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Sammanfattning 
I detta arbete studerades förklaringsmodeller i fyra olika läroböcker i fysik för grundskolans 
senare år. Syftet med arbetet var att se vilka olika typer av förklaringsmodeller som fanns i 
kapitlet om tryck i böckerna samt om vissa förklaringsmodeller var återkommande i flera av 
böckerna. I detta arbete så gjordes även två enkätundersökningar. Dessa hade som syfte att 
dels ge kännedom om läromedelförfattarnas motiv och källor till det valda faktainnehållet 
samt att få en inblick i elevernas uppfattningar av innehållet i deras lärobok. Resultatet av 
undersökningarna visade att det fanns förklaringsmodeller som återkom i flera av 
läroböckerna, att läromedelsförfattarna hade gemensamma beröringspunkter i såväl källor 
som motiv till faktainnehållet samt att det gick att urskilja gemensamma uppfattningar hos 
eleverna beträffande innehållet i deras lärobok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Elever, fysik, läromedel, läromedelsförfattare 
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1 INLEDNING 
I detta arbete har textinnehållet i fysikläroböcker för grundskolans senare år studerats och 
jämförts. I denna jämförelse har det tittats på hur begreppet ”tryck” beskrivs och förklaras. 
Efter en sökning efter andra examensarbeten inom samma kategori upptäcktes att det fanns 
andra läromedelsanalyser i ämnet fysik. De gjorda examensarbeten som då hittades hade 
oftast fokus på lärarnas användande och deras åsikter om läromedlet och/eller huruvida 
läromedlet är kompatibelt med de styrmedel vi har. Eftersom detta hittades i tidigare gjorda 
examensarbeten så blev detta arbete på elever och läromedelsförfattare.  
 
Med mycket stor sannolikhet kommer grundskoleelever i kontakt med läromedel. I och med 
kontakten med läromedel är även kontaken med läromedelförfattarens arbete oundvikligt. 
Detta samband gjorde att det blev intressant att veta vad elever tyckte var lätt och svårt att 
förstå i läroboken och varför läroboksförfattaren valt det fakta innehåll han/hon har.    

1.1 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att göra en jämförelse av faktainnehållet i 
kapitlet ”tryck” från olika läromedel i fysik. Läromedlen kom från fyra olika förlag och var 
inriktad mot grundskolans senare år. Som en förlängning av huvudsyftet gjordes två mindre 
enkätundersökningar, en till elever i årskurs nio och en till läromedelsförfattare.  
Enkätundersökningen med eleverna hade som syfte att få en inblick i elevers uppfattningar 
om innehållet i ett av läromedlen. Syftet med enkätfrågorna till läromedelsförfattarna var att 
få kännedom om motiven för de valda faktainnehållen samt vilka källor som användes till det.     
 

1.2 Bakgrund 
 En vanlig metod att undervisa i skolan är att använda någon form av lärobok. Tankar om 
läroböcker är därför att det rimligtvis måste finnas möjligheter att uppnå de mål som finns i 
skolans styrmedel. 
 
Ett av uppnåendemålen för årskurs nio i kursplanen för fysik är följande (Skolverket 2000): 
 

Eleven skall 
beträffande natur och människa 

– ha kunskap om tryck, värme och temperatur i sammanhang med materiens olika former 
 

1.3 Litteraturgenomgång 
Naturvetenskaplig kunskap kan delas upp i två delar, produkt och process. Produktdelen 
innefattar det vi brukar kalla för faktainlärning och processdelen innefattar en kunskap av en 
mer djupgående teoretisk förståelse (Ekstig 1990). Ekstig beskriver produktkunskapen som 
den typ av kunskap att kunna uppge namnen på planeterna i vårt solsystem och att 
processkunskapen handlar om att förstå t. ex teorier om hur planetsystemet har bildats. Även 
Dimenäs beskriver en typ av produktinriktning och en typ av processinriktning men talar då 
om olika typer av förståelse; en produktinriktad typ av förståelse och en processinriktad typ 
av förståelse (Dimenäs 2001). Det är alltså förståelsen som ses som ett begrepp. Förståelse i 
produktform innebär helt enkelt att eleven förstår eller inte och i processform att eleven 
använder sin förförståelse till att förstå och se sammanhang i det betraktade.   
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Marton och Booth skriver om två olika typer av lärande vid textläsning hos studerande. Yt- 
och djupinriktade typer av läsning. Den djupinriktade studenten får en bättre förståelse av en 
text genom att stanna upp och reflektera över samband med texter, söka huvudpunkter och 
relatera det lästa med tidigare erfarenheter. Den ytinriktade studenten har istället satt i system 
att strävan efter att memorera texten (Marton och Booth 2000). Det är då en mekanisk form av 
lärande eftersom det mer handlar om återgivning av fakta. 
  
Studier har gjorts med två grupper av elever, tre stycken i varje grupp, en ytläsande grupp och 
en djupläsande grupp (Säljö 1982). Den ytläsande gruppen missade ofta att upptäcka 
kopplingar mellan delar av texter eller dess helheter. Detta är något som den djupläsande 
gruppen istället noterar och får på så sätt ett helt annat perspektiv på texten som lästs. 
Eftersom de har förmågan att upptäcka kopplingar mellan olika delar av texten så kan de 
ställa olika fenomen och företeelser mot varandra.  
 
