stoppas av äppelskrutt och 

bildar skugga, sida 137 

 

 

Det innehåll som berör ljusets reflektion representeras i Bild A genom pilar samt med 

tillhörande bildtext. Hur ljuset reflekteras på blanka konvexa och konkava ytor visualiseras 

genom två tecknade bilder i färg utan bakgrund, som är placerade vertikalt. I de båda bilderna 

används motivet av en sked i profil, där ljusstrålarna i form av pilar reflekteras på den konvexa, 

respektive den konkava ytan av skeden. Den övre bilden där skeden har en konvex yta visar 

hur tre ljusstrålar träffar skeden, varpå strålen som träffar mittpunkten på ytan reflekteras 

tillbaka, medan de två strålarna som träffar vid sidan av mittpunkten av skeden reflekteras utåt 

från mittpunkten. I den nedre bilden visas hur ljusstrålarna reflekteras på en konkav yta. Även 

i denna bild visas tre ljusstrålar, där strålen på mittpunkten reflekteras tillbaka, medan de två 

strålarna vid sidan av mittpunkten reflekteras inåt och färdas genom strålen i mitten. Av 

bildspråket utläses liknelser då motivet av en sked återfinns i de båda bilderna, samt att 

ljusstrålar symboliseras i form av pilar. Bilderna innefattar fyra ord, sked och konvex i den 



24 

övre bilden, samt brännpunkt och konkav i den nedre bilden. Eleverna kan känna igen sig då 

föremålet är vanligt förekommande i vardagssituationer. Eftersom ljusets färd symboliseras i 

form av ett fåtal pilar kan detta ge upphov till felaktiga tolkningar av verkligheten, vilket skapa 

alternativa uppfattningar då både antalet och pilarna är surrealistiskt. 

 

Även Bild D presenterar ett innehåll om termerna konvex och konkav som introduceras med 

två tecknade bilder i färg utan bakgrund. Eleverna får, till skillnad från Bild A ta del av i Bild 

D ljusets färd genom en konvex lins som buktar utåt, vilket samlar ljusstrålarna och ger en 

brännpunkt. På samma sätt representeras en konkav lins som istället buktar inåt, vilket får 

ljusstrålarna att spridas. De båda läroböckerna presenterar bilderna vertikalt och termerna 

representeras genom ljusstrålar i form av pilar som träffar de olika ytorna. I Bild D är det fem 

ljusstrålar som färdas genom linsen i de båda bildrutorna, medan i Bild A är det tre ljusstrålar. 

Bildspråket i Bild D tar upp två olika linser medan i Bild A är det samma föremål som 

representeras. Eftersom ljusstrålarna symboliseras i form av pilar kan ljusets färd uppfattas som 

tydligt i båda läroböckerna. Bild D stödjer även bilden genom en bildtext som förklarar vad 

som syns och sker i bilden på ett vetenskapligt språk, vilket inte finns med i Bild A. Motivet i 

Bild A som illustreras i form av en sked, är mer vardagligt än motivet i Bild D, där en 

spridningslins och samlingslins används.       

 

Innehållet i Bild B visar att ljus reflekteras, vilket även de är uppdelade i två bildrutor som är 

placerade vertikalt utan bakgrund samt symboliseras ljusstrålar i form av pilar. Precis som Bild 

A och Bild D är även dessa tecknade i färg. Motivet visar i de båda bilderna en människa i 

vänstra nedre hörn med en tänd lampa ovanför. Ljusstrålarna från lampan symboliseras med 

pilar, som färdas från lampan till föremålet, vilka är placerade i den högra delen av bildrutan. 

Den övre bildrutan visar hur ljusstrålarna studsar på ett olikformigt föremål, i detta fall en 

krukväxt som är placerad framför människan. Fem ljusstrålar i form av pilar färdas från lampan 

och träffar krukväxten som sedan studsar åt olika håll, varav en ljusstråle träffar människans 

ögon. I den nedre bildrutan synliggörs hur en ljusstråle från lampan studsar mot en spegel som 

är placerad framför människan, och träffar därefter hens ögon. Båda bildrutorna har likheter i 

bildspråket då människan och lampan har samma placering i de båda bildrutorna, samt att 

ljusstrålarnas riktning symboliseras med pilar. Precis som i Bild A kan det i Bild B skapas 

alternativa uppfattningar på grund av antalet pilar och hur de symboliseras. Det som skiljer 

bildrutorna åt är föremålet framför människan och hur ljuset reflekteras på det. På grund av att 

motiven i bildrutorna liknar varandra blir det lätt för eleverna att orientera sig. I den övre 
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bildrutan finns en bildtext som förklarar på ett vardagligt språk vad som händer med ljuset när 

det träffar krukväxten. I den nedre bildrutan finns även där en bildtext som förklarar vad som 

händer när ljuset träffar spegeln, förklaringen sker genom en enkel analogi med en boll som 

studsar mot en vägg. Föremålen i de båda bildrutorna utgår från en vardaglig kontext, däremot 

är kan ljusstrålarna i form av pilar skapa en felaktig bild av verkligheten.  

