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Abstract

The purpose of this degree thesis is to make a textbook analysis to examine if textbooks for 
Biology A, BI1201 for the comprehensive upper secondary school, fulfil the course 
objectives. The textbooks used are Biologi Kurs A Henriksson (2000), Biologi A med 
Naturkunskap A Karlsson, Krigsman, Molander and Wickman (2000), Liv i utveckling 
Ljunggren, Söderberg and Åhlin (1999) och Biologi APeinerud, Lager-Nyqvist and 
Lundegård (2000). A teacher tutorial for Biologi Kurs A is also used.

The results show that only one of the textbooks, Biologi A, fulfil all the course objectives. 
Another textbook, Biologi Kurs A, fulfil the course objectives when it is completed with the 
teacher tutorial. One of the textbooks, Liv i utveckling, did only reach two out of eight course 
objectives. Even though the authors must use the course objectives when they write the 
textbooks, there are not all textbooks that fulfil the course objectives. If only the textbook are 
used as the primary teaching materials it is likely that all course objectives will not be fulfilled 
and therefore it has to be completed with other teaching materials, such as TV or internet.

Keywords: textbook analysis, course objectives, Biology A, comprehensive upper secondary 
school, BI1201



Sammanfattning

Syftet med examensarbetet är att göra en läromedelsanalys för att undersöka om läroböcker 
för Biologi A, BI1201 för gymnasieskolan, uppfyller kursmålen. De böcker som används är 
Biologi Kurs A Anders Henriksson (2000), Biologi A med Naturkunskap A Janne Karlsson 
m.fl (2000), Liv i utveckling Lars Ljunggren m.fl (1999) och Biologi A Peinerud m.fl (2000). 
För Biologi Kurs A användes även lärarhandledning.

Resultatet visar att det är endast en av läroböckerna, Peinerud m.fl, som uppfyller alla kursmål 
som finns uppsatta. Även Henrikssons bok uppfyller kursmålen när den kompletteras av 
lärarhandledningen. En av böckerna, Ljunggren m.fl uppnår endast två av åtta kursmål. Trots 
att författarna ska utgå ifrån de kursmål som är uppsatta för kursen när de skriver läroboken, 
så är det ändå inte samtliga läroböcker som uppfyller kursmålen. Används läroboken som 
primär kunskapskälla finns det därför risk att alla kursmål inte uppfylls. Läroböckerna måste 
därför kompletteras med andra läromedel, till exempel tv eller internet. 

Nyckelord: Läromedelsanalys, kursmål, Biologi A, gymnasieskolan, BI1201
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1. Inledning

Skolan har ständigt förändrats genom åren. Gamla läroplaner har tagits bort och nya har 
tillkommit. Den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, Lpf94, som är fastställd av 
riksdagen, trädde i kraft 1 juli 1994, när den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
genomförde en skolreform som innebar att alla gymnasielinjer gjordes om till 3-åriga 
gymnasieprogram. Läroplanen, som anger allmänna mål för skolan och skolans värdegrund, 
kompletterades med kursplaner som anger mål och riktlinjer för olika ämnen och de kurser 
som ingår i ämnet. Dessa mål och riktlinjer är inte detaljerade, utan anger i stora drag vad som 
eleverna förväntas uppnå efter att ha slutfört sin gymnasieutbildning. Kursmålen innehåller de 
mål som varje elev ska uppnå för varje enskild kurs i varje ämne. Varje kurs har även 
särskilda betygskriterier uppsatta som ska uppnås för att eleven ska få ett visst betyg. Tanken 
är att läroplanen med programmål, kursplaner och kursmål med tillhörande betygskriterier ska 
komplettera varandra och ge lärarna ett bra underlag för att veta vad eleverna ska kunna och 
även ett verktyg för lärarna i sin betygsättning. Även ett nytt betygssystem infördes 1994 och 
istället för ett relativt betygssystem, där elevers kunskaper sattes i relation till varandra, så 
används nu ett målinriktat betygssystem, där eleverna ska uppnå vissa kunskapsmål för att få 
ett visst betyg.

När jag under min VFU diskuterade kurs- och betygsmål med min handledare väcktes flera 
funderingar hur jag själv, som lärare, på bästa sätt skulle kunna hjälpa eleverna att nå dessa 
mål. Vi, min handledare och jag, diskuterade i vilken grad man, som lärare, skulle använda 
sig av läroboken i sin planering och genomförande av undervisningen. Det är väldigt olika hur 
lärare använder sig av läroböckerna. En del lärare använder läroboken enbart som stöd i sin 
undervisning och kompletterar med mycket annat material, till exempel från internet och 
tidningar. Andra lärare planerar sina lektioner utifrån läroboken och använder den som den 
primära källan i undervisningen. 

I ämnet biologi finns ett flertal olika läroböcker att välja mellan att använda i undervisningen. 
Vad som ska tas med i läroböckerna och vad som ska uteslutas bestäms av författaren, men 
även av förlaget som ger ut boken. Författaren är styrd av den läroplan som finns just vid 
tillfället då boken skrivs och den kursplan som finns för ämnet. Men samtidigt har författaren 
möjlighet att välja ut vad just han/hon anser är lämpligt att ta med, eftersom läroplanen och 
kursplanerna inte i detalj styr vad som ämnet, och de kurser som ingår i ämnet, ska innehålla 
(Läromedelsförfattarnas förening, 1991). 

När jag tittade igenom de läroböcker som jag använde mig av under min VFU såg jag att det 
fanns både likheter, men också olikheter, mellan de olika böckerna. Eftersom 
läroboksförfattarna är styrda av läroplanen och kursplanens uppsatta mål, men ändå väljer vad 
som ska vara med, samtidigt som en del lärare använder läroboken som primär källa i 
undervisningen, så blev jag intresserad av att se hur läroböckernas innehåll förhåller sig till de 
kursmål som är uppsatta för Biologi A.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra olika läroböcker, avsedda för att användas 
till kursen Biologi A, förhåller sig till kursmålen för BI1201 Biologi A i gymnasieskolan.
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För att försöka uppnå syftet kommer jag att använda mig av följande frågeställningar:

• Är det möjligt att uppnå kursmålen för Biologi A enbart genom att använda sig av en 
lärobok?

• Vilka delar av kursmålen ingår i läroboken och vilka fattas?

1.2 Disposition

I efterföljande del av inledningen ges en beskrivning av tidigare forskning inom det aktuella 
området. Det följs i sin tur av ett metodavsnitt med en beskrivning av de kursmål som finns 
för Biologi A. I kapitel 3 redovisas de resultat som framkommit och i avslutande kapitel en 
diskussion, slutsatser och även förslag på vidare forskning.

1.3 Tidigare forskning

När det gäller tidigare forskning kring läroböcker och betygsmål finns det inte så mycket att 
tillgå som täcker upp just det området jag ska undersöka. Men när det gäller användningen av 
läromedel och lärobokens roll i skolan finns viss forskning som är aktuell. 

Skolverket gav 2006 ut en rapport, Läromedlens roll i undervisningen – Grundskolelärarens 
val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, i vilken 
de redovisade resultatet av intervjuer och enkäter de gjort med lärare, som undervisade i bild, 
engelska och samhällskunskap. I intervjuerna fick lärarna svara på vilka läromedel de 
använde sig av i sin undervisning och även hur de förhöll sig till läroboken. Skolverket visar, 
både genom tidigare forskning och i sin egen undersökning att det varierade mycket vilken 
typ av läromedel som användes och hur lärarna använde läromedlen inom olika ämnen. I 
bildundervisning och andra praktisk-estetiska ämnen användes oftast inga läroböcker, medan 
det inom NO-ämnena ofta var en lärobok som var det främsta läromedlet. Resultatet från 
enkäterna och intervjuerna visar också att läroplaner, kursplaner och betygskriterier har 
betydelse när lärare ska välja ut vilka läromedel som ska användas i undervisningen. 
Rapporten visar att lärarna i engelska använde läroboken mycket i sin undervisning och 
skolverket ger förklaringen att det kan bero på att lärarna tror att lärobokens innehåll 
överensstämmer med de kursmål och den läroplan som finns för ämnet.

Från 1995 finns en slutrapport skriven av Luis Ajagán-Lester m.fl från Uppsala universitet, 
Läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan – Slutrapport från projektet Läromedelsval 
och läromedelsstöd. Projektets syfte var att undersöka hur läromedel användes och valdes ut i 
dagens gymnasieskola och vilket produktionsstöd som Skolverket gav vid framställning av 
läromedel. Sex gymnasieskolor i olika kommuner var med i undersökningen och läromedel 
från några kärnämnen, karaktärsämnen och yrkesämnen valdes ut. Författarna menar att 
styrdokumenten ger en indirekt styrning, som låter lärare och elever ha inflytande och 
möjlighet att styra vilka arbetsformer som ska användas och vilka läromedel som ska 
användas för att de uppsatta kunskapsmålen ska nås. Deras definition av läromedel är lärobok, 
övningsmaterial eller undervisningsprogram. Men det kan även vara skönlitteratur eller 
tidningar. Enligt författarna finns det två möjliga sätt att använda sig av läromedel. Det ena är 
styrt av lärarna, där läroboken är utvald vid en ämneskonferens och används som huvudbok. 
Kunskapssökandet kan sedan kompletteras med andra läromedel, som film, dator och 
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tidningar. Det andra sättet är ur elevers synvinkel, där läroboken enbart är en i mängden av 
alla kunskapskällor man kan använda för att uppnå kunskapsmålen. Läraren har därför en stor 
möjlighet att genom sitt undervisningssätt också styra hur mycket läroboken ska användas och 
hur den ska användas.