Det handlar framförallt att om tolka naturvetenskapliga texter när vi ska lära oss om 
naturvetenskap. Det textspråk som används i denna litteratur är utformat på ett speciellt sätt 
och ofta innehåller texten matematisks inslag. När våra referensramar och innehållet i texten 
sammanförs så uppstår förståelse. Lärare har under sin utbildning fått lära sig förmågan att 
tolka detta möte mellan referensramar och textinnehållet. Elever har ännu inte denna 
erfarenhet att tolka den typen av text. Deras tolkning är av ett mer allmänkulturellt perspektiv. 
(Strömdahl 2002 red). Ekstig menar att det finns risker med att inte lyckas hjälpa eleverna att 
överbrygga denna zon som finns mellan elevernas förhandsuppfattningar och 
naturvetenskapliga begrepp. Risken är att eleverna tappar tilltron på sig själva och mister 
drivkraften att sträva efter kunskap inom naturvetenskapen (Strömdahl 2002 red). 
 
Det är viktigt att lärare och läromedelsförfattare har kunskaper om vilka föreställningar elever 
har. För att eleverna själva ska bli medvetna om vilka föreställningar och idéer de har så 
måste dessa lyftas fram i undervisningen. Det är först när vi blir medveten om våra 
föreställningar som vi kan motbevisas. Föreställningar som vi införskaffat under årens lopp är 
svår att motbevisa om vi inte tydligt visar motsatsen med vardagliga exempel. (Sjøberg 2000). 
Helldén, Lindahl och Redfors menar att föreställningar inte ändras på en gång utan det behövs 
en kontinuerlig bearbetning innan det kan ske (Helldén, Lindahl, Redfors 2005).  
 
Förutsatt att fysikundervisningen bedrivs på ett bra sätt så är ämnet ett verktyg för att förstå 
och tolka omvärlden (Dimenäs 2007)  
 
För att förklara något som är okänt så används olika modeller och metaforer som har sin 
utgångspunkt i något som redan är känt för oss. Meningen med att använda modeller och 
metaforer är att vi ska kunna hitta ett stöd som hjälper oss att föra tanken vidare. Modeller 
används när vi behöver få struktur på något som är abstrakt för oss och det är verkligheten 
som ligger till grund för att få en bra modell. (Sjøberg 2000)  
 
Studier har visat att ämnesinnehållet i läroböcker har en stor inverkan på hur innehållet i 
undervisningen ser ut (Helldén, Lindahl, Redfors 2005). Säljö skriver att kunskaper i texter 
många gånger presenteras i prydligt ordnade former som gör det svårt att närma sig texten på 
annat sätt än utantillärning. (red. Marton, Hounsell, Entwistle 2000). Det handlar då mer om 
faktainhämtning från information som finns tryckt på sidorna i boken och inte inhämtande av 
kunskap (Tengström 1988). Det finns en skillnad i information och kunskap. Information är 
något som hälls över oss och kunskap är det som vi genom tolkning, värdering och förståelse 
har tagit till oss (Gustavsson 2002). 
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Mycket av det som står i läroböcker är en produkt av flera års, till och med hundratals års, 
forskningsresultat och upptäckter som har komprimerats i ett fåtal meningar eller stycken. 
Eleverna visar bättre förståelse för vad de läser i läroböckerna om det i texten går att läsa om 
hur upptäckten av det aktuella fenomenet gjordes. (Helldén, Lindahl, Redfors 2005).    
 
 

1.4 Frågeställningar 
 
• Hur beskrivs begreppet ”tryck” i läroböcker från fyra olika förlag?  

 
• Vad tycker elever är svårt och lätt att förstå i kapitlet ”tryck” i fysikläroboken? 

 
• Vilka källor har författarna till fysikböckerna? 

 
• Vad styrde författarens val av faktainnehåll? 

 
Frågeställningarna utformades efter de syften som fanns i undersökningen. Som nämndes 
tidigare är det tre infallsvinklar i arbetet; förklaringsmodeller i böckerna, läromedelsförfattare 
och elever. Den första frågeställnigen står som grund för läromedelsanalysen, den andra har 
som motiv att ge en inblick i elevernas åsikter och med den tredje och fjärde frågeställningen 
söker läromedelsförfattarnas perspektiv.   

 

2 METOD 

2.1 Läromedelstudie 
2.1.1 Urval 
 
Urvalet är i första hand baserat på redan kända läromedel. Dessa har det kommits i kontakt 
med ute på skolor eller genom tips från andra lärare. Förlagen är Liber (Spektrum Fysik), 
Natur och kultur (Puls Fysik), Gleerups (TitaNo Fysik) och Bonnier utbildning (Fysik direkt). 
I läromedelsstudien valdes det att titta i så kallade grundböcker. Det som valdes bort var 
lärarhandledningar, laborationsmaterial och eventuella ”light” versioner av läromedlen. Detta 
eftersom arbetet skulle bli allför omfattande om kompletta läromedel skulle studerats. En 
annan orsak var också att det antogs att det skulle vara svårt att få tag på ett sådant komplett 
material från samtliga förlag.  
 
 
2.1.2 Procedur och datainsamling 
 
Det började med en sökning av läroböcker i fysik för grundskolans senare år. Några var sedan 
tidigare kända eftersom de hade använts i arbetet ute på skolor. Det hittades totalt fyra olika 
förlag som hade den typ av lärobok studien intresserades av. Som tidigare nämnt så valdes att 
endast titta på läromedel i form av ”grundböcker”.  
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 Upplägget i de olika böckerna har jämförts med hjälp av ytläsning. Det som då gick att 
urskilja var tre huvudsakliga uppdelningar som på ett eller annat sätt visade att det gick  en 
röd tråd i samtliga böcker.  De tre indelningarna av kapitlen var: 
 