 

Innehållet i Bild C symboliserar hur skugga uppstår genom att ljusstrålar färdas framåt. Till 

skillnad från de samtliga föregående bilderna får eleverna inte ta del av ljusets färdriktning i 

form av pilar, däremot får eleverna ta del av en bildtext. Visualiseringen sker genom en tecknad 

bild i färg med bakgrund, där ett kattdjur med mänsklig karaktär håller en tänd ficklampa i ett 

mörkt utrymme. I den andra tassen håller kattdjuret en äppelskrutt framför ljuskällan, vilket 

bildar en skugga på väggen bakom äppelskrutten i förhållande till ljuskällan. Bildspråket är 

konkret då det visar att ljuset färdas framåt och att om ett föremål är i vägen stoppas ljuset, 

vilket bildar en skugga. Eleverna får ta del av en bildtext som beskriver fenomenet på ett 

vardagligt språk som även Bild B gör. Skuggor är något elever kan relatera till, då de är vanligt 

förekommande. 

 

Tecknad bild med stöd har varit ett sätt att representera områdena reflektion, skugga, konvex 

och konkav, som antingen representerats med bildtext, symboler eller bildtext och symboler. 

Bok 1 har illustrerat ljusets färd i förhållande till hur det reflekteras på olika föremål, vilket 

representeras i form av gula linjer med pilar. Läroboken använder även bildtexter till en del 

bilder med symboler, där enkla analogier ur en vardaglig kontext samt ett vardagligt språk 

förtydligar ljusets färd och hur det reflekteras på en spegel, samt en krukväxt. Även Bok 2 

använder bilder med liknande symboler samt bildtext, där termerna konvex och konkav 

illustreras. Lärobokens bildtext förklarar termerna ur ett vetenskapligt sammanhang. Bok 1 

representerar också en bild med tillhörande bildtext som beskriver hur skugga uppstår genom 

ett vardagligt språk. Sammanfattningsvis är representationen av ljusets färd i form av ett fåtal 

pilar förekommande i både Bok 1 och Bok 2, vilket kan ge upphov till alternativa uppfattningar 

och en felaktig bild av verkligheten. I de båda läroböckerna används bildtexter för att förklara 

händelserna i bilden. I Bok 1 sker det på ett vardagligt språk med vardagliga enkla analogier, 

till skillnad från Bok 2 som använder ett vetenskapligt språk med vetenskapliga enkla 

analogier. 
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6.2 Tecknad bild utan stöd 

Bok 1  Bok 2  

Bild E, Ett händelseförlopp som visar 

skillnaden mellan mörkt och ljust med en 

ljuskälla, sida 136 

 

 

Innehållet i Bild E visas genom ett händelseförlopp i två rutor med tre millimeters mellanrum. 

Den vänstra rutan symboliserar mörker i en svart kvadrat. Den högra rutan är tecknad i färg 

och visar en ljuskälla i form av en tänd ficklampa som hålls av ett kattdjur, ljuset gör att 

sovrummet synliggörs. Ficklampan riktas mot golvet och ljusstrålarna träffar en mus som håller 

i en äppelskrutt. På så sätt visualiseras skillnaden mellan mörkt och ljust i Bild E. Av 

bildspråket utläses ett samband mellan de båda kvadraterna som är lika stora och är placerade 

bredvid varandra, vilka ska representera sovrummet i mörker, respektive med en ljuskälla. Det 

finns varken bildtext eller symboler som indikerar sambandet mellan de två sekvenserna, 

sambandet framkommer istället i brödtexten. Det som är vardagligt i den högra bilden är 

sovrummet, äppelskrutten, musen, samt lampan som lyser. Det som kan uppfattas som ovanligt 

i den högra bilden är kattdjuret med mänsklig karaktär. Det finns ingen bild i Bok 2 som 

använder representationer i form av tecknad bild utan stöd.  