Läromedelsförfattarnas förening gav 1991 ut boken Lärobok om läroböcker, där olika 
författare ger en bild av hur det går till att göra en lärobok. Ett kapitel tar upp frågor som kan 
vara aktuella vid val av lärobok och som är särskilt intressant för den här undersökningen. När 
grundskolan blev obligatorisk på 1960-talet1 var det brist på utbildade lärare och läroboken 
skulle ge stöd och struktur åt undervisningen. En del av ansvaret skulle läggas över på 
läroboken, för att ersätta den kunskap läraren inte hade. En lärobok skulle ge stöd och struktur 
åt undervisningen. Till läroböckerna fanns en mängd extra material, som skulle komplettera 
läroboken, till exempel lärarhandledning och studieböcker. Enligt författaren förändrades 
läroböckerna på 1980-90-talen. Från att ha varit ha varit stöd i undervisningen, till att låta 
sammanfattningar, frågor och olika arbetsuppgifter få en mindre roll och låta den berättande 
texten ta större plats. Det viktiga, enligt Lennart Berglund, en av de författare som skrivit 
boken, är att alla läroböcker inte är skapade i en standardmodell, utan att de är utformade på 
olika sätt, för att lärare ska kunna använda den utifrån sitt speciella arbetssätt.
 
Även Staffan Selander (1988) ger en bakgrund till lärobokens historia i sin bok 
Lärobokskunskap. Han visar på att, när folkskolan infördes 1842, så lades även grunden för 
läroboken som används idag. Läroboken kan användas för att ge eleverna en organiserad bild 
av omvärlden och samtidigt socialt styra undervisningen. Hur en text är skriven och vad som 
står i texten har betydelse för hur läsaren uppfattar det och det kan användas att styra läsaren. 
Innehållet i läroboken och hur man använder den har betydelse för hur vi uppfattar den fakta 
som finns i den. Selander anser att läroplanen inte är det enda som styr vad en lärobok ska 
innehålla. Det är två helt olika faktorer som styr innehållet i läroplanen respektive läroboken. 
Läroplanen bestäms genom politiska beslut, medan läroboken ofta påverkas av hur tidigare 
läroböcker är utformade. Trots de olika sätten de kommer till på, så styrs både läroplanen och 
läroboken av den kunskap och moral som råder just då.

1 26 maj 1950 beslutade riksdagen att införa en 9-årig enhetsskola, som 1962 bytte namn till grundskola. 1972 
hade grundskolan införts i hela Sverige och den ersatte slutligen folkskolan, som infördes 1842. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkskola 2007-05-27 
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2. Metod

Som metod har jag valt att göra en läromedelsanalys. Denna läromedelsanalys går ut på att 
fyra läromedel granskas utifrån de kursmål som finns för Biologi A, BI1201. För att kunna 
bearbeta kursmål och läromedel på ett enklare sätt och för att visa vad jag anser att kursmålen 
står för, har jag valt att göra en beskrivning av varje kursmål. De kursmål som finns för 
Biologi A BI1201 (fetstil) följs av min beskrivning (kursiv):

Eleven skall: 

• kunna planera och genomföra fältstudier och experimentella undersökningar, tolka 
dessa samt redovisa arbetet både muntligt och skriftligt

- eleven ska kunna planera en exkursion till exempelvis havet, en sjö eller skog  och där 
kunna ta olika prover och undersöka  växt- och djurliv. Dessutom kunna presentera hur 
de genomfört undersökningen och vilka resultat som uppnåtts, både  muntligt och 
skriftligt. 

• ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett idéhistoriskt perspektiv
- eleven ska veta vilka vetenskapliga tankar och funderingar människor haft kring naturen i  

ett historiskt perspektiv

• ha kunskap om struktur och dynamik hos ekosystem
- eleven ska veta hur ett ekosystem är uppbyggt och hur det fungerar, vad som påverkar  

ekosystemet och vilka följder och verkningar det får

• ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden samt hur bestämning av 
organismer utförs

- eleven ska veta hur olika djur,  växter och andra organismer är indelade och vad som 
bestämmer hur och varför systematiken ser ut som den gör. Till exempel hur ryggradsdjur 
är indelade och vad som är typiskt för just den organismgruppen. Dessutom ska eleven 
veta hur en växt eller ett djur kan artbestämmas. 

    
• ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för överlevnad och 

reproduktiv framgång
- eleven ska veta hur och varför en organism beter sig på ett eller flera specifika sätt för att  

överleva och kunna reproducera sig och vad det innebär för för- och nackdelar för 
individen

• ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets uppkomst och utveckling
- eleven ska veta vilka olika evolutionsteorier som finns och hur livet uppkommit och 

förändrats genom evolution 

• ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå sambanden mellan dessa och 
individens egenskaper

- eleven ska veta vad DNA är och hur DNA är uppbyggt och fungerar, samt hur en individs 
egenskaper ärvs
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• ha kunskap om gentekniska metoder och deras tillämpningar samt kunna diskutera 
genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt perspektiv

- eleven ska veta vilka gentekniska metoder som finns och hur de fungerar. De ska veta vad 
till exempel genmodifierade organismer och kloning innebär. Dessutom kunna föra en 
etisk diskussion om vad dessa metoder kan skapa för möjligheter och vilka risker som 
finns.

Valet av läroböcker har gjorts utifrån att jag använt mig av två av läroböckerna under min 
VFU och jag tror att de, tillsammans med de andra två läroböckerna, är vanligt 
förekommande på gymnasieskolor. Jag har även medvetet valt att använda mig av böcker 
skrivna av olika författare. Det valet har jag gjort för att kunna se eventuella olikheter i 
läroböckernas innehåll, som skulle kunna ha betydelse för resultatet. De böcker som använts i 
undersökningen är Liv i utveckling A, skriven av Lars Ljunggren, Bengt Söderberg och Sven 
Åhlin (1999), Biologi A, skriven av Inga-Lill Peinerud, Lotta Lager-Nyqvist och Iann 
Lundegård (2000), Biologi A med Naturkunskap A, skriven av Janne Karlsson, Thomas 
Krigsman, Bengt-Olov Molander och Per-Olof Wickman (2000) samt Biologi Kurs A, skriven 
av Anders Henriksson (2000). Till Anders Henrikssons bok har jag även använt mig av 
lärarhandledningen som tillhör boken. Samtliga böcker används till kursen Biologi A. En 
lärobok är inte enbart riktad till kursen Biologi A, utan även Naturkunskap A. Jag valde att ta 
med den boken trots att den inte är en ren biologibok. Motiveringen är detsamma som för 
valet av olika författare. 

I min undersökning har jag valt att jämföra varje lärobok för sig med betygsmålen, för att 
därefter jämföra resultatet mellan de olika läroböckerna. Att jag valt det sättet beror på att jag 
tror att det ger den tydligaste bilden av hur respektive lärobok förhåller sig till kursmålen.

Inom biologin upptäcker forskningen hela tiden nya saker, vilket gör att det aldrig går att få en 
lärobok som är helt uppdaterad med senaste forskningen. Men jag har i min undersökning valt 
att bortse från att senaste forskningen måste vara med och istället valt att se det övergripande, 
om de delar som kursmålen kräver finns med oavsett om det är senaste forskning eller om det 
är tidigare teorier.

En brist i undersökningen är att jag inte kunnat analysera lärarhandledningar för alla 
läroböcker. Anledningen till att det inte varit möjligt är att de gymnasium jag tillfrågat inte 
haft lärarhandledningar till de böckerna, och bibliotek köper inte in lärarhandledningar då det 
inte ses som allmänintresse. De universitetsbibliotek som haft lärarhandledningar har inte haft 
dem för utlåning och jag ansåg att jag tidsmässigt inte haft möjlighet att åka till 
universitetsbiblioteken. Men trots detta ansåg jag att det tillvägagångssätt som används har 
varit det bästa utifrån de förutsättningar som fanns.
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3. Resultat

3.1 Biologi A skriven av  Peinerud,  Lager-Nyqvist och Lundegård

I bokens förord ger författarna sin förklaring till hur de lagt upp bokens innehåll och de tar 
även upp de kursmål som gäller för Biologi A. Boken är indelad i fyra olika delar och varje 
del är indelad i olika kapitel. 

Varje sida innehåller, med få undantag, bilder, tabeller och figurer som ska illustrera, förenkla 
och komplettera texten i boken. Några kapitel har faktarutor, som är beigefärgade, och 
innehåller fördjupningar inom ett visst område. Det finns även blågrå rutor i vissa kapitel, 
som gör korta sammanfattningar eller innehåller frågor att fundera på, men som inte 
nödvändigtvis behöver besvaras.  I slutet av boken finns diskussionsfrågor, 
laborationsövningar och testa-dig-själv-frågor för samtliga delar av boken.

3.1.1 Kursmål 1: Eleven ska kunna planera och genomföra fältstudier och 
experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och 
skriftligt.

I slutet av boken finns ett avsnitt som heter Laborationsövningar. Där beskrivs olika 
laborationer, vilken utrustning som krävs och hur laborationen ska genomföras. Övningarna 
innehåller även diskussionsfrågor och frågor som eleverna kan besvara enskilt. 14 av totalt 20 
laborationer är även kompletterade med bilder som ska hjälpa eleven att kunna genomföra 
laborationen genom att förtydliga, förenkla och beskriva laborationen. 