• Tryck på fasta material 

• Tryck i gaser 

• Tryck i vätskor 

 
2.1.3 Analysmetoder 
 
För att söka svar på frågeställningen gällande textanalysen utvecklades en variant av 
innehållsanalys med inspiration från den kvantifierade innehållsanalysen (Bergström och 
Boréus 2000). Den kvantifierade innehållsanalysen är en analys som används när det ska 
räknas eller mätas förekomster eller företeelser i en text. Den här innehållsanalysen går ut på 
att titta på hur många olika förklaringsmodeller det finns i kapitlet om ”tryck” i olika 
läromedel samt om förklarningsmodeller återkommer i flera av läroböckerna. Eftersom den 
aktuella metoden inte till fullo kvalificerar sig som en kvantifieringsanalys utvecklades denna 
variant med kvantifieringsanalysen som utgångspunkt.  Med förklaringsmodell menas en 
beskrivning av ett begrepp med hjälp av något som vi redan känner till för att kunna förstå det 
aktuella begreppet. T.ex. att ”övertryck” beskrivs med hjälp av en ballong. 
   
Då det söktes efter olika förklaringsmodeller i texten användes metoden närläsning för att 
närma texten. Syftet med närläsning var att sträva efter att tydliggöra innehållet (Johansson, 
Svedner 2006).  

 

2.2 Enkätundersökning 
 
2.2.1 Urval 
 
I detta arbete gjordes två enkätundersökningar. En undersökning med läromedelsförfattare 
och en undersökning med grundskoleelever i år 9. För att säkerställa de forskningsetiska 
kraven dvs. att visa respekt och hänsyn till de deltagande i undersökningen, så informerades 
deltagarna inför undersökningen enligt nedan. 
  
Läromedelsförfattarna informerades i mejlet om: 
• Undersökningens syfte.  

• Att resultatet av undersökningen skulle användas i mitt examensarbete. 

• Att anonymitet säkerställdes i den mening att svaren undersökningen gav inte skulle 
kopplas samman med vilken person som svarat vad.  

 
 
 
Eleverna informerades muntligt innan undersökningen om: 
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• Undersökningens syfte. 

• Att resultatet av undersökningen skulle användas i mitt examensarbete. 

• Att de fick vara anonyma i undersökningen. Inga namn skulle skrivas på enkäten. 

• Att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta deltagande när de ville.  

 
I undersökningen deltog två av fyra tillfrågade läromedelsförfattare och 20 av 27 tillfrågade 
elever. Det valdes en avgränsning till begreppet ”tryck” eftersom det fanns möjlighet att göra 
en mindre studie i form av en enkätundersökning i en niondeklass.  
  
Vilka elever som tillfrågades att delta i undersökningen baserades på ett lämplighetsval 
eftersom det fanns möjlighet att göra en fallstudie i en niondeklass. Eftersom eleverna inte var 
myndiga så skickades en blankett till föräldrarna där de kunde godkänna eller inte godkänna 
sina barns deltagande i undersökningen.  
 
Valet av vilka författare som tillfrågades att delta i undersökningen blev av naturliga orsaker 
styrd av valet av böcker.  
 
 
2.2.2 Procedur och datainsamling 
 
Enligt överrenskommelse med eleverna och deras lärare delades enkäten upp i tre delar. Detta 
för att inte enkäten skulle bli för betungande. Det blev en naturlig uppdelning eftersom deras 
lärobok, Spektrum fysik från Liber, hade en tydlig indelning av; tryck på fasta material, tryck 
i gaser och tryck i vätskor. Vid tre tillfällen med en veckas mellanrum genomförde jag 
enkäterna. 
 
Upplägget var att läraren genomförde laborationer och genomgångar efter att eleverna hade 
genomfört enkäten. Det resultat som visar sig i enkäterna är allstå baserat på elevernas första 
kontakt med materialet i kapitlet, dvs. egen läsning. Eleverna ombands skriva tydligt var i 
texten det lätta eller svåra fanns. Förslaget var att skriva ner meningen, stycket eller sidan. De 
blev även ombedda att, om de kunde, försöka förklara vad de trodde kunde vara anledningen 
till varför just den delen av texten var svårt eller lätt.   
 
I sökandet efter läromedelsförfattarna börjades det med att kontakta de olika förlagen för att 
få kontaktuppgifter till de aktuella författarna. Via e-post skickades sedan en förfrågan till 
författarna om de ville delta i undersökningen och bifogade i detta brev de två frågorna jag 
önskade svar på. Det valdes just att skicka via e-post för att ge författarna frihet att själva ha 
välja passande tidpunkt och tidsåtgång för enkäten. För bearbetarens del var denna typ av 
administration positiv i den bemärkelsen att svaren kom tillbaka i form av en text. Alla 
författare fick samma frågor.   
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2.2.3 Analysmetoder 
 
Enkäterna var av formen ostrukturerad enkät. Denna typ av enkät är av en mer öppen karaktär 
eftersom inga fasta svarsalternativ finns (Trost 2007). Fördelarna med denna metod var att  
deltagarna i undersökningarna skulle kunna utveckla sina svar på personliga sätt. En annan 
fördel var att deltagarna hade tid att tänka igenom svaren. Nackdelarna med den valda 
metoden är att det kan vara svårt och tidskrävande att sammanställa resultatet. Denna negativa 
konsekvens ansågs dock inte vara så överhängande eftersom antalet deltagare i 
undersökningarna inte var stor.  
 
Syftet med enkäterna var att hitta svar till frågeställningarna. Av den anledningen valdes att 
ha frågeställningarna som frågor i enkäterna. En annan anledning var att inte avskräcka 
deltagarna med ett stort antal frågor då det sågs det som en möjlig risk att få låg 
svarsfrekvens. 
 