 

Tecknad bild utan stöd representerar termen ljuskälla genom att visualisera skillnaden mellan 

mörkt och ljust, vilket illustreras i Bok 1. Läroboken delar upp händelseförloppet i två 

sekvenser, i den första sekvensen är det mörkt i rummet och i den andra sekvensen har en 

ljuskälla tänts. Förståelsen av händelseförloppet framgår av bakgrunden i bilden som synliggör 

rummet när lampan tänds i den andra sekvensen. Bilden utgår från en vardaglig händelse som 

är igenkännande för elever. Sammanfattningsvis representeras ljuskälla genom ett 

händelseförlopp genom två sekvenser i en vardaglig kontext, dock behöver elever läsa  

brödtexten för att få en uppfattning av innehållet. 
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6.3 Fotografier med stöd 

Bok 1  Bok 2  

 Bild F, Katt i vinterlandskap där en skugga 

bildats, sida 48 

 Bild G, Kanot i vatten med en paddel, sida 

48 

 

Det innehåll som presenteras i Bild F är hur en skugga uppstår i förhållande till ljusets 

färdriktning i form av ett fotografi med bildtext som stöd. Motivet som fotograferats är en katt 

som befinner sig i ett snölandskap varpå ljuskällan som bildar skuggan bakom katten inte syns 

på bilden. Fotografiet är ljust vilket indikerar på att det är taget under dagtid under en solig dag. 

Katten sitter med ryggen mot läsaren och tittar snett till vänster, så läsaren kan se dess ögon. 

Bildtexten utgår från ett vardagligt språk och består av en kort förklarande mening. I Bild F 

beskrivs det i bildtexten att ljuset finns framför katten, varpå skuggan bildas bakom. Dock finns 

inte ljuskällan med i bilden, vilket lämnar eleverna att själva tolka prepositionen “framför”. 

Motivet utgår från en vardaglig kontext där eleverna kan känna igen skugga, katt och 

vinterlandskap. 

 

Det innehåll som presenteras i Bild G skiljer sig från Bild F och behandlar istället ljusets 

brytning i olika medier. Likheten mellan de båda bilderna är att de är fotografier tagna under 

dagtid och att det finns en förklarande bildtext. I Bild G ser eleverna en människa som paddlar 

kanot, varpå vattnet har en mörk ton och är aningen vågigt. Bildens fokus är på en paddel som 

delvis är under vattnet men vars skaft är ovanför vattenytan. En brytning av ljuset sker när det 

färdas mellan medierna, vilket gör att det ser ut som att paddeln ändrar riktning i delen som är 

under vattenytan. Det som bilden vill förmedla genom bildspråket kan bli missvisande då vågor 

har bildats på vattenytan, vilket gör att brytningen blir otydlig. Däremot är det tydligt var 

eleverna kan betrakta brytningen, då paddeln som är under vattenytan får en mörkare nyans. 

Precis som i Bild G har Bild F en bildtext som förklarar fenomenet. Däremot används fler 

meningar på ett mer vetenskapligt språk i bildtexten tillhörande Bild F. Bok 1 har inga 

representationer i form av fotografier med stöd. 

 

För att representera skugga och ljusets brytning, används fotografier med stöd i Bok 2. Båda 

fotografierna är tagna i ett naturlandskap under dagtid, då det är ljust i bilderna. Det stöd som 
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finns till fotografierna är bildtext, där skugga förklaras med ett vardagligt språk, medan ljusets 

brytning med ett vetenskapligt språk. I bilden som ska representera skugga är motivet en katt 

som befinner sig i ett ljusare parti, där katten har vridet huvud så ansiktet syns, ljuskällan syns 

inte på bilden. Motivet är i form av ett husdjur vilket gör att skuggan av den är något många 

kan relatera till, detta utgör att bilden är tagen på en vardaglig situation. Ljusets brytning i olika 

medier representeras genom en paddel som är över och under vattenytan, vilket gör att paddeln 

ändrar riktning vid vattenytan där ljuset bryts. Fotografiet är taget ur ett perspektiv där vågor 

på vattnet syns runt paddeln i bilden. Sammanfattningsvis representeras termerna skugga, 

ljuskälla och ljusets brytning genom vardagliga motiv. I bildtexten används ett vetenskapligt 

språk för att förklara ljusets brytning, medan ett vardagligt språk används för att förklara 

ljuskälla och skugga. 