Som exempel kan ges laboration L III:2. Exkursion: undersökning av ett ekosystem (Peinerud 
m.fl, 2000, s.242). Där ges en beskrivning av hur en exkursion i en sjö eller rinnande vatten 
kan utföras. Författarna har angett vilken utrustning som krävs för exkursionen, till exempel 
siktskiva, planktonhåv och förnasåll. Därefter står punkt för punkt vad eleverna bör ta för 
olika prover under exkursionen, till exempel förnaprov, planktonprov, siktdjup och insamling 
av växter och djur. Som efterarbete ges förslag att eleverna ska redovisa exkursionen genom 
att, på något sätt, beskriva sjöns ekosystem. Dessutom ges förslag på viktiga begrepp som kan 
vara användbara vid en bearbetning och redovisning av de fakta eleverna samlat in.

3.1.2 Kursmål 2: Eleven ska ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett 
idéhistoriskt perspektiv.

Första kapitlet i boken heter Livets träd och ger en beskrivning av vilka vetenskapliga 
funderingar och tankar människan haft om naturen genom historien. En kort beskrivning av 
de tankar om naturen som fanns under Antikens Grekland följs av ett något längre 
beskrivning av Aristoteles tankar och funderingar kring hur allt levande förhöll sig till 
varandra och hur han klassificerade alla djur och växter i ”scala naturae”. Kapitlet avslutas 
med en kortfattad beskrivning av efterföljande århundrades tänkare från Aristoteles fram till 
Charles Darwin, och utvecklingen av bland annat mikroskopet, som haft stor betydelse inom 
biologin. 

Charles Darwin, som haft stor betydelse för hur människan sett, och fortfarande ser, på livets 
utveckling har fått ett eget kapitel. I kapitel två beskriver författarna utförligt Darwins tankar 
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och det nämns även andra personer som haft betydelse för Darwins arbete och för dåtidens 
syn på naturen. 

För att knyta samman dåtidens tänkare med nutiden finns flera faktarutor med tänkvärda 
frågor och korta sammanfattningar, till exempel ”Är naturen skapad för oss människor?” 
(Peinerud m.fl.,2000, s.5). Frågor som också kan kopplas till hur människor förr i världen kan 
ha funderat kring naturen.

3.1.3 Kursmål 3: Eleven ska ha kunskap om struktur och dynamik hos ekosystem.

En stor del av bokens tredje del – Ekologi – kan användas i undervisningen om ekosystem. 
Författarna har ett kapitel som tar upp systemekologi, med förklaringar om fotosyntesen och 
dess betydelse, om näringskedjor i olika ekosystem och vilka abiotiska, icke-levande, faktorer 
som finns och deras betydelse i ekosystem. Texten är kompletterad med bilder. Till exempel 
finns en bild som illustrerar kolets kretslopp (Peinerud m.fl, 2000, s.98). Någon bildtext finns 
inte, men kretsloppet beskrivs i texten, fast inte med samma ord i text och bild. Till exempel 
används ordet cellandning på bilden, men i texten respiration.

Kapitlet om systemekologi kompletteras med ett kapitel som heter Ekologisk succession, som 
tar upp olika ekosystem och hur de ser ut och fungerar. Myren och åkern tas upp kortfattat, 
medan skogen beskrivs något mer ingående. Vattnet har fått ett eget kapitel och där beskrivs 
sjön som ett ekosystem och även Östersjön. Laborationen L:III2, som nämndes tidigare kan 
också ge eleverna ökad förståelse för ekosystem, tillsammans med en laboration där eleverna 
ska påvisa olika organismers påverkan på de gaser som finns i atmosfären. 

3.1.4 Kursmål 4: Eleven ska ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden 
samt hur bestämning av organismer utförs.

 Författarna ägnar fem kapitel åt att beskriva klassificering av organismer och hur olika 
organismgrupper delas in. Även här används bilder som ska ge eleven möjlighet att lättare 
förstå texten och inom varje organismgrupp finns bilder på hur olika organismer ser ut inom 
gruppen. Även fylogenetiska träd ger en beskrivning av utvecklingen hos organismgrupperna 
(Peinerud m.fl, 2000, s.40 och 53). Texten beskriver typiska egenskaper hos de olika 
grupperna och det ges även exempel på organismer inom gruppen. Beskrivningarna är 
ingående och ska kunna ge eleven en bra bild av vad som är typiskt för de olika grupperna. 

Som komplement till text och bild finns tio laborationer som kan anses ge eleven mer kunskap 
för att nå just det här kursmålet. Eleven ska till exempel studera svampar, lavar och andra 
kryptogamer och studera dessa i mikroskop för att hitta olika typiska kännetecken för just den 
organismen. Det finns även en laboration om hur bestämning av organismer ska göras. 
Laborationen går ut på att använda olika bestämningsnycklar i olika floror, men även en 
bestämningsnyckel för att artbestämma insamlade djur och ett påhittad djur. Dessutom finns 
laborationsanvisningar för dissektion av olika djur, som kan användas för att undersöka hur 
olika djur ser ut och vad som kan vara typiskt för de djurgrupperna. Laborationerna är 
noggrant beskrivna hur eleverna ska göra och hur det djur de dissekerar ska se ut, 
kompletterade med bilder så att eleverna lättare ska kunna jämföra med det egna 
dissektionsobjektet. I laborationstexten finns också angivet olika organ som eleverna ska 
finna och i vissa fall studera i mikroskop.
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3.1.5 Kursmål 5: Eleven ska ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för 
överlevnad och reproduktiv framgång.

Kapitel 16-18 tar upp hur olika organismer gör för att samverka och konkurrera för att på 
bästa sätt överleva och föröka sig. Förklaringarna till olika levnadssätt, till exempel vilka 
olika former av symbios som förekommer i naturen (Peinerud m.fl, 2000, s.107ff), är 
kortfattade men innehåller mycket fakta. Det finns även faktarutor, som ger exempel på hur 
djur lever tillsammans och hur de påverkar varandra. Även bilder med bildtext, som 
kompletterar och förklarar bokens text finns med.

Kapitel 18 går särskilt in på olika beteenden som har betydelse för organismers överlevnad 
och reproduktion. Olika begrepp som är viktiga att kunna för att förstå olika beteenden tas 
upp, såsom nyckelretningar och prägling (Peinerud m.fl, 2000, s.123ff). Tillsammans med 
begreppen ges exempel på djur som har dessa beteenden. Även människans beteende 
beskrivs. Begreppsförklaringarna och exemplen ska ge eleverna möjlighet att lättare förstå de 
olika beteenden som påverkar fortplantning och överlevnad och vilka för- och nackdelar de 
ger. Dessutom finns två laborationer där eleverna ska studera olika organismer i närmiljön 
och olika djur i en djurpark. I laborationsanvisningarna finns frågeställningar som eleverna 
kan ha nytta av när de studerar organismerna/djuren.

3.1.6 Kursmål 6: Eleven ska ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets 
uppkomst och utveckling.

Evolutionsteorin tas upp på flera olika ställen i boken. Några kapitel är ägnade enbart åt 
evolutionsteorin och i några kapitel är evolutionen inkluderad i text som behandlar till 
exempel beteende. Författarna tar upp hur jorden uppkom och hur liv uppstod i kapitel 11 och 
12. Texten är kompletterad med bilder, som ska förtydliga texten. Framförallt livets 
utveckling är rikt illustrerad med bilder. Ett helt uppslag med bilder och bildtexter förklarar 
vilken tidsålder bilden ska föreställa och vilka djur och växter som levde under den tiden. 
Nästföljande kapitel ägnas åt människoapornas och människans utveckling, som beskrivs 
kortfattat, men med mycket fakta. Även där finns bilder med bildtexter som kompletterar 
texten. I boken finns även Charles Darwins teorier med och även förklaringar till hur nya arter 
uppkommer.

3.1.7 Kursmål 7: Eleven ska ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå 
sambanden mellan dessa och individens egenskaper.

Nästan hela del fyra i boken ägnas åt att förklara hur arvsmassan är uppbyggd och hur den 
fungerar. Kapitel 22 förklarar vad DNA är, hur det är uppbyggt och vad det har för uppgift. 
Dessutom ges förklaring till vanlig celldelning, mitos, och hur könsceller bildas, meios. För 
att det ska bli tydligare finns bilder som bland annat illustrerar hur en DNA-molekyl är 
uppbyggd i tre olika steg. Vid förklaringen av mitos och meios har författarna valt att numrera 
bilderna och ge en utförlig (numrerad) förklaring i texten. Hade bilderna enbart haft en kortare 
bildtext hade det varit svårare att förstå vad bilderna visade.

Ett helt kapitel handlar om Gregor Mendel.2 Olika begrepp inom ärftlighetsläran beskrivs. De 
kompletteras med bilder, till exempel olika korsningsscheman (Peinerud m.fl., 2000,s. 178ff), 
som på olika sätt ska ge en tydligare förklaring till texten. I boken finns även exempel på hur 

2 Gregor Mendel (1822-1884) ses som ärftlighetslärans grundare. 
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Mendels ärftlighetslära kan användas praktiskt, genom till exempel växtförädling och avel. 
Även olika ärftliga sjukdomar beskrivs.

Det finns fem laborationsuppgifter som eleverna kan göra, fyra praktiska och en teoretisk. De 
praktiska laborationerna är noggrant beskrivna och ger eleverna möjlighet att både studera 
DNA, celldelning och ärftliga egenskaper. Den teoretiska laborationen är övningar där 
korsningsscheman ska göras. 