För att analysera och sammanställa resultaten i elevenkäterna valdes att koda resultatet (Trost 
2007).  En  kodningsmetod som fungerade som en räknemetod utformades, där streck gjordes 
i läroboken, vid rubriken, i den del av texten som eleverna angav. För att göra en smidig 
sammanställning valdes att kategorisera efter rubrikerna i boken. Med denna kategorisering så 
blev det enkelt att göra diagram som tydligt visade resultaten av enkäterna.   
 
När det kommer till analysen av författarenkäten så sammanfattades svaren för att på ett 
enkelt sätt kunna svara på frågeställningarna. Det sättet valdes eftersom att den, inom ramen 
för tidsåtgång och arbetsbelastning, var möjlig då det inte var mycket material att bearbeta.       
 
 
 

3 RESULTAT 

3.1 Läromedelstudie 
Resultatet av läromedelsundersökning redovisas i tre tabeller. Dessa är presenterade i de tre 
indelningarna av kapitlen. Tabellerna visar vilka förklaringsmodeller som har hittats, samt 
antal av dessa och popularitet. Med antal menas både antal förklaringsmodeller per bok och 
förklaringsmodeller som återkommer i flera böcker (popularitet). Ett kryss i tabellen visar att 
den aktuella förklaringsmodellen finns i läroboken som står högst upp i kolumnen. Kolumnen 
”totalt” visar hur många böcker som har förklaringsmodellen som skrivs i raden. Raden 
”totalt” visar hur många förklaringsmodeller de olika böckerna i kolumnerna har. 
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Tabell 1. Förekommande förklaringsmodeller i läroböcker i kategorin ”tryck på fasta material”, antal och 
popularitet. 

 
 
 
 
 
Den förklaringsmodell som förekom i samtliga böcker i avsnittet ”tryck på fasta material” var 
skidor/snöskor på snö. Denna förklaringsmodell visade att med skidor/snöskor på fötterna så 
sjunker man inte lika djup i snön som när man går med bara skor. En annan vanligt 
förklaringsmodell var att beskriva fenomenet tryck med hjälp av yxor, knivar, spikar och 
nålar. Exempel på de förekommande är bl.a. att det går lätt att klyva ved med en yxa, skära 
limpan med en vass brödkniv istället för smörkniv och att akupunkturnålar lätt sticks in i 
huden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tryck på fasta material 

 Förklaringsmodell Bonnier Liber Natur & Kultur Gleerups Totalt 
Skidor/snöskor på snö x x x x 4 

5-kilos vikt på skumgummi 
 

x 
  

1 

Klack på damsko x x 2 

Skridskoåkning, skridskor x x 2 

Yxor, knivar, spikar, nålar x x xx 4 

Handtag  x 1 

Fakir på spikmatta x 1 
Kameler (trampdynor) 

   
x 1 

Snöskoter, pistmaskin 
  

x 
 

1 

Mosat äpple 
   

x 1 

Bok, pappersark 
 

xx 
 

x 3 

Diamantskärare x 1 

Totalt 3 7 4 8 21 
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Tabell 2. Förekommande förklaringsmodeller i läroböcker i kategorin ”tryck i gaser”, antal och popularitet. 

 
 
 
 
 
 
 
Resultatet av undersökningen i avsnittet ”tryck i gaser” visar att många av 
förklaringsmodellerna är populära och återkommer ofta i de olika böckerna. Populärast är det 
att förklara med hjälp av sprayflaskor, gasflaskor och brandsläckare. Det som då beskrivs är 
”komprimerade gaser” och ”övertryck”. En annan förklaringsmodell som används i alla 
böcker i samband med ”övertryck” är cykeldäck och att fenomenet är en förutsättning för att 
det inte ska bli punktering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tryck i gaser 

 Förklaringsmodell Bonnier Liber Natur & Kultur Gleerups Total 
Atmosfär, luftens tyngd x x 

 
x 3 

Barometer x x x 3 

Flygplan (vingar) x x x 3 

Cykeldäck x x x x 4 

Ballonger x x 2 

Sprayflaskor, gasflaskor, brandsläckare x xx x x 5 

Vakuumförpackade varor 
 

x x 
 

2 
Magdeburgska halvkloten x x x 3 

Tryckkabin x 
 

x 
 

2 

Dricksglas  x x 2 

Rymddräkt x 1 

Partikelmodellen (förklarat med hjälp av 
denna, dvs. temp och behållarens volym) x x x x 4 

Torricellis teori   
x 1 

Frys   x 1 

Sugrör 
 

  x 1 

Dykarsjuka 
 

 
x 

 
1 

Totalt 7 11 12 8 38 
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Tabell 3. Förekommande förklaringsmodeller i läroböcker i kategorin ”tryck i vätskor”, antal och popularitet. 

 
 

 
De förklaringsmodeller som förekommer i alla av böckerna i ”tryck i vätskor” är 
beskrivningar med hjälp av dykning och vattentorn. När det kommer till dykning så är det ofta 
beskrivet med att det kan kännas ett tryck i öronen eller att trycket blir högre ju djupare 
dykaren är. Vattentornet beskrivs i samtliga böcker som en typ av kommunicerade kärl och att 
det är vattentrycket som gör att det kommer vatten när vi öppnar kranarna i våra hem.  

 

3.2 Enkätundersökning 
 
I denna del av arbetet redovisas resultatet av elevenkäten i form av diagram. Denna 
redovisningsform valdes eftersom diagrammen på ett tydligt och överskådligt sätt visar vad 
eleverna har svarat i enkäten. En annan fördel är att det är lätt att lokalisera och få en 
överblick om områden där många elever svarar samma sak. Samtliga elever svarade på alla 
frågor, ingen lämnade således någon fråga obesvarad. Resultatet av författarenkäten redovisas 
istället i punktform utifrån frågeställningarna.   
 