 

6.4 Fotografier utan stöd 

Bok 1  Bok 2  

Bild H, Två barn reflekteras i en buktig 

spegel, sida 139 

 

Bild, I, Ett barn som badar, sida 140  

 

Innehållet i Bild H ska symbolisera termerna konkav och konvex. Motivet i fotografiet visar 

två barn, ett av barnen har axellångt blont hår, det andra barnet har mörkt uppsatt hår i två 

tofsar. De tittar sig i en buktig spegel där kroppsformerna förvrids, beroende på om spegeln 

buktar utåt eller inåt, det vill säga om ljuset i spegeln reflekteras mot den konvexa eller konkava 

ytan. Förståelse om termerna konvex och konkav ska förmedlas genom bildspråket i 

fotografiet. Elever som har erfarenhet av buktiga speglar har större möjlighet att identifiera sig 

med barnen på bilden, än de som inte har dessa erfarenheter. Bilden har varken bildtext eller 

symboler som underlättar för elevernas förståelse. Motivet kan uppfattas som vanligt för de 

som stött på buktiga speglar, och ovanligt för de som aldrig gjort det.  

 

Bild I visar till skillnad från Bild H ett innehåll om hur ljuset bryts i olika medium, vilket är 

från gasform i luften och flytande form i vatten. I bakgrunden på Bild I syns en träbrygga där 

ett barn sitter och tittar på ett annat barn som badar. Fotografiet är taget där en del av bilden 

utspelar sig under vattenytan, och även en del ovanför. Barnet som badar har huvudet ovanför 
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vattenytan, och resten av kroppen befinner sig under. Elever kan identifiera färgskillnader på 

kroppen i de olika medierna, då huvudet som befinner sig ovanför vattenytan har en ljusare 

färgton än kroppen som är under vattenytan. Kroppen som är under vattenytan har en 

förskjutning till höger i relation till huvudet ovanför. Eftersom barnet som badar, samt ljusets 

brytning är centrerat visar bildspråket vad som är i fokus. Varken i Bild H eller Bild I finns det 

bildtext eller symboler som förtydligar vad som händer. Motivet i Bild I går att relatera till då 

både sjöar och hav finns i Sverige, samt vetskapen om hur människan ser ut.  

 

Fotografier utan stöd representerar termerna ljusets brytning, konvex och konkav i Bok 1.  

Kunskapen som förmedlas i de båda fotografierna uppfattas som svårtillgänglig, då det inte 

finns något stöd i form av bildtext och- eller symboler som visar vad som förmedlas. Därmed 

behöver eleverna läsa brödtexten om termerna för att förstå dess innebörd. Konvex och konkav 

illustreras genom ett fotografi med motivet av två barn som står framför en buktig spegel, varpå 

kropparna förvrids. Detta skulle kunna uppfattas som vardagligt för de som upplevt buktiga 

speglar, och ovanligt för de som inte gjort det. Fotografiet som ska representera vattnets 

brytning utgår från en vardaglig kontext där ett barn badar. Fotografiet är tagen ur ett perspektiv 

där hälften av bilden är under vattenytan och resterande över. Barnet som badar är i centrum 

och kroppen som är under vattenytan har en förskjutning åt höger, vilket kan underlätta bildens 

budskap. Sammanfattningsvis presenteras termerna ljusets brytning, konvex och konkav 

genom fotografier som är tagna ur en vardaglig kontext. Det finns ingen bildtext eller symboler 

som kan underlätta förståelsen, vilket bjuder in till egna tolkningar av bilderna.  

  

7. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat med stöd av tidigare forskning, samt 

litteratur som lyfts fram i inledning och bakgrund. Vi kommer diskutera utifrån läroböckernas 

förutsättningar i förhållande till elevers lärande.  

 

Vårt resultat visar att fenomenet ljus framskrivs och representeras i de två läroböckerna på ett 

sätt där det centrala är de ämnesspecifika termerna, och att kunskaperna inte sätts i ett större 

perspektiv. Det står i Lgr 11 (Skolverket, 2017, s. 169) att elever ska få kunskaper om 

fysikaliska samband till både natur och samhälle. Vi har å ena sidan identifierat att kunskaperna 

som förmedlas i läroböckerna uppfyller syftet med att ge elever förutsättningar att förklara 
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fenomenet utifrån naturvetenskapliga sammanhang. Å andra sidan ges inte samma 

förutsättningar att skapa förståelse mellan fenomenet och samhälle. För att göra kunskapen 

meningsfull och användbar för elever menar Engström (2011, s. 91), Hedrén och Jidesjö (2010, 

s. 14) att kunskapen bör appliceras till större sammanhang för vidare utbildning och på så sätt 

kunna bidra till samhällets utveckling.      