3.1.8 Kursmål 8: Eleven ska ha kunskap om gentekniska metoder och deras 
tillämpningar samt kunna diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt 
perspektiv.

Kapitel 29 beskriver olika gentekniska metoder och hur de kan användas. Metoderna och 
tillämpningarna beskrivs både i text och med bilder med tillhörande bildtexter. Bildtexterna är 
utförligt skrivna. I vissa fall tillför de inte någon ny information eftersom bildtexterna har 
samma innehåll som texten, medan några bilder och bildtexter beskriver metoden mer 
utförligt. Bilderna och bildtexterna kan därför ses som komplement och förtydligande av 
texten. 

Det finns ett avsnitt i boken som tar upp en etisk diskussion om vad som kan tänkas vara bra 
och vad som kan tänkas vara mindre bra om man lyckas med en specifik genteknik. Det 
avsnittet kan användas som diskussionsunderlag tillsammans med faktarutor och de 
diskussionsfrågor som finns till varje kapitel i slutet av boken. 

3.2 Liv i utveckling skriven av Ljunggren, Södergren och Åhlin

Boken är indelad i 14 olika kapitel, där varje kapitel har en inledning med större text, som ger 
en förklaring till vad kapitlet ska handla om. Till varje kapitel finns en eller flera 
sammanfattningar. På varje sida finns bilder och/eller diagram med bildtext, som ska 
förtydliga, förklara och komplettera texten. Särskild fakta och ord, som kan anses vara svåra i 
texten, har givits en egen förklaring på bladets vänstersida. I texten finns ord skrivna med 
kursiverad stil. De orden finns förklarade i en ordlista längst bak i boken. I förordet har 
författarna givit förklaring till uppdelningen av texten och nämner där att innehållet är 
uppdelat i en grundkurs och en valbar kurs. Texten till den valbara kursen är skriven med 
ljusbrun bakgrund.

3.2.1 Kursmål 1: Eleven ska kunna planera och genomföra fältstudier och 
experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och 
skriftligt.

I bokens trettonde kapitel finns en beskrivning av insjön, hur den påverkas under de fyra 
årstiderna, vilka växter och djur som lever där och vad som karaktäriserar olika sjöar, såsom 
näringsfattiga eller brunvattensjöar. Det finns även en beskrivning av hur man mäter siktdjup 
och vilket pH som gäller i olika slags sjöar. I efterföljande kapitel beskrivs havets växt- och 
djurliv, salthalt och språngskikt. Eleverna kan ha hjälp av dessa beskrivningar i sin planering 
och tolkningar av insamlat material. 

Eleverna har även stöd av boken om en fältstudie av marken ska utföras. En ingående 
förklaring till olika jordarter och dess struktur finns i bokens tionde kapitel. Vilka organismer 
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som lever i jorden finns att läsa i kapitel 9. Om eleverna ska genomföra en fältstudie i en 
ädellövskog finns även en faktaruta som beskriver vilka växter som finns där (Ljunggren m.fl, 
1999, s.56). Planering och tolkning av insamlat material kan göras med hjälp av boken, men 
det finns inga instruktioner hur eleverna ska kunna genomföra fältstudien. När det gäller 
övriga experimentella undersökningar, till exempel dissektioner, finns inget i boken som ger 
eleverna stöd i varken planering, genomförande eller tolkning.

3.2.2 Kursmål 2: Eleven ska ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett 
idéhistoriskt perspektiv.

 Boken är mycket bristfällig när det gäller historisk tillbakablick av människans förhållande 
till naturen. Första kapitlet beskriver hur växt- och djurlivet sett ut under slutet på 1800-talet 
och under 1900-talet. Dessutom ges en beskrivning av hur Sveriges natur har förändrats under 
samma tidsperiod. I övrigt finns ingenting som ger eleven kunskap om människan och naturen 
ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv.

3.2.3 Kursmål 3: Eleven ska ha kunskap om struktur och dynamik hos ekosystem.

Hela kapitel 6 handlar om hur ett ekosystem är uppbyggt, vad som påverkar ekosystemet och 
hur det påverkas. Som exempel har författarna tagit skogen. Det finns minst en bild på varje 
sida som kompletterar texten. Två av bilderna är mycket illustrativa, men har lite bildtext 
(Ljunggren m.fl, 1999, s. 49 och 54-55). Istället finns en utförlig förklaring till bilderna i 
texten. Trots ett, till sidoantal, kort kapitel om ekosystem så finns mycket fakta. 

All fakta om ekosystem är inte samlad i kapitel 6, utan finns spridd i hela boken. Det finns 
därför möjlighet för eleverna att fördjupa sig i hur ett ekosystem fungerar, vilka faktorer som 
påverkar och hur de påverkar.

3.2.4 Kursmål 4: Eleven ska ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden 
samt hur bestämning av organismer utförs.

I boken finns tre kapitel som handlar om olika organismer och vad som är typiskt för just 
dessa. Indelningen av växter, djur, svampar och bakterier beskrivs i text, men även i bilder. 
Djurens och växternas indelning visas med hjälp av fylogenetiska träd (Ljunggren m.fl., 1999, 
s.65 och 85). De olika djuren och växterna beskrivs i den löpande texten och eleverna har 
möjlighet att använda sig av de fylogenetiska träden för att kunna se vilket släktförhållande de 
olika växterna respektive djuren har med varandra. Texten för djur och växter är ingående och 
ger en bra bild av hur indelningen ser ut och vad som är typiskt för de olika djur- och 
växtgrupperna. Det finns ytterligare bilder som förtydligar, förklarar och kompletterar texten.

Svampar och bakterier har ett eget avsnitt i kapitel 9, där deras funktion och levnadssätt 
beskrivs. Boken beskriver indelningen av svampar och vad som särskiljer olika svampar från 
varandra. Det finns även ett kort avsnitt som behandlar bakterier, främst cyanobakterier, i 
kapitel 7. Men beskrivningen av bakterier är inte tillräcklig för att eleverna ska kunna veta 
vad som är kännetecken för just bakterier. Det saknas även en beskrivning av vad som skiljer 
bakterier från till exempel arkeér.3 Det senare kan vara ett medvetet val av författarna att 
förenkla indelningen och därför inte dela in bakterier och arkeér som olika organismer.

Det finns även faktarutor som ger eleverna en fördjupning om indelningen av 
organismvärlden. Som exempel kan nämnas rutan om platt- och rundmaskar, där en 
3 En av skillnaderna mellan bakterier och arkeér är att de senare saknar cellvägg. 
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beskrivning ges av dessa och hur de kan påverka människan (Ljunggren m.fl., 1999, s.83). 
Det finns även en beskrivning av hur växter och djur kan artbestämmas och det illustreras 
både i text och bild (Ljunggren m.fl, 1999, s.70).

3.2.5 Kursmål 5: Eleven ska ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för 
överlevnad och reproduktiv framgång.

Det finns två kapitel som tar upp vilka beteenden och andra faktorer, som är viktiga för 
organismers, främst djurs, överlevnad och fortplantning. Kapitel 4 tar upp olika beteenden 
som kan gynna olika växter och djur och i efterföljande kapitel beskrivs vad som påverkar en 
population och hur olika populationer påverkar varandra, både inom arten och mellan arter. 

I texten tas flera exempel upp för att tydliggöra de begrepp som anges. Svåra begrepp, som 
eleverna behöver kunna för att förstå texten, finns förklarade på bladets vänstersida och även 
ingående förklaringar i särskilda faktarutor. Det finns även bilder och diagram som förtydligar 
och kompletterar texten. Bilder, diagram, förklaringar och text ger eleverna stora möjligheter 
att få den kunskap de behöver för att uppnå kursmålet.

3.2.6 Kursmål 6: Eleven ska ha kunskap om naturvetenskaliga teorier rörande livets 
uppkomst och utveckling.

Det kapitel som handlar om evolutionen och evolutionsteorier är mycket kort, endast fyra 
sidor, och komprimerat. Författarna beskriver översiktligt, med få detaljer, hur jorden bildades 
och hur liv har uppstått. Det finns en faktaruta som berättar om Charles Darwin och Jean-
Baptiste de Lamarck. Utvecklingen av växter och djur beskrivs längre fram i boken, och i 
kapitlet om evolution finns en hänvisning till de sidorna. Det finns ett fåtal bilder som 
kompletterar texten och även faktarutor som till exempel beskriver experiment som gjorts för 
att likna evolutionens början, då aminosyror bildades. 

Beskrivningen av växter och djur är relativt omfattande, men det är svårt att få en bra bild av 
hur växter och djur utvecklats evolutionärt eftersom de fakta som finns om växterna och 
djurens utveckling är sammanflätat med beskrivningar av dess egenskaper. Det saknas 
beskrivning av människans utveckling, hur nya arter bildas och vilka bevis som finns för att 
evolutionen har skett. Beskrivningen av evolutionen och livets utveckling kunde ha varit mer 
utförlig, detaljrik och framförallt mer sammanhängande, för att ge eleverna möjlighet att få en 
ökad förståelse för de evolutionsteorier som finns och hur livets utveckling sett ut.

3.2.7 Kursmål 7: Eleven ska ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå 
sambanden mellan dessa och individens egenskaper.

Boken berör inte arvsmassans strukturer eller ärftlighet överhuvudtaget. DNA:s uppbyggnad 
och funktion saknas, liksom beskrivningar av ärftliga sjukdomar och hur egenskaper nedärvs.

3.2.8 Kursmål 8: Eleven ska ha kunskap om gentekniska metoder och deras 
tillämpningar samt kunna diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt 
perspektiv.