3.2.1 Elevenkät     
Under diagramfigurerna görs en beskrivning av de vanligaste angivna resultaten för svårt och 
lätt och vilka förklaringar som eleverna givit till det.  
 
 

 
Tryck i vätskor 

 Förklaringsmodell Bonnier Liber Natur & Kultur Gleerups Total 
Dykning x x x x 4 

Ubåtar x x 2 
Vattenledningar, slang x xx x 4 

Vattentorn x x x x 4 

Kommunicerade kärl x x x 
 

3 

Boll (trycka ner under vatten) x 
  

x 2 

Sten (lyfta under vatten) x x  x 3 
Fartyg x 1 

Arkimedes princip x x x 3 

Vattenlås x 1 

Kapillärrör  x 1 

Växternas rötter, diskduk (kapillärkraft) 

   

xx 2 

Densitet  
x 

 
x 2 

Bilbroms  
x 

 1 

Totalt 8 8 6 11 33 
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Figur 1. Resultatet för vad eleverna tyckte var svårt att förstå i kategorin ”tryck på fasta material” 
 
Det som eleverna tyckte var svårast att förstå var ”tryck är en kraft fördelad på en yta”. De 
elever som angav vad de upplevde vara orsaken till detta var att det i texten var alldeles för 
mycket siffror och uträkningar.   
 
 

 
Figur 2. Resultatet för vad eleverna tyckte var lätt att förstå i kategorin ”tryck på fasta material” 
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Eleverna upplevde texten ”liten area högt tryck, stor area lågt tryck” och texten ”vad är tryck” 
som lätt att förstå eftersom texten var lättläst och att det fanns bra beskrivande bilder till.  
 
 

 
Figur 3. Resultatet för vad eleverna tyckte var svårt att förstå i kategorin ”tryck i vätskor” 
 
 
 
Det som var svårast för eleverna att förstå var ”att lyfta tungt under vatten är lätt” . Det visade 
sig framförallt vara problem att förstå ett exempel med att en sten som lyfts i vatten känns 5 
kilo lättare eftersom volymen på den var 5 liter. Det var alltså kopplingen mellan volym och 
vikt som var svår. 
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Figur 4. Resultatet för vad eleverna tyckte var lätt att förstå i kategorin ”tryck i vätskor” 
 
 
Eleverna uppgav att  på grund av bra förklarigar så var stycket ”tryck finns i alla vätskor” lätt 
att förstå.  
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Figur 5. Resultatet för vad eleverna tyckte var lätt att förstå i kategorin ”tryck i gaser” 
 
 
Avsnittet om ”övertryck och undertryck” upplevdes som lätta att förstå eftersom även den 
texten hade bra förklaringar. Speciellt nämner eleverna att ballonger som beskrivning av 
övertryck gjorde begreppet lätt att förstå. I kategorin ”ej definierat” har  placeras svar av 
typen ”allt annat än det jag angav som svårt”.  
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Figur 6. Resultatet för vad eleverna tyckte var svårt att förstå i kategorin ”tryck i gaser” 
 
 
Många elever uppfattade stycket ”hur man mäter lufttryck” som svårt att förstå. Ingen av 
eleverna anger dock en möjlig orsak till varför förutom att texten var svårt att förstå. I 
kategorin ”ej definierat” har  placeras svar av typen ”allt annat än det jag angav som lätt”.   
 
3.2.2 Författarenkät 

 
Vad styrde författarens val av faktainnehåll? 

• Elevernas intressen 
• Aktuell forskning och nya upptäckter. 
• Frågor som bedöms bli aktuell i allmändebatten inom en tioårsperiod. 
• Vardagskunskaper 
• Läroplanen och kursplaner 
• Fysikaliska traditioner i grundskolan 
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Båda författarna skrev att styrmedlen, läroplanen eller kursplanerna, låg till grund för det 
valda innehållet. En av författarna påpekar att styrmedlen är vaga beträffande innehållet vilket 
gör att det till stor del är de traditioner som finns i grundskolan som styr valet av innehåll i 
läroböckerna. Den författare som svarade att elevernas intressen styrde faktainnehållet 
motiverade det med att det eleverna finner intressant får större tyngd.  
 
 
Vilka källor har författarna till fysikböckerna? 
  

• Fackböcker  
• Biografier   
• Populärvetenskapliga verk 
• Tidskrifter (Forskning & Framsteg, Scientific American och Astronomy Now) 
• Internet. t.ex. Räddningsverkets hemsida. 
• NE 
• Läroböcker utgivna i andra länder. 
• Egna källor  

 
Båda författarna anger att olika böcker och tidskrifter är källor till stoffet. En av författarna 
anger också att den långa erfarenheten att skriva läroböcker har gjort att det fanns en hel del 
egna källor att hämta stoff ifrån. När det gäller sidorna på internet som har använts som källa 
så är det i avsnittet tryck räddningsverkets hemsida som anges.  

 
 
 
 
 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning av resultat 
Det visade sig i enkäten att eleverna tyckte det var svårt att förstå text som innehöll siffror och 
uträckningar samt förklaringsmodeller som inte var kända för dem. Ett exempel på det var 
stycket ”tryck är en kraft fördelad på en yta” som innehöll beräkningar på hur man räknar ut 
trycket. En förklaringsmodell som inte verkade vara känd för dem var barometer och de 
enheter för tryck som följde i den texten.  
 