 

Utifrån vårt resultat har skillnader identifierats mellan de båda läroböckerna om fenomenet 

ljus. Kunskapen om ljus framskrivs och representeras på ett enklare sätt i Bok 1, där kontexten 

och språket ligger närmre elevers vardag, medan Bok 2 framskriver och representerar 

fenomenet på ett mer avancerat sätt där både kontexten och språket utgår från 

naturvetenskapen. Å ena sidan poängterar Rundgren (2006, s. 32) att det vardagliga språket 

och den vardagliga kontexten kan ses som en tillgång för att skapa förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen, eftersom det kan vara problematiskt för elever att förankra 

kunskap genom det naturvetenskapliga språket. Å andra sidan innefattar det naturvetenskapliga 

språket mångtydiga ord som har en betydelse i ett naturvetenskapligt sammanhang och en 

annan i ett vardagligt sammanhang (Rundgren, 2006, s. 32, 37; Treagust et al. 2000, s. 232, 

234; Wellington & Osborne 2001, s. 3, 5). Eftersom Bok 1 till stor del använder det vardagliga 

språket för att erbjuda elever kunskaper om fenomenet ljus, kan förståelse skapas, dock kan 

förvirring genom mångtydiga ord uppstå. Bok 2 använder ett mer naturvetenskapligt språk där 

de mångtydiga orden sätts i en naturvetenskaplig kontext, vilket gör att eleverna erbjuds 

förutsättningar att förstå de ämnesspecifika termerna i denna kontext. Däremot framskrivs 

innehållet på ett mer avancerat sätt, vilket gör att kunskapen kan bli svårtillgänglig för elever. 

 

Vi kan se att det ställs olika krav på elevers förkunskaper genom de analogier som används i 

de två läroböckerna. Analogierna i Bok 1 ställer krav på elevers vardagliga erfarenheter och 

analogierna i Bok 2 på elevers förkunskaper om ämnet. Akçay (2016, s. 1849) menar att 

analogier används för att göra kunskapen mer tillgänglig för elever, då ämnesspecifika termer 

kan vara abstrakta och komplexa, vilket kan vara problematiska för elever att skapa förståelse 

för. Treagust et al. (2000, s. 228, 231, 233) lyfter fram att elever skapar förståelse genom de 

förkunskaper de redan erhåller och detta kan ses som en tillgång för lärande, eller att dessa 

förkunskaper kan innefatta alternativa uppfattningar som kan ha negativ påverkan för elevers 

inlärning. Vårt resultat visar att analogierna i Bok 1 kräver förkunskaper utifrån vardagliga 

erfarenheter, samt innefattar situationer som de flesta elever kan relatera till. Förkunskaperna 
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används således som en tillgång för att erbjuda kunskaper genom en vardagsanknytning. 

Analogierna i Bok 2 utgår från att elever erhåller ämnesrelaterade förkunskaper i förhållande 

till fenomenet ljus. Analogierna som används ställer på så sätt högre krav på elevers 

förkunskaper, vilket kan bidra till vidare lärande för elever som har denna kunskap, dock kan 

alternativa uppfattningar skapas hos elever som inte har dessa förkunskaper.           

 

En likhet som synliggörs i våra resultat är att de båda läroböckerna ställer höga krav på elevers 

förkunskaper att sortera ut den väsentliga information som behövs för att förstå innehållet. 

Holsanova och Nord (2010, s. 120–122) lyfter fram läsordningens betydelse för att elever ska 

kunna tillägna sig innehållet och göra det användbart. Beroende på de förkunskaper eleverna 

redan besitter så kan en mindre styrd läsordning, som används i både Bok 1 och Bok 2, antingen 

skapa förutsättningar eller hämma lärande om fenomenet ljus. Å ena sidan bidrar en mindre 

styrd läsordning till flera läsmål utan att hela texten behöver läsas. Å andra sidan ställs höga 

krav på elevers förmåga att välja hur innehållet ska läsas, vilket kan göra att väsentlig 

information går förlorad. Detta gör att de båda läroböckernas kapitel kan gynna de elever som 

har förmågan att sortera information, och kan missgynna de elever som inte har denna förmåga. 

 

Vårt resultat visar att de båda läroböckerna framskriver och representerar fenomenet ljus på ett 

sätt där alternativa uppfattningar kan bildas. Fenomenet ljus kan vara komplext för elever att 

skapa förståelse för, eftersom det är abstrakt. Elever baserar kunskaper om ljus utifrån tidigare 

kunskaper och erfarenheter vilket kan erhålla alternativa uppfattningar eller avsaknad av 

naturvetenskapliga resonemang (Chu & Treagust, 2013, s. 248; Uzun, Alev & Karal, 2013, s. 