Boken tar vid ett enda tillfälle upp gentekniken, då i samband med att det är möjligt att ta 
DNA-prov från fågelungar för att påvisa faderskap hos fåglar där honan parar sig med flera 
hanar eller en hane parar sig med flera honor. I övrigt finns ingenting i boken som berör 
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gentekniska metoder eller ger eleverna en bakgrund så att de har en möjlighet att föra en etisk 
diskussion kring genteknik.

3.3 Biologi A med Naturkunskap A skriven av Karlsson, Krigsman, Molander 
och Wickman

I förordet ger författarna en förklaring till varför de valt att skriva boken för både kursen 
Biologi A och Naturkunskap A. De anser att de kurserna ligger väldigt nära varandra och de 
skriver även att de anpassat boken efter kursplaner, men att skolorna har stor frihet att själva 
utforma kurserna, vilket gör att det inte är nödvändigt att läsa hela boken.

Boken börjar med en kort introduktion och fortsätter sedan med 9 olika kapitel, som har olika 
avsnitt och delavsnitt. Boken slutar med en översikt över livets historia och släktskapsträd 
över samtliga organismer. Varje avsnitt börjar med en inledande översikt och slutar med 
frågor och en mindmap som sammanfattning. Den inledande översikten är av varierande 
längd och utgör både en kort sammanfattning av vad följande kapitel kommer att handla om 
och ett sätt att väcka intresse. Det finns ett stort antal bilder och diagram som kompletterar 
och förtydligar texten. Bildtexten är i vissa fall mycket kortfattad och beskriver enbart vad 
som finns på bilden/diagrammet, medan andra är mer utförligt skrivna. Gemensamt för alla 
bilder och diagram är att de inte upprepar vad som står i texten utan tillför något nytt. Det 
finns även ordförklaringar på varierande ställen i boken, som förklarar svåra ord och ord i 
texten som är kursiverade som har sidhänvisning i ett register längst bak i boken.

3.3.1 Kursmål 1: Eleven ska kunna planera och genomföra fältstudier och 
experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och 
skriftligt.

Boken innehåller inga laborationer eller beskrivningar av hur elever ska genomföra fältstudier 
eller experiment. Därför kan boken anses bristfällig när det gäller underlag för att elever ska 
kunna genomföra de undersökningarna. Men boken ger möjlighet att planera fältstudier i 
skogen, sjön, havet och även i myrmark och även tolka det inhämtade materialet. Kapitel 2 
innehåller till exempel beskrivningar av växt- och djurliv i sjöar och hav, växtliv i skogen och 
på myrar och hur olika jordmåner ser ut. Det finns även bilder som eleverna kan använda sig 
av i sin planering och även när de ska tolka inhämtade fakta från fältstudier. Som exempel kan 
ges de bilder som finns över de två olika jordmåner, brunjord och podsol, som är vanligast i 
Sverige (Karlsson m.fl, 2000, s.33 och 35).

3.3.2 Kursmål 2: Eleven ska ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett 
idéhistoriskt perspektiv.

I boken finns enbart en kort beskrivning hur människan förhållit sig till naturen som samlare 
och jägare, jordbrukare fram till den industriella revolutionen. Det finns ingen beskrivning av 
hur människan vetenskapligt funderat kring naturen.

3.3.3 Kursmål 3: Eleven ska ha kunskap om struktur och dynamik hos ekosystem.

Kapitel 1 tar på olika sätt upp hur ett ekosystem fungerar. Olika kretslopp som finns och 
verkar i ett ekosystem följs av en beskrivning av olika ekosystem, vad som påverkar dem och 
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hur det förändrar dem. På varje sida, med få undantag, finns en eller flera bilder och/eller 
diagram som förtydligar texten. 

Som exempel på ekosystem har författarna använt sig av marken, sjön, havet och myrar. Det 
finns en beskrivning av samtliga ekosystem, men när det gäller vad som påverkar och hur det 
påverkas ligger tyngdpunkten på mark och sjö.

3.3.4 Kursmål 4: Eleven ska ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden 
samt hur bestämning av organismer utförs.

Boken tar på ett mycket tydligt sätt upp hur de olika organismerna delas in. Sista kapitlet i 
boken börjar med en förklaring hur indelningen ser ut och följs av ett uppslag där tabeller 
delar upp organismerna i grupper, ger exempel på arter och även vad de har för roll i naturen. 
Därefter ges en närmare beskrivning av varje organismgrupp, där bland annat dess historia, 
var de finns och eventuell indelning inom gruppen finns med.

Texten kompletteras med bilder på hur organismerna kan se ut. Det finns även ett 
fylogenetiskt träd som visar släktskap mellan olika djurgrupper och tabeller som visar 
indelning av växt- och djurriket. Dessutom redovisas även gruppindelning av leddjur och 
däggdjur. Sist i boken finns ett fylogenetiskt träd för samtliga organismgrupper. Text och bild 
ger en mycket utförlig och överskådlig bild av hur olika organismgrupper delas in, hur deras 
förhållande till varandra ser ut och vad som är typiskt för just de organismgrupperna. 

Det finns ett delavsnitt i boken som behandlar hur organismer grupperas enligt det system 
som Carl von Linné införde och att en indelning i släkt- och artnamn finns. Men det saknas 
beskrivning av hur man till exempel kan artbestämma växter och djur (Karlsson m.fl., 2000, 
s.217).

3.3.5 Kursmål 5: Eleven ska ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för 
överlevnad och reproduktiv framgång.
 
Hela kapitel 8 handlar om djurs beteende och vilken betydelse det har för den egna artens, och 
andra arters överlevnad och möjlighet och förmåga att föröka sig. Författarna har valt att 
förklara svåra begrepp genom att ge exempel på hur olika djur beter sig. Genom att använda 
sig av exempel, istället för enbart en förklaring till begreppet, kan eleverna se ett samband 
mellan begreppet och ett beteende som påverkar djurens överlevnad och möjlighet att föröka 
sig.  

Ett avsnitt behandlar beteendeekologi och där finns beskrivningar av hur olika djur lever i 
flock, kolonier, i ensamhet och vilka för- och nackdelar det har för deras överlevnad. Vilka 
faktorer som har betydelse vid fortplantning och hur olika djur väljer att leva tillsammans 
sexuellt tas också upp, liksom hur olika arter efterliknar andra eller har en speciell 
färgteckning för att öka sina överlevnads- eller fortplantningsmöjligheter. 

Till texten finns bilder och diagram som förtydligar och kompletterar textens innehåll. Både 
text och bild ger en mycket bra och omfattande beskrivning av djurs beteende och vilken 
betydelse det har för deras överlevnad och fortplantning. 
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3.3.6 Kursmål 6: Eleven ska ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets 
uppkomst och utveckling.

Bokens sjunde kapitel tar upp evolutionen och två olika teorier om hur liv uppkommit på 
jorden beskrivs. Författarna har valt att även beskriva hur universum kommit till och därefter 
fortsätta med jorden och livets uppkomst. Olika teorier om hur livet uppstod på jorden och hur 
människans ursprung och utveckling kan ha sett ut är relativt kort beskrivet, men med mycket 
fakta. Författarna ägnar två avsnitt åt att beskriva vad som gör att evolutionen drivs framåt, 
hur miljön påverkar evolutionen och beskriver även hur nya arter uppstår och varför arter dör 
ut. Ytterligare ett avsnitt tar upp vad fossil är och hur man kan påvisa att vissa arter är släkt 
med varandra.

Beskrivningen av evolutionen är utförlig och detaljrik. Det ges ofta exempel i texten för att 
förtydliga och göra det lättare att förstå. Texten kompletteras även med bilder. I slutet av 
boken finns också en översikt över livets historia, där viktiga händelser anges och tidangivelse 
när något skett. 

3.3.7 Kursmål 7: Eleven ska ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå 
sambanden mellan dessa och individens egenskaper.

Den del av boken som handlar om genetik är omfattande, 50 av bokens drygt 300 sidor. 
Kapitel 4 tar upp hur DNA är uppbyggt , vad det har för uppgift och hur det förs vidare 
genom mitos och meios. Texten är kompletterad med många bilder, som ska förenkla och 
förtydliga textens innehåll. Till exempel är mitos och meios  beskrivet genom att de olika 
stegen är numrerade (a, b, c osv.) och varje steg har en text som förklarar vad som sker vid 
just det steget (Karlsson m.fl, 2000, s.156f). Det gör det mycket tydligt och lättare att förstå än 
om det enbart varit text.

Nästföljande kapitel handlar om ärftlighet, hur egenskaper nedärvs och olika ärftliga 
sjukdomar. Det visas flera korsningsscheman som underlättar förståelsen av texten. 
Bildtexterna vid de korsningsscheman som finns, och även vid flertalet av de andra bilderna, 
ger en tydlig och relativt omfattande beskrivning av bilden.

3.3.8 Kursmål 8: Eleven ska ha kunskap om gentekniska metoder och deras 
tillämpningar samt kunna diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt 
perspektiv.

Hela kapitel 6 handlar om genteknik, vilka gentekniska metoder som finns och vad de kan 
användas till. Fem olika gentekniska metoder beskrivs i text och kompletteras med bilder och 
bildtexter som ska förtydliga och göra det lättare att förstå. 