Det eleverna beskrev som lätt att förstå var text som innehöll för dem kända 
förklaringsmodeller. Exempel på sådana förklaringsmodeller är varför det var lätt att klyva 
ved med en yxa, ballonger och cykeldäck. Dessa är saker som eleverna lätt kan relaterat till.  
 
Båda läromedelsförfattarna angav skolans styrmedel som en riktlinje för valet av innehåll i 
boken. En av författarna angav även traditioner i fysikundervisningen som riktlinje. Den 
andra författaren svarade att elevernas intressen, forskning, upptäckter, ämnen i 
allmändebatten och vardagskunskaper var en riktlinje till val av faktainnehåll. Båda 
författarna angav olika böcker och tidskrifter som källor till stoffet. En författare skrev även 
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att erfarenhet var en källa. Den andra författaren nämnde även att internetsidor och 
nationalencyklopedin hade används som källor. 
 
I kategorierna ”tryck i gaser” och ”tryck i vätskor” så visade det sig att flera 
förklaringsmodeller återkom i två eller flera av läroböckerna. Där var det alltså vanligare med 
populära än unika förklaringsmodeller. I kategorin ”tryck på fasta material” så var det istället 
vanligare med unika förklaringsmodeller.  

 

4.2 Teoretisk tolkning 
Läroböcker har som syfte att fungera som ett stöd och en inspiration för lärare. Jag tror dock 
att det är ganska vanligt att elever hamnar i situationer där de läser texten i läroboken tyst för 
sig själva och eventuellt arbetar med tillhörande instuderingsfrågor. Med lite fantasi skulle jag 
kunna säga att jag simulerade en sådan situation i enkätundersökningen jag gjorde hos 
eleverna. Det läromedelsförfattarna skriver blir vid sådana situationer ett fritt tolkningsobjekt 
för eleverna. Det vi inte får glömma är att de föreställningar elever har ofta liknar de 
föreställningar vi människor alltid har haft genom historien. Eleverna lämnas då för en stund 
ensamma att läsa och tolka en text som på ett mycket komprimerat sätt visar och beskriver 
hundratals år av forskning och upptäckter (Helldén, Lindahl, Redfors 2005). Det kan då vara 
svårt för dem att dra några slutsatser eftersom det finns risken med att deras föreställningar 
inte stämmer överens med det som står i texten.   
 
Något som några elever påpekade i enkätundersökningen var att det svårt att förstå ett 
exempel i boken där vattnets lyftkraft beskrevs med att en sten, med volymen 5 liter, som 
sänks ner i vatten känns 5 kg lättare. Det eleverna då beskrev var att de inte förstod vad 
volymen kommer in i bilden. Min tanke om detta dilemma är att det handlar om elevernas 
förhandsuppfattningar. Om jag skulle göra en följdfråga på detta så tror jag att eleverna skulle 
ha svarat att det måste ha att göra med stenens vikt som gör att den känns lättare. Detta är ett 
exempel som jag tror Ekstig menar med att det är viktigt att överbrygga zonen mellan elevers 
förhandsuppfattningar och naturvetenskapliga begrepp (Strömdahl 2002 red). 
Överbryggningen i detta fall skulle då kunna vara att visa med en demonstration av 
Arkimedes princip, att mängden vatten som stenen tränger undan väger 5 kilo. Med fördel 
skulle då en geometrisk figur som var lätt att räkna volmen på sänkas ner i vatten.  
 
Om vi vänder på resonemanget och istället tittar på vad eleverna tyckte var lätt att förstå i 
boken så passar resultatet väl överrens med det Sjøberg påpekar, nämligen det att vi använder 
oss av något som är känt för oss för att förklara någon som är okänt. Det är detta som är 
anledningen till att vi använder olika typer av modeller och metaforer eftersom de ger oss 
möjlighet att vidareutveckla vår förståelse (Sjøberg 2000). Detta visar sig i resultatet eftersom 
det eleverna ansåg var lätt att förstå hade en lätt text med många olika förklaringsmodeller till. 
Olika förklaringar som eleverna angav som troliga orsaker till att det var lätt att förstå var; 
lättläst text, bra förklarande bilder, bra förklaringar. Specifika saker (enligt mig 
förklaringsmodeller) i texten som eleverna uppgav vara till stor hjälp att förstå var t.ex. 
ballonger och cykeldäck.  
 