145; Valanides & Angeli, 2008, s. 312). För att göra kunskapen mer tillgänglig menar Nygård 

(2011, s. 134) att visualisering av de ämnesspecifika termerna kan vara stödjande för elevers 

lärande, och att fotografier kan göra texten mer levande. Bok 1 visualiserar till största del de 

ämnesspecifika termerna genom tecknade bilder med symboler, vilket å ena sidan kan leda till 

alternativa uppfattningar eftersom symbolerna som används kan skapa en surrealistisk bild av 

verkligheten. Å andra sidan kan de ämnesspecifika termerna visualiseras genom symbolerna, 

vilket kan bidra till elevers förståelse. I Bok 2 används till största del fotografier för att 

visualisera de ämnesspecifika termerna. I fotografierna som används är informationen i 

bilderna å ena sidan diffus och- eller otillräcklig, vilket kan leda till alternativa uppfattningar. 

Å andra sidan ger fotografierna en vardagsanknytning, vilket eleverna kan relatera till. 
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8. Slutsats och implikation 

Under denna rubrik kommer vi lyfta fram vår slutsats utifrån studiens viktigaste resultat. Vår 

slutsats kommer att svara mot vårt syfte som är att analysera vilka förutsättningar för lärande 

läroböcker i de naturorienterande ämnena erbjuder elever i grundskolan. Avslutningsvis 

kommer även implikationer och intresse för vidare studier presenteras.  

 

Vår slutsats är att de två läroböckerna ger olika förutsättningar för lärande, och att ingen av 

dem ger tillräckliga förutsättningar på egen hand. Detta ställer höga krav på lärares förmåga att 

kritiskt granska läroböcker och komplettera undervisningen på rätt sätt, i förhållande till de 

förutsättningar läroböckerna ger. Exempelvis behöver läroböcker med ett vardagligt språk 

kompletteras med ett vetenskapligt, medan en lärobok med ett mer vetenskapligt språk 

kompletteras med exempel ur en vardaglig kontext. Lärare behöver till de båda läroböckerna 

diskutera bilder och formuleringar tillsammans med eleverna, då tolkningen av dessa inte alltid 

ges av läroboken i sig. Lärare bör därför ta hänsyn till läroböckernas förutsättningar och hur 

kunskapen förmedlas för att stötta och utmana eleverna, samt reflektera över val av lärobok 

och hur den nyttjas i förhållande till elevgruppens förkunskaper och förutsättningar. 

 

Vidare studier av intresse är att identifiera vilka svårigheter som kan medföras till elever via 

läroböckernas innehåll. Även studier om lärares användning av läroböcker hade varit av 

intresse för att ta reda på vilken stöttning som krävs för att möjliggöra lärande för elever. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga A 

Läsbarhetsanalys (Hellspong, 2001, s. 85–91) 

 

Lässituationen  

1. Vilka riktar sig texten till, vad har den för målgrupp? Är den aktuell för olika kategorier? 

Vilka förkunskaper kan läsarna väntas ha, språkligt och ämnesmässigt? Vilken motivation?  

 

2. Vilka läsmål kan vara aktuella för målgruppen? Kan olika läsare ha olika syften?  

 

3. Under vilka omständigheter tror du att läsarna möter texten? Har de gott om tid? Är de 

utsatta för störning? Kan de räkna med hjälp att förstå, som skolelever av sina lärare? Skiftar 

villkoren mycket för olika mottagare?  

 

4. Vilka lässtrategier är naturliga för läsmålen? Kan olika läsgrupper ha olika lässtrategier? 

Hur påverkas de av omständigheterna?  

 

Textens grafiska form  

5. Störs läsningen av stavfel eller oklar interpunktion?  

 

6. Är texten svårläslig på grund av liten stilgrad eller otydligt tryck?  

 

7. Är texten lagom bred för bekväm avläsning?  

 

8. Blir texten svår för blicken att orientera sig i, därför att styckena är för långa och tunga?  

 

9. Finns det bilder som lättar upp texten? Stödjer de också informationen? Är text och bilder 

väl samordnade eller måste ögonen röra sig mycket mellan dem?  
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Textens språk  

10. Hur svåra är textens ord? a) Finns det långa ord som kan vara krångliga att uppfatta och 

avläsa? b) Finns det ovanliga ord? c) Förekommer facktermer? Kan vi anta att de är kända för 

målgruppen? d) Förklaras främmande ord eller framgår betydelsen av sammanhanget? e) 

Störs läsningen av olämpliga ordval – att ord är vaga, mångtydliga, missvisande eller har en 

oklar syftning?  