Kapitlets andra avsnitt tar upp vad genteknikerna kan användas till. Avsnittet ger praktiska 
exempel på hur gentekniker har används, och fortfarande används. Till exempel hur växter har 
genmodifierats för att tåla skadeinsekter och olika sjukdomar bättre (Karlsson m.fl, 2000, 
s.198). Det är bara ett mycket kort avsnitt som tar upp de risker som finns med gentekniker, i 
det här fallet genmodifierade organismer (Karlsson m.fl, 2000, s.199). Gentekniker och deras 
olika användningsområden är utförligt beskrivna och bör kunna ge eleverna underlag för att 
kunna ha en etisk diskussion.
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3.4 Biologi Kurs A skriven av Henriksson

Boken är indelad i sju kapitel, som i sin tur är indelade i olika avsnitt. Varje kapitel inleds 
med en kort sammanfattning eller en intresseväckande text och bild. Det finns gröna rutor, 
som kallas utblick och som innehåller fördjupningar. Dessutom finns det blå rutor med fakta. 
På varje sida finns, med få undantag, bilder och diagram som förtydligar och kompletterar 
texten. Bildtexten är i vissa fall enbart en beskrivning av vad bilden föreställer. Andra 
bildtexter är lite mer utförligt beskrivna och tillför fakta som inte finns med i texten. Ord med 
kursiv stil finns med i ett register längst bak i boken, där varje ord har en sidhänvisning.

Till boken hör en lärarhandledning med laborationsanvisningar, förslag på exkursioner, 
fördjupningsuppgifter, underlag för OH-bilder, tips och kommentarer till läraren och testa-
dig-själv-frågor med tillhörande svar. Den innehåller även de kursmål som gäller, både för 
Biologi A och Biologi B. Lärarhandledningen är indelad i samma kapitel som läroboken.

3.4.1 Kursmål 1: Eleven ska kunna planera och genomföra fältstudier och 
experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och 
skriftligt.

I boken finns en beskrivning av skogens växt- och djurliv, vilka olika jordmåner som finns 
och hur de ser ut och vad som påverkar skogen. För att förtydliga texten finns till exempel 
bilder på de olika jordmånerna ( Henriksson, 2000, s.223f). Sjön finns också beskriven, så att 
den, precis som skogen kan användas av eleverna för att förbereda och tolka exkursioner.

Det finns 54 laborations- och exkursionsanvisningar som eleverna kan använda för att göra 
laborationer och genomföra fältstudier. Alla laborationsanvisningar börjar med en ruta där det 
står vad eleven behöver för att genomföra laborationen, följt av en noggrann beskrivning av 
hur den ska genomföras. Exkursionerna i skog och vid sjö innehåller inte en ”du-behöver-
ruta”, utan börjar med hur eleven ska planera exkursionen, följt av exempel på vad eleverna 
kan undersöka i skogen eller sjön. Det ges även förslag på hur exkursionen ska redovisas och 
vad som är viktigt att tänka på för att redovisningen ska bli så bra som möjligt. Till 
laborationerna och exkursionerna finns särskilda uppgifter och frågor som eleverna ska 
fundera över och besvara. Dessutom finns det bilder som ska hjälpa eleverna vid 
genomförandet och tolkningen av resultatet. 

Till några av laborations- och exkursionsanvisningarna finns även en kort introduktion, som 
ger eleverna en bakgrund till det laborationen/exkursionen handlar om. Som exempel kan ges 
de laborationer eleverna ska göra med bananflugor ( Henriksson, Gleerups utbildning AB, 
2003, s.46ff). Först ges en beskrivning av hur och varför bananflugan började användas som 
försöksdjur, hur de sövs och förvaras och vilka bananflugor som används. Därefter finns en 
beskrivning av hur odlingsrör till bananflugor tillverkas, följt av två olika laborationer med 
bananflugor. 

3.4.2 Kursmål 2: Eleven ska ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett 
idéhistoriskt perspektiv.

Bokens första kapitel ger en utförlig beskrivning av hur människan har sett på naturen, både 
ur ett historiskt kulturellt och ett vetenskapligt perspektiv. Kapitlet börjar med att beskriva hur 
olika urinvånares, såsom indianer och aboriginer, förhållande till naturen har sett ut och ser ut. 
Därefter följer en beskrivning ur ett vetenskapligt perspektiv, från grekiska filosofer, till 
exempel Aristoteles, fram till idag. Carl von Linné och Charles Darwin beskrivs enskilt i 
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särskilda ”utblicks-rutor”. Dessutom finns en faktaruta där Darwins förklaring till evolutionen 
står.

3.4.3 Kursmål 3: Eleven ska ha kunskap om struktur och dynamik i ett ekosystem

De två sista kapitlen handlar om ekosystem, vad som påverkar och hur det påverkar. I sjätte 
kapitlet, som heter Liv och miljö i samspel, beskrivs de abiotiska faktorer som påverkar ett 
ekosystem. Därefter ges korta beskrivningar på jordens olika vegetationsområden, följt av 
olika bergarter. Kapitlet innehåller även olika kretslopp och vad som kan påverka kretsloppet 
negativt. Efterföljande kapitel tar upp olika ekosystem och där beskrivs skogen, sjön, havet 
och myren lite mer utförligt än andra. Texten kompletteras med bilder och diagram, som 
förtydligar och kompletterar texten. Det finns även olika faktarutor med fördjupningar.

Även lärarhandledningen ger eleverna möjlighet att få mer kunskap om ekosystem. Det finns 
20 olika laborationer och exkursioner som eleverna kan göra, som handlar om ekosystem. Till 
exempel anvisningar om hur en exkursion i en skog ska genomföras (Henriksson, Gleerups 
Utbildning AB, 2003, s. 146f). Eleverna ska undersöka vilka växter och djur som finns, hur 
marken ser ut och mäta temperatur, luftfuktighet och annat som påverkar ekosystemet. 
Dessutom finns laborationer där eleverna till exempel ska undersöka hur olika mängder av 
koldioxid och ljus påverkar fotosyntesen, hur livet på och under snön ser ut och de ska göra 
ett eget ekosystem i ett akvarium.

3.4.4 Kursmål 4: Eleven ska ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden 
samt hur bestämning av organismer utförs.

Fjärde kapitlet, och 50 av bokens drygt 250 sidor, är ägnade åt de olika organismgrupper som 
finns och deras egenskaper. Inom varje organismgrupp ges exempel på olika organismer som 
tillhör den gruppen, vad som är utmärkande för just den organismen, till exempel hur de ser ut 
och förökar sig. Det finns minst en bild på varje sida, som visar hur olika organismer ser ut 
eller annat som förtydligar texten. Till exempel finns bilder med utförlig bildtext som 
beskriver hur olika växter förökar sig (Henriksson, 2000, s.109 och 111). Det finns även sex 
”utblicks-rutor”, som bland annat handlar om den organism som orsakar malaria (Henriksson, 
2000, s.97). Dessutom finns tre faktarutor, som till exempel visar hur olika fåglars näbbar och 
klor ser ut (Henriksson, 2000, s.151).

I bokens första kapitel finns en ”utblicks-ruta” som visar hur organismer är indelade i 
släktträd, som med ett vetenskapligt namn heter systematik. Det ger eleverna en bild av hur 
olika organismer ska indelas och är en hjälp när eleverna ska artbestämma organismer.

Det finns även 14 olika laborationer som kan användas för att öka elevernas kunskap om 
indelningen av organismer och hur det går till att artbestämma organismer. Tre av dem är 
speciellt för att artbestämma organismer, i de här fallen plankton, buskar, träd och svampar. 
Laborationen där eleverna ska studera och, om möjligt, artbestämma plankton finns 7 sidor 
med totalt 39 bilder på olika plankton, som eleverna har till hjälp vid artbestämningen. 
Dessutom finns beskrivning av vad de olika planktongrupperna heter och vad som är typiskt 
för dem. Det finns även dissektionslaborationer av till exempel fisk, bi och nordhavsräka, 
samt laborationer där eleven ska studera mossor, pollen, bakterier och lyssna på fågelsång. 
Bilder förtydligar och hjälper eleven att tolka resultat.
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3.4.5 Kursmål 5: Eleven ska ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för 
överlevnad och reproduktiv framgång.

Kapitel fem handlar om olika beteenden, där alla exempel är från djurvärlden. Författaren har 
skiljt på medfödda och inlärda beteenden och beskriver hur de kommer till uttryck. Dessutom 
beskrivs hur djur kommunicerar med varandra inom arten och mellan andra arter genom att 
använda sig av olika kemiska, visuella och akustiska signaler. Beskrivningar av hur djur väljer 
partner och skyddar sig mot fiender finns beskrivet i två egna avsnitt. Texten är kompletterad 
med bilder som ska förtydliga textens innehåll. Det finns även två ”utblicks-rutor”.

I lärarhandledningen finns 5 laborationer som har samband med detta kursmål. 3 av dem ska 
utföras utomhus eller utanför skolans område. Eleverna ska studera olika djur och deras 
beteende, till exempel hur fåglar reagerar om det kommer in en främmande fågel i deras revir 
eller hur stackmyror från olika myrstackar beter sig när de möts.

3.4.6 Kursmål 6: Eleven ska ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets 
uppkomst och utveckling.

Boken tredje kapitel tar upp de evolutionsteorier som finns, vad som driver evolutionen 
framåt och vilka bevis det finns för att livet utvecklats på det sätt som beskrivs. Vad det är 
som gör att nya arter bildas och hur livet på jorden har utvecklats från encelligt till flercelligt 
liv, till att liv kom upp på land och utvecklades vidare beskrivs detaljrikt. Människans 
utveckling är kortfattad, men med mycket fakta. Det finns även en tidsaxel som visar på 
människans utveckling under tid. Bilder kompletterar texten och ger i några fall även en 
närmare förklaring till texten. Sist i kapitlet finns en tidsaxel som beskriver hela livets 
utveckling, med namn på olika tidsperioder, såsom nutiden som kallas kvartär, och viktiga 
händelser under varje tidsperiod. Som komplement till lärobokens text finns 3 laborationer. 
En laboration innebär bland annat att eleverna får femton olika bilder på fossil som de ska 
para ihop med rätt namn.