 I enkäten bad jag eleverna svara på vad det tyckte var lätt och svårt att ”förstå” i sin lärobok 
från Liber. Elever kan ha olika uppfattningar av vad ”förstå” innebär. Dimenäs beskriver två 
olika typer av förståelse; en produktinriktad typ av förståelse och en processinriktad typ av 
förståelse (Dimenäs 2001). En viktig aspekt är inte att glömma är att det i enkäterna visar hur 
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eleverna har upplevt texten utifrån sin egen läsning. Det finns ju två olika typer av lärande vid 
läsning (Marton och Booth 2000) Elever som strävar efter att memorera texten för att sedan 
kunna återge den i ord vid t. ex ett prov tror jag får mycket svårare att förstå begreppet 
eftersom de inte har tolkat och värderat den lästa texten utifrån sina föreställningar. 
Föreställningar tror jag alla människor har, det handlar bara om att sätta ord på något som 
man egentligen kanske inte uppfattar som en föreställning. Det är därför som jag ser det som 
att de djupläsande eleverna har fördelar med sin typ av läsande. När de ger sig tid att 
reflektera över vad de har läst så tror jag att det sker per automatik att deras egna 
föreställningar uppdagas. När de har svårt att förstå något så måste de pröva det okända mot 
något som de redan känner till för att få klarhet i det. Ett annat perspektiv som jag tänker på 
beträffande vilken ”lästyp” elever är hur texten i läroböckerna är utformade. Det måste ju 
finnas förutsättningar för elever att kunna djupläsa och detta är helt beroende av innehållet i 
texten. Det jag då tänker på är att vi har svårt att göra något okänt om vi använder oss av 
beskrivningar som även de är okända. Detta kan jag belysa med hjälp av resultatet i 
elevenkäten då eleverna svarade att texten ”hur man mäter lufttryck” var svår att förstå och att 
texten om över- och undertryck var lätt att förstå. Det fanns skillnader mellan dessa texter. 
Texten som beskrev mätning av luftryck innehöll en beskrivning att lufttrycket mäts med en 
barometer och sedan ett uppradande av olika enheter som millibar, millimeter kvicksilver och 
hektopascal. I detta fall tror jag att eleverna hade svårt att hitta något som för dem var känt för 
att kunna stödja en reflektion kring denna. Det som eleverna istället såg som lätt att förstå var 
innehållet i texten som handlade om över- och undertryck. I denna text så beskrevs 
övertrycket med hjälp av luften i en ballong och ett cykeldäck och undertrycket med hjälp av 
ett vakuumförpackat kaffepaket. Dessa tre saker tror jag gjorde det möjligt för eleverna att 
göra en reflektion kring begreppen med hjälp av något som var känt för dem. Många av 
eleverna kanske aldrig varken har sett eller ens hört talas om en barometer och då kan det vara 
svårt att ta det till sig. Det Säljö skriver om att texter ofta är utformade på ett sätt som inbjuder 
till utantillärning kan därför tas i beaktande i denna fråga tycker jag (red. Marton, Hounsell, 
Entwistle 2000).  
 
Detta är något som läromedelsförfattare måste ha i tanken vid författandet av boken. Visst 
måste det vara svårt att försöka beskriva begrepp med hjälp av förklaringsmodeller som är 
kända för samtliga elever, det jag menar är då att det borde finnas en medvetenhet hos 
författarna i denna fråga. Denna tanke jag har berördes av det Sjøberg skriver att det är viktigt 
att lärare och läromedelsförfattare är väl införstådda med vilka föreställningar som är vanliga 
hos elever (Sjøberg 2000). Det Sjöberg menar då är att föreställningarna måste lyftas fram 
eftersom det är en förutsättning för att vi ska bli medvetna om dem. Min tanke sträcker sig lite 
längre eftersom jag tror att det är svårt för läromedelsförfattare att snappa upp samtliga 
föreställningar som finns. En anledning till att det är viktigt att både lärare och 
läromedelsförfattare är medveten om situationen är att läraren är en ”backup” av det 
författaren skriver. Det som eleverna tycker är svårt att förstå i boken måste då läraren sätta i 
ett annat perspektiv för eleverna. Alla är vi olika och behöver därför olika infallsvinklar för att 
kunna tolka och bearbeta information till kunskap. En av författarna svarade i enkäten att två 
av motiven till det valda faktainnehållet var elevernas intressen samt vardagskunskaper. När 
en sådan tanke finns hos författaren så tycker jag att denne visar kunskap om att det finns 
föreställningar hos eleverna. Detta arbete har förstärkt min uppfattning om att det är viktigt att 
vi lärare är medveten om elevers föreställningar. Arbetet borde således även vara till nytta för 
läromedelsförfattare då jag kan koppla ihop resultatet från elevenkäterna med vad jag hittat i 
forskning i ämnet.   
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Nu har min diskussion mest handlat om hur undervisningen är fokuserad till ett läromedel 
eftersom lärare mer eller mindre använder sig av läromedel som ett stöd i sin undervisning. 
När lärare använder sig av läromedel så visar studier i det fallet att ämnesinnehållet i 
läromedlet styr lärarens val av innehåll i undervisningen (Helldén, Lindahl, Redfors 2005). 
Därför tycker jag att detta perspektiv är viktigt att ta upp. Det är dock inte att förglömma att 
det är upp till läraren hur läromedlets möjligheter utnyttjas.     
 
Något annat som är väl värt att betänka är hur eleverna själva ser på undervisnings- 
situationen. Vissa elever kanske ser situationen som en mer eller mindre intressant 
informationskanal och andra ser situationen som ett kunskapsinhämtande. Det är ju en 
skillnad mellan information och kunskap (Gustavsson 2002). Huruvida eleverna ser på 
undervisnings situationen och vilken motivationsnivå de har kan vi aldrig bortse ifrån när vi 
ser till deras kunskapsinhämtade. En elev svarade i enkäten om ”tryck i gaser” att allt är lätt 
att förstå om man orkar läsa texten noggrant. En annan elev svarade ungefär samma sak i 
enkäten ”tryck i vätskor” att det mesta var lätt och att man förstår allt om man orkar ”bry sig” 
att läsa noggrant.   

 

4.3 Tillförlitlighet 
I läromedelstudien så var min ambition att hela tiden vara opartisk och ha ett objektivt synsätt 
för att inte tolka fördelar  till någon av läroböckerna. Att studera kvalitén i läroböckerna var 
heller inte orsaken till studien och det opartiska kommer här in i bilden eftersom jag har 
erfarenhet av att använda en av böckerna. Eftersom jag, för att använda en enkel beskrivning, 
jämförde olika förklaringsmodeller till antal i de olika böckerna så tycker jag att jag med den 
infallsvinkeln kunde jämföra innehållet i de olika böckerna på ett likadant sätt. 
 