 

11. Hur svåra är textens meningar? a) Är de långa? b) Har de en komplicerad byggnad, som 

många bisatser under eller i varandra? c) Försvåras läsningen av djupa klyvningar, alltså att 

led som hör ihop som (huvudordet i) subjektet och predikatet säras av långa inskott, som 

tunga satsadverbial?  

 

12. Ett sammanvägt mått för ord- och meningslängd ger det så kallade läsbarhetsindex eller 

LIX. LIX beräknas genom den genomsnittliga meningslängden. LIX varierar mellan 15 

(mycket lätt) och 60 (mycket svår). Vilket LIX-värde har texten? Är det jämförelsevis högt 

eller lågt? 59  

 

13. Är det lätt att fatta hur textens delar (meningar, stycken, längre avsnitt) hänger ihop? Eller 

försvåras läsningen av svaga eller otydliga bindningar mellan olika led? a) Störs 

referensbindningen genom vaga syftningar eller överhoppande sambandsled? b) Störs den 

tematiska bindningen av att det är oklart vad som är tema och rema eller genom att obekanta 

referenter förs in som kända för läsaren? c) Störs konnektivbindningen genom att 

sammanhanget är dunkelt mellan satserna eller genom felande eller missvisande bindeord? 

14. Har texten en läsvänlig komposition? Är delarna ordnade så att det går lätt att följa tråden 

mellan dem? Undviker texten att belasta läsarens minne genom tankehopp mellan inslag som 

står långt isär?  

 

15. Är texten överskådlig? Skulle den bli lättare att hitta igenom en annan uppställning, fler 

rubriker, kursiverade nyckelord, index eller annat?  
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Textens innehåll  

16. Kan innehållsmängden vålla problem för läsaren? a) Ställer den stora krav på minne och 

förkunskaper? b) Är det svårt att vaska fram huvudtankarna bland alla detaljer? c) Blir texten 

tung genom att ny fakta och tankar kommer alltför tätt?  

 

17. Hur invecklad är innehållsstrukturen? a) Har texten krångliga relationer mellan sina 

delar? b) Skulle fler metatexter, som hänvisningar, sammanfattningar och inledande 

översikter, underlätta överblicken?  

 

18. Är abstraktionsnivån lämplig för läsbarheten eller är den för hög? a) Är innehållet så 

allmänt och diffust att det är svårt att få grepp om? b) Är innehållet teoretiskt avancerat? c) 

Använder texten konkretiserande grepp, som berättelser, exempel, liknelser eller bilder, för 

att underlätta förståelsen?  

 

19. Finns det luckor i tankegången som kan vara svåra för läsaren att själv fylla i? Ställer de 

stora krav på hennes förkunskaper och slutledningsförmåga?  

 

20. Har texten rätt perspektiv för målgruppen och läsmålet? Svarar det mot läsarnas 

erfarenheter och intressen? Är det vänt mot sidor av ämnet som angår dem? Underlättar det 

för dem att tillämpa informationen?  

 

Textens sociala funktion  

21. Har texten en social ram som läsarna kan känna sig hemma i? Drar den i dem i ett 

samspel som öppnar texten för dem som källa för kunskap?  

 

22. Ger texten anvisningar om hur läsarna kan använda sig av den? Om inte, skulle det ha 

gjort den mer läsbar? 
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10.2 Bilaga B 

Bildanalys (Pettersson, 2008, s. 106)      

Sändare 

Vem eller vilka är sändare? Vad har de för avsikter? Vad har bilden för funktion? 

      

Mottagare 

Vad är det för målgrupp? Vem eller vilka är mottagare? Hur blir de påverkade? Vad har 

mottagaren för förutsättningar att tolka bilden. 

      

Innehåll 

Vilken är bildens egentliga betydelse? Vilka motiv, fakta eller händelser innehåller bilden? 

Finns det några kulturellt betingade bibetydelser? Vilka är dessa? 

      

Utförande 

Vilken typ av bild är det? Är det en teckning, en målning, ett foto, en datorbild? Hur är 

bildens storlek, form, färg, ljusförhållanden, kontrast, disposition och tekniska kvalitet? 

      

Kontext 

Vilken är mediets inre kontext? Vilken är den yttre kontexten? I vilket sammanhang är bilden 

använd? Hur påverkar sändarens situation utformningen av bilden? Hur påverkar mottagarens 

situation uppfattningen av bilden? Hur är bildens egen inre bildkontext? 