3.4.7 Kursmål 7: Eleven ska ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå 
sambanden mellan dessa och individens egenskaper.

Hur DNA är uppbyggt beskrivs i bokens första kapitel. Beskrivningen är kortfattad, men 
innehåller fakta som ger en bra bild av vilka beståndsdelar DNA består av och hur det ser ut. 
Mitos och meios är utförligt beskrivet, dels i texten men även i ”utblicks-rutor”, där det 
beskrivs med både bild och text. Därefter finns ett avsnitt som beskriver hur sexuell och 
asexuell fortplantning går till. Nästföljande kapitel beskriver mycket ingående hur Gregor 
Mendel upptäckte hur arvsanlag förs vidare och på vilka olika sätt egenskaper kan ärvas. Det 
finns sju olika korsningsscheman som förtydligar texten, tillsammans med andra tabeller och 
bilder.

Det finns 11 laborationer i lärarhandledningen som ger eleven mer kunskap om arvsmassans 
strukturer och sambandet mellan dem och en individs egenskaper och sjukdomar. 4 av 
laborationerna är teoretiska, där eleven till exempel med hjälp av olika korsningsscheman ska 
kunna komma fram till rätt svar. Dessutom finns tidigare nämnda laborationer med 
bananflugor och även laborationer som behandlar cellens utseende, som ska ge eleverna mer 
kunskap om arvsmassan.
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3.4.8 Kursmål 8: Eleven ska ha kunskap om gentekniska metoder och deras 
tillämpningar samt kunna diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt 
perspektiv.

I bokens andra kapitel finns även en beskrivning av de olika gentekniker som finns. I texten 
finns exempel på hur genteknikerna använts och det kompletteras med ett fåtal bilder som ska 
förtydliga textens innehåll. Författaren visar även på för- och nackdelar av de olika 
genteknikerna, vilket kan ge eleverna underlag för att kunna föra en etisk diskussion.

3.5 Jämförelse mellan läroböckerna

För att få en bättre överblick redovisas en jämförelse mellan de olika läroböckerna både i text 
här nedan och som tabell i Bilaga 1.

3.5.1 Kursmål 1: Eleven ska kunna planera och genomföra fältstudier och 
experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa arbetet både muntligt och 
skriftligt.

Samtliga böcker har tillräckligt med fakta och anvisningar för att det ska vara möjligt för 
eleverna att planera exkursioner och fältstudier och kunna tolka resultaten. Men Karlsson m.fl 
saknar hur de ska genomföras. Ljunggren m.fl har tillräckligt med fakta för att eleverna ska 
kunna planera, genomföra och tolka exkursioner och fältstudier. Men boken saknar övriga 
laborationsanvisningar för till exempel dissektion. Det är också skillnader mellan böckerna 
hur ingående beskrivningarna är om hur planering, genomförande och tolkning ska göras. 
Peinerud m.fl och Henriksson har särskilda laboration- och exkursionsanvisningar, 
Henriksson så många som 54 olika. Tillsammans med lärobokens text och bilder ska de hjälpa 
eleverna att uppnå kursmålet. Det är endast Peinerud m.fl och Henriksson som uppfyller 
kursmålet.

3.5.2 Kursmål 2: Eleven ska ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett 
idéhistoriskt perspektiv.

Två av böckerna, Ljunggren m.fl och Karlsson m.fl uppfyller inte kursmål två, där 
människans förhållande till naturen ska beskrivas ur ett historiskt och vetenskapligt 
perspektiv. Ljunggren har endast kort beskrivit Darwins tankar och hur växt- och djurlivet sett 
ut under 1800- och 1900-talet. Karlsson m.fl har tolkat kursmålet annorlunda i jämförelse med 
mig. De har valt att beskriva människans förhållande till naturen, men inte ur ett 
vetenskapligt, utan historiskt och kulturellt perspektiv. Peinerud m.fl har valt att beskriva 
Aristoteles och Darwin mer ingående än perioden där emellan, men jag har ändå tolkat att de 
uppfyller kursmålet. Henriksson är den författare som mest utförligt beskrivit hela perioden 
från Aristoteles fram till idag.

3.5.3 Kursmål 3: Eleven ska ha kunskap om struktur och dynamik hos ekosystem.

Kursmål tre, beskrivning av ett ekosystem, hur det är uppbyggt och fungerar, uppfylls av alla 
böcker. Karlsson m.fl, Henriksson och Peinerud m.fl har liknande sätt att dela upp 
beskrivningen av ekosystem, där de först beskriver hur det fungerar och i ett annat kapitel 
beskriver särskilda ekosystem. Ljunggren m.fl har valt att beskriva ekosystem i ett kort 
kapitel, med mycket fakta och sedan väva in fakta om ekosystem i andra kapitel.
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3.5.4 Kursmål 4: Eleven ska ha kunskap om principer för indelning av organismvärlden 
samt hur bestämning av organismer utförs.

Henriksson och Peinerud m.fl är de böcker som uppfyller kursmål fyra, indelning och 
bestämning av organismer, på bästa sätt. Böckerna tar ingående upp hur olika 
organismgrupper ser ut, och vad som är typiskt för just dem. Det finns även ett flertal 
laborationer som ska hjälpa eleverna att lära sig artbestämma organismer. Ljunggren m.fl når 
inte upp till kursmålet eftersom det saknas tillräcklig beskrivning av bakterier. De har även en 
annan indelning av organismer än övriga författare, då de valt att inte särskilja bakterier och 
arkeér. Karlsson m.fl når inte heller upp till kursmålet, trots att de har en utförlig beskrivning 
av organismvärlden. I deras bok finns ingen beskrivning av hur växter, djur och andra 
organismer kan artbestämmas.

3.5.5 Kursmål 5: Eleven ska ha kunskap om betydelsen av organismers beteenden för 
överlevnad och reproduktiv framgång.

Alla böckerna har uppnått det kursmål som gäller för att ge eleverna möjlighet att nå kunskap 
om betydelsen av organismers beteende och hur det påverkar deras fortplantning och 
möjligheter att överleva. I samtliga böcker finns beskrivningar av, främst djurs, beteende och 
det är kopplat till vad som händer med dess överlevnads- och fortplantningsmöjligheter.

3.5.6 Kursmål 6: Eleven ska ha kunskap om naturvetenskapliga teorier rörande livets 
uppkomst och utveckling.

När det gäller att beskriva evolutionen och hur livet uppkommit och utvecklats är det väldigt 
olika hur mycket författarna valt att skriva om det. Henriksson, Peinerud m.fl och Karlsson 
m.fl är de som uppnår kursmålet och ger en utförlig beskrivning av de evolutionsteorier som 
finns. Ljunggren m.fl har få detaljer och endast en översiktlig beskrivning. Dessutom är det 
svårt att få grepp om uppkomst och utveckling hos växter och djur, då författarna har valt att 
väva samman det med bland annat organismers indelning. För att kursmålet ska anses vara 
uppnått borde läroboken innehålla mer sammanhängande, och framförallt en mer utförlig, 
beskrivning. 

3.5.7 Kursmål 7: Eleven ska ha kunskap om arvsmassans strukturer samt förstå 
sambanden mellan dessa och individens egenskaper.

Peinerud m.fl och Karlsson m.fl har en omfattande beskrivning av det sjunde kursmålet, 
arvsmassans strukturer och vilka samband som finns mellan dessa och individers sjukdomar 
och egenskaper. De kan anses uppnå kursmålen på ett mycket bra sätt. Henriksson har endast 
kortfattat beskrivit DNA:s uppbyggnad, men med tillräckligt mycket fakta för att det, enligt 
min tolkning, ska vara tillräckligt för eleverna att förstå. Hur egenskaper ärvs har Henriksson 
beskrivit mycket ingående och sammantaget anser jag att kursmålet kan uppnås. Ljunggren 
m.fl uppnår inte kursmål sju eftersom en beskrivning av DNA och sambandet mellan DNA 
och sjukdomar och egenskaper saknas i boken.
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3.5.8 Kursmål 8: Eleven ska ha kunskap om gentekniska metoder och deras 
tillämpningar samt kunna diskutera genteknikens möjligheter och risker ur ett etiskt 
perspektiv.