I författarenkäten så svarade två av fyra tillfrågade författare. Syftet med frågeställningarna 
kring läromedelsförfattarna var att få kännedom om motiven till det valda innehållet 
läroböckerna samt källorna till detta. Även om svarsandelen endast blev 50 % så har jag fått 
en inblick i svaren i de aktuella frågeställningarna vilket också var syftet med dessa. 
 
När det gäller elevenkäten så deltog eleverna frivilligt i undersökningen. Jag ser det därför 
som en minimal risk att någon elev medvetet har angivit falska svar. Jag befann mig hela 
tiden i samma klassrum med de elever som deltog i undersökningen, inga andra elever fanns 
närvarande så de kunde svara på frågorna i lugn och ro. De svar som enkäten gett kan jag 
också koppla ihop med vad jag har hittat i litteraturen.  
 
Samtliga frågeställningar har alltså besvarats i mitt arbete vilket gör att jag ser att 
undersökningarna har en god tillförlitlighet. 
  

4.4 Förslag till fortsatta undersökningar 
Det som jag skulle tycka vara intressant att göra vidare studier i är att göra en större 
undersökning bland eleverna beträffande vad de tycker är lätt och svårt att förstå i sin lärobok. 
Idén jag har då är att göra en undersökning bland olika klasser som har olika läromedel. Det 
optimala då vore att göra en undersökning där böcker från alla fyra bokförlag fanns med. Då 
skulle det gå att göra en lite mer jämförande studie vad gäller innehållet i läroböcker. 
Problemet med denna undersökning kan vara att hitta skolor och klasser att göra denna studie 
i. Ett annat uppenbart problem är att det måste vara klasser som läser samma begrepp vilket 
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inte är det lättaste eftersom många skolor läser i perioder. En förutsättning för denna 
undersökning borde då vara att bedriva undersökningen i flera kommuner för att man ska få 
det undersökningsmaterial som man eftersträvar.   
 
Ett annat intressant undersökningsområde tycker jag skulle vara att jämföra läromedel med ett 
historiskt perspektiv. Vad har äldre läromedel för fokus på innehållet?  
 
 

 4.5 Min erfarenhet av arbetet 
Det jag framförallt tar till mig efter att gjort detta arbete är hur viktigt det är att som lärare ha 
kunskap om hur många olika föreställningar elever har. Innan jag började göra dessa 
efterforskningar i litteraturen så hade jag nog inte riktigt tänkt på hur viktigt det är att bli 
medveten om sina föreställningar för att kunna utveckla kunskap. Kanske det helt enkelt är så 
att elever ibland känner att de inte vill tala om vad de tycker är svårt eller vad de har för 
föreställningar på grund av rädsla för att det de säger eller tror ska uppfattas som konstigt. Om 
lärare har insikter i så många olika föreställningar som möjligt så finns det då en chans att 
eleven ändå får hjälp även om denne inte själv vill ta upp det som en fråga.  

4. Tack 
Avslutningsvis vill jag tacka ett antal personer som på olika sätt har hjälpt mig i detta arbete.   
• Bokförlagen för att de har skänkt mig läroböcker 
• Min lokala lärarhandledare som gjorde det möjligt att göra undersökningen i nionde 

klassen 
• Eleverna i niondeklassen för att de ställde upp att svara på enkäterna 
• Läromedelsförfattarna för att de gav sig tid att svara på frågorna 
• Min handledare Jenny Ivarsson för att hon har funnits som hjälp och stöd. 
 
Ett stort tack till Er alla 
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BILAGOR 
Enkät 1 elever 
 
Kapitel 7.1 ”När fasta material utsätts för tryck”. Sidan 
120 till 123. 
Jag är (kryssa i):    Tjej        Kille   
 
 
 
Det här tycker jag var svårt att förstå: 
 
 
 
 
 
 
 
Det här tycker jag var lätt att förstå: 
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Enkät 2 elever 
 
Kapitel 7.2 ”Tryck i vätskor”. Sidan 124 till 128. 
Jag är (kryssa i):    Tjej        Kille   
 
 
 
Det här tycker jag var svårt att förstå: 
 
 
 
 
 
 
 
Det här tycker jag var lätt att förstå: 
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Enkät 3 elever 
 
Kapitel 7.3 ”Tryck i gaser”. Sidan 129 till 132. 
Jag är (kryssa i):    Tjej        Kille   
 
 
 
Det här tycker jag var svårt att förstå: 
 
 
 
 
 
 
 
Det här tycker jag var lätt att förstå: 
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Brev till föräldrar/målsman 
 
Hej förälder/målsman till elever i 9C 
 
Jag heter Ann-Marie Persson och är lärarstuderade på högskolan 
i Gävle. Jag skriver nu mitt examensarbete där jag kommer att 
göra en läromedelsanalys av grundskolans fysikböcker. 
 
De närmaste veckorna kommer Anita att ha fysikundervisning i 
området ”tryck” och i samband med det vill jag ställa några frågor 
till eleverna om vad de tycker om bokens innehåll. Eleverna får 
svara kort och skriftligt och det utförs under lektionstid. Barnen 
kommer att vara anonyma då inga namn nämns i 
undersökningen.  
 
För att eleverna ska få delta i denna undersökning krävs 
förälders/målsmans medgivande eftersom eleverna är under 16 
år. Jag hoppas på ett stort elevdeltagande för att få ett bra 
underlag till examensarbetet. 
 
Tack på förhand! 

 
 
 
 
        Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i  
        undersökningen. 
 
 
   
        Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i 
        undersökningen. 
 
 
 
 
……………………………………………………………  
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Underskrift 
  
 
 
Enkät läromedelsförfattare 
 
Frågor till läromedelförfattare  
 
Vad styrde valet av faktainnehållet i boken? 

Vilka källor användes? 
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