      

Fysisk form 

Med vilken teknik är bilden producerad? Är det en tryckt bild, ett fotografi, en diabild, en 

datorbild eller en tv-bild? 

      

Associationer 

Vilka associationer, tankar och föreställningar ger bilden upphov till? 
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Bildspråk 

Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller ovanligt? I vilken utsträckning 

liknar bilden det den avbildar? Vilka koder (norm- eller regelsystem som bestämmer 

kopplingen mellan uttryck och innehåll) finns det i bilden? Har bilden dolda budskap om kön, 

politiska uppfattningar, ras, religion eller ålder? 

      

Distributionssätt 

Vilket medium används? Hur sker distributionen? Vem betalar? 

      

Estetiskt värde 

Är bilden estetiskt tilltalande? Är bilden ful eller vacker?  

 

Teknisk kvalitet 

Har bilden fullgod teknisk kvalitet?  
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10.3 Bilaga C 

 

Temaöversikt - Läsbarhetsanalys 

 Bok 1 Bok 2 

Textens innehåll Berättande textform 

 

Vardagliga exempel 

  

Vardagliga enkla analogier 

 

Vardaglig kontext 

Ny fakta introduceras tätt 

 

Vardagliga exempel 

 

Vetenskapliga exempel 

  

Vetenskapliga enkla analogier 

 

Vardaglig kontext 

  

Textens språk Övervägande del vardagligt språk 

 

Korta meningar 

 

Mångtydiga ord 

 

Användning av ämnesspecifika 

termer 

 

Övervägande del vetenskapligt språk 

 

Korta meningar 

 

Mångtydiga ord 

 

Frekvent användning av 

ämnesspecifika termer 

 

Textens grafiska form Korta stycken 

 

Jämn fördelning av text och bild 

 

Mindre styrd läsordning 

 

Frekvent sammanhängande 

placering av text och bild 

 

Korta stycken 

 

Jämn fördelning av text och bild 

 

Mindre styrd läsordning 

 

Sammanhängande placering av text 

och bild 
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10.4 Bilaga D 

 

Temaöversikt - Bildanalys 

 Bok 1 Bok 2 

Tecknad bild med stöd Innehåll 

Reflektion - konvex/konkav 

Reflektion - föremål 

Skugga 
 

Bildspråk  

Symboler: 

Pilar 

 

Bildtext:  

Vardagliga analogier 

Vardagligt språk 

Innehåll 

Konvex/konkav 

 

 

 

Bildspråk  

Symboler:  

Pilar 

 

Bildtext: 

Vetenskapliga analogier 

Vetenskapligt språk 

 

Tecknad bild utan stöd Innehåll 

Ljuskälla 

 

Bildspråk 

Händelseförlopp 

 

Innehåll 

 

 

Bildspråk 

Fotografi med stöd Innehåll 

 

 

 

Bildspråk 

Innehåll 

Skugga 

Brytning 

 

Bildspråk 

Bildtext: 

Vardagligt språk 

Vetenskapligt språk 

 

Fotografi utan stöd Innehåll 

Konvex/konkav 

Brytning 

 

Bildspråk 

Vardaglig kontext 

Egen tolkning  

Innehåll 

 

 

 

Bildspråk 
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10.5 Bilaga E 

 

Bok 1  
(Persson, 2015, s. 136–140) 

Bok 2  
(Hjernquist och Rudstedt, 2012, s. 48–49) 

Stycke 1 
Ljuskälla 
Ljusstrålar 
Studsar 
 
Stycke 2 
Kilometer 
Meter 
Sekund 
Blixt 
 
Stycke 3 
Inga nya termer 
 
Stycke 4 
Inga nya termer 
 
Stycke 5 
Reflektera 
 
Stycke 6 
Konvex 
Konkav 
Brännpunkt 
 
Stycke 7 
Ljuset bryts 
 
 
 
Totalt 12 ämnesspecifika termer. 

Stycke 1 
Ljuskälla 
Energi 
Gaser 
Vakuum 
Kilometer 
Sekund 
Studsar 
Elektriska lampor 
Planet 
 
Stycke 2 
Ljusstrålar 
Kopia 
 
Stycke 3 
Reflektera 
Absorberar 
Ljusstrålning 
Ämne 
Ljuset bryts 
Slät, blank yta 
 
Stycke 4 
Konvex 
Konkav 
Brännpunkt 
Samlingslins 
Spridningslins 
 
Totalt 22 ämnesspecifika termer. 
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