Även kursmål åtta, där gentekniker och deras möjligheter och risker ska tas upp och kunna 
diskuteras av eleverna, saknas i Ljunggrens m.fl. Endast vid ett tillfälle och då mycket kort, 
beskrivs en genteknik, men det ger inte underlag för att en diskussion ska kunna genomföras 
och inte heller tillräcklig fakta om gentekniker. Däremot uppfyller de övriga tre läroböckerna 
kursmålet.
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4. Slutsatser och diskussion

Det finns ett stort antal läroböcker som kan användas i biologiundervisningen och de jag valt i 
min undersökning är bara några få av alla de som finns. Vad som kan sägas vara gemensamt 
för alla läroböckerna i min undersökning är att varje författare har använt sig av kursmålen på 
olika sätt och i varierande grad. Det var endast en bok, av de fyra, som uppfyllde kursmålen 
helt, Biologi A av Peinerud m.fl (2000). Författarna till Biologi A (2000) nämner redan i 
förordet vilka kursmålen är och de har valt att ta med alla delar av kursmålen, inklusive 
laborationer och exkursionshandledning, i boken. Jag har inte haft tillgång till 
lärarhandledning för den boken, men i det här fallet är det inte nödvändigt eftersom boken 
ändå uppfyller alla kursmål. Anders Henrikssons bok, Biologi Kurs A (2000), uppfyller också 
kursmålen, men enbart om den kompletteras med lärarhandledningen. Om inte 
lärarhandledning används till Henrikssons bok uppfylls inte kursmål ett. De övriga kursmålen 
uppfylls, men lärarhandledningen är ett mycket bra komplement för att ge eleverna möjlighet 
att uppnå kursmålen. Biologi A med Naturkunskap A av Karlsson m.fl (2000) uppfyller inte 
kursmål ett, två och fyra. Eftersom jag inte använt mig av samtliga lärarhandledningar kan 
resultatet vara något missvisande, då den senast nämnda boken inte analyserades med 
lärarhandledning och två av tre kursmål, som inte uppnås, kunde ha uppnåtts med 
lärarhandledning. Kursmål ett uppnås inte eftersom det saknas laborationer och 
exkursionshandledning och kursmål fyra hade kunnat uppnås om det funnits laborationer där 
eleverna fick artbestämma olika organismer. Ljunggren m.fl (1999) är den bok som uppfyller 
minst kursmål, endast två av åtta. De kursmål som kan uppnås med hjälp av läroboken är 
kursmål tre och fem. Eftersom lärarhandledning inte har använts för den boken finns 
möjligheten att fler kursmål kunnat uppnås, till exempel kursmål ett där det enda som 
saknades var olika laborationer. Det är anmärkningsvärt att boken helt saknar fakta som berör 
kursmål sju och åtta. I det fallet anser jag att det inte skulle ha gjort någon skillnad om 
lärarhandledning funnits tillgänglig. En lärarhandledning kan omöjligt täcka upp för ett så 
omfattande område som uteslutits. Något som också bör nämnas är att Ljunggren m.fl (1999) 
valt att inte skriva mer än fyra sidor om evolutionen. Ett område som övriga författare ägnat 
ett flertal sidor och mycket fakta. I kursplanen för gymnasieskolans ämne biologi står att 
biologiämnet ska behandla hur organismvärlden, allt från molekyl till ekosystem, är uppbyggd 
och hur det samverkar inom och mellan de olika områdena. Allt det ska göras utifrån 
evolutionsteorin.4 Min tolkning av kursplanen är att evolutionsteorin är viktig inom 
biologiämnet och det är mycket anmärkningsvärt att Ljunggren m.fl inte lägger större vikt vid 
evolutionen. Författarna ska utgå ifrån de kursmål som finns för Biologi A BI1201 när de 
skriver böckerna, ändå saknar tre av fyra böcker möjligheten att uppnå kursmålen om enbart 
läroboken används. 

Läroböckerna skiljer sig åt i innehåll genom att författarna valt olika sätt att strukturera den 
fakta som finns i boken. Vad som tas upp är också olika i läroböckerna, vilket kan ses 
eftersom alla böcker inte uppfyller alla kursmål. Att läroböckerna har olika innehåll och är 
skrivna på olika sätt behöver inte vara negativt, utan precis som Lennart Berglund, författare i 
Läromedelsförfattarnas förenings bok (1991), anser jag att det är bra att det finns olikheter för 
att passa till olika lärares sätt att arbeta. Men trots att olikheterna kan vara bra, så har 
författarna ändå kravet på sig att de ska utgå från kursmålen när de skriver boken. Om de inte 
gör det, och flera kursmål inte uppnås, så ställer det stora krav på lärarna, både vid val av 
lärobok och vid användning av läroboken i undervisningen. 
4 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=8&skolform=21&id=BI&extraId= 
2007-05-27
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I många fall utses en lärobok, som ska användas, av hela lärarlaget. Det är svårt att hitta en 
lärobok som passar alla typer av lärare. Jag anser därför att det är viktigt vid valet av lärobok 
att de som utser lärobok har ett kritiskt tänkande och att det görs en noggrann genomgång av 
den tänkta läroboken för att se om den uppfyller kursmålen eller om något behöver 
kompletteras. I en del fall använder sig lärare inom ett och samma lärarlag av olika böcker 
och då krävs att varje lärare kontrollerar och kritiskt granskar den lärobok de använder för att 
se om kursmålen uppfylls. 

När valet av lärobok är gjord så har läraren fortfarande ett mycket stort ansvar genom att 
använda läroboken på ett sådant sätt att samtliga kursmål uppnås. Precis som Ajagán-Lester 
m.fl (1995) skriver i sin slutrapport, har läraren stora möjligheter att påverka och bestämma 
hur läroboken ska användas. Ett stort ansvar finns hos läraren att, inte bara förmedla kunskap, 
utan också förmedla tillräcklig och rätt kunskap, så att eleverna har möjlighet att uppnå de 
kursmål som finns uppsatta. Hur en lärare använder läroboken får följder för eleverna, för vad 
de lär sig och om de kommer att nå kursmålen. Undersökningen visar att om en lärare 
använder boken som sin primära kunskapskälla och inte använder några kompletterande 
läromedel kommer det i vissa fall vara svårt att uppnå samtliga kursmål. Skolverkets 
undersökning (2006) visar att det är möjligt att lärare, som i huvudsak använder sig av 
läroboken i sin undervisning, tror att de kursmål och den läroplan som finns stämmer överens 
med det innehåll som finns i läroböckerna. Om så är fallet finns det lärare som inte lär ut 
tillräckligt mycket till eleverna och elever som inte får möjligheten att uppnå de kursmål som 
är uppsatta för kursen. Det i sin tur får följder när eleven sedan ska läsa påbyggnadskurser 
eller vidare studier, eftersom eleven inte har de grundläggande förkunskaper som förutsätts. 

Som jag nämnde i metoddelen finns det inte någon lärobok som alltid har senaste fakta om 
gentekniska metoder, eftersom det är ett område som hela tiden förändras och nya upptäckter 
och experiment görs kan det rimligtvis inte vara de allra nyaste och mest  aktuella 
forskningsupptäckter som beskrivs. Det finns även andra områden inom biologin, till exempel 
evolutionen, där man gör nya upptäckter och ny forskning tas fram hela tiden. Det, 
tillsammans med att alla läroböckerna inte uppfyller samtliga kursmål, gör att det är 
nödvändigt att komplettera läroboken med andra läromedel, till exempel tv och internet. 
Genom att variera användningen av läromedel finns det möjlighet att täcka upp fler och större 
kunskapsområden som ingår i kursmålen. Det ställer stora krav på läraren, som ska vara 
kritisk i sin granskning av lärobok, men också veta vad som ska kompletteras och vilka andra 
läromedel som behövs.

Enligt Selander (1988) styrs innehållet även av den moral och kunskap som råder just nu. Det 
har betydelse eftersom hur läroboken är skriven och vad som står i texten styr läsaren. Som 
exempel kan tas hur olika författarna skrivit om evolutionen. Ljunggren m.fl (1999) har valt 
att beskriva evolutionen mycket översiktligt, medan de andra författarna valt att gå mer 
ingående. Vad de skrivit och vilken del de valt att ha som mest framträdande varierar också 
mellan författarna. Läroböckernas innehåll påverkar lärarna, när de planerar kursen och vid 
planering av lektioner. Det i sin tur påverkar även eleverna genom att de läser vad som står i 
läroböckerna, och om läraren inte ger dem annan kunskap eller eleverna inhämtar kunskap på 
egen hand, så kommer lärobokens innehåll att vara det som eleven lär sig. Vilken lärobok som 
används och hur läraren väljer att använda läroboken har därför betydelse. Jag anser att även 
författaren och förlaget har ett stort ansvar vid valet av vad som ska tas med i läroboken och 
hur texten skrivs. Vad de lägger tyngdpunkten på, vad de väljer att ta med och vad de väljer 
att utesluta har betydelse för vad eleverna kommer att lära sig. 
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Denna undersökning har visat att trots att läroböckerna ska ha sin utgångspunkt i kursmålen 
så är det inte alltid samtliga kursmål kan uppnås, om man enbart använder sig av läroboken. 
Undersökningen har varit väldigt intressant att göra och den väckte många tankar och 
funderingar hos mig. Det vore intressant att vidare undersöka hur läroböckerna i biologi 
används praktiskt av lärare och om det skiljer sig mellan olika skolor och olika områden i 
Sverige. En jämförelse mellan äldre och nya läroböcker och om det skiljer sig mellan dem 
angående uppfyllda kursmål vore även det intressant att undersöka.
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 Bilaga 1: Uppnådda kursmål för de fyra läroböckerna 

      Lärobok

Kursmål

Biologi A 
Peinerud, 
Lager-
Nyqvist, 
Lundegård

Liv i  
utveckling 
Ljunggren, 
Södergren, 
Åhlin

Biologi A 
med Natur-
kunskap A 
Karlsson, 
Krigsman, 
Molander, 
Wickman

Biologi  
Kurs A 
Henriksson

Övrigt

Kursmål 1        X
      
      X

Henriksson 
uppfyller 
kursmålet 
endast när 
lärarhand-
ledning 
används

Kursmål 2        X       X

Kursmål 3       X         X       X        X

Kursmål 4        X        X

Kursmål 5        X        X        X        X

Kursmål 6        X        X      X

Kursmål 7        X        X        X

Kursmål 8        X        X        X

Uppnådda kursmål är markerade med X.
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