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Abstract 

Analysis of subject-specific concepts in physics textbooks. 

Av: Melina Svensson. 

Handledare: Kurt Berndt and Tomas Bollner. 

Termin: 8. 

The purpose with this thesis is to see which subject-specific concepts occur in middle 

school physics textbooks in the solar system. The second goal of the work is to analyze how 

these subject-specific concepts are explained to give an understanding of the concepts. This 

empirical work attempts to answer two questions: 

• What subject-specific concepts are found about the solar system in middle school 

physics textbooks?  

• How are the subject-specific concepts of the solar system explained so that they 

provide an understanding of the concepts? 

To answer these questions, a quantitative content analysis and a qualitative text analysis 

were made. The methods were applied to three different Swedish middle school textbooks. 

The theoretical framework used in this work is subject-specific concepts, analogies, 

metaphors and conceptual development. Subject-specific concepts are used to define the 

subject-specific concepts. Analogies and metaphors are used as a pair of glasses to show how 

students can acquire new concepts. The theory of conceptual development was used to gain 

perspective on how students understand new concepts. What I found out was that the subject-

specific concepts used to explain our solar system were sun, moon, planet, earth, asteroid, 

earth axis, solar system, celestial bodies, gravity, attraction, dwarf planets, comets and 

crater. The result showed that none of the textbooks used analogies. A few metaphors were 

used but the explanations that appeared as the most except for no use were examples and 

relationships. In two textbooks some subject-specific concepts had been introduced earlier 

several times. 

Keywords: Physics, textbook, explained, solar system. 

Nyckelord:  Fysik, lärobok, förklaringar, solsystemet. 
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1. Inledning 

Människor världen över har alltid fascinerats av rymden. Att förstå att man själv tillhör en 

väldigt stor värld som vi inte känner till helt och hållet kan vara både spännande och läskigt 

(Sanoma 2018).  

Denna studie kommer undersöka det naturorienterande ämnet fysik och mer specifikt 

solsystemet. Att kunna förstå och använda fysikens ämnesspecifika begrepp är en viktig del i 

undervisningen. Utan kunskap om de ämnesspecifika begreppen kan vi inte förstå hur vårt 

solsystem fungerar och vi kan inte heller förklara andra fysikaliska fenomen. Wellington och 

Osborne (2001) menar på att forskning inom naturvetenskapens didaktik visar att språket är 

ett stort hinder för elevers lärande. Det ger problematiska konsekvenser då en stor del av den 

naturvetenskapliga undervisningen bygger på att förstå dess språk. Elevernas stora utmaning i 

de naturorienterande ämnena är att lära sig nya ord och begrepp (Wellington & Osborne 2001, 

ss. 1–2). Debatten kring språket i de naturorienterande ämnena har pågått sen långt tillbaka. 

Redan under 1970-talet diskuterades det om att språket var den betydande kunskapen. 

Nyckeln för att förstå ett ämne i skolan var att förstå dess specifika språk, vilket i denna studie 

kopplas till de ämnesspecifika begreppen. Om man till exempel slutade använda alla 

ämnesspecifika begrepp inom biologin skulle det endast finnas kvar olika fenomen i biologin 

som ingen skulle kunna förklara (Wellington & Osborne 2001, ss. 2–3). Detta betyder att de 

ämnesspecifika begreppen inom varje naturorienterande ämne är väldigt viktiga att ha 

förståelse för, för att förstå ämnet i sig.  

Geijerstam (Af Geijerstam 2006) skriver i sin avhandling att det är många elever som inte 

uppnår målen i de naturorienterande ämnena i Sverige, i jämförelse med andra ämnen som 

svenska och samhällsorienterande ämnen1. Det kan finnas flera anledningar till det. 

Naturorienterande ämnen anses ofta som svårbegripliga och komplicerade. En av 

förklaringarna är att vi har en naturvetenskaplig diskurs som är specifik med avseende både 

på grammatik och ordval, språket är långt ifrån det vardagliga språk som eleverna använder 

utanför skolan (Af Geijerstam 2006, ss. 15–16). 

                                                 

1 I årskurs 9 är andelen elever som inte uppnår målen i svenska 3,9 %, i samhällsorienterande 

ämnen 6,7 % och i naturorienterande ämnen 9,2 % enligt Skolverkets rapport 274, 2006. 
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Det ämnesspecifika språket är den huvudsakliga framgångsfaktorn för att utveckla 

kunskaper hos elever. Ämnesspråk innefattar till exempel ”att uttrycka, tolka, förstå och 

använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och 

åsikter som ämnet väcker.” (Skolverket 2016). Ämnespråk är det specifika språk man 

använder inom ett specifikt skolämne, ämnesspråket utmärks oftast av sina ämnesspecifika 

begrepp (Skolverket 2012). I den här studien fokuseras det på begrepp i skrift med tanke på 

att studiens syfte är att undersöka hur naturvetenskapliga begrepp förklaras i fysikläroböcker 

för årskurs 4–6 för att främja elevers begreppsutveckling.  

Sammanfattningsvis visar forskning (Af Geijerstam 2006) på en problematik inom de 

naturorienterande ämnena. Det är svårt att tillägna sig för att ämnesspråket är så pass specifikt 

och annorlunda mot det vardagliga språket. Wellington och Osbornes visar på att de 

ämnesspecifika begreppen är avgörande för hur eleverna förstår ämnet. Om inte eleverna ökar 

sin begreppsutveckling kommer de inte att förstå fysikaliska fenomen (Wellington & Osborne 

2001).  Därför har jag valt att bygga min studie på ämnesspecifika begrepp och solsystemet.    

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av en läromedelsanalys, undersöka vilka 

ämnesspecifika begrepp som förekommer i tre olika läroböcker i fysik i området solsystemet. 

Studien inriktar sig mot årskurs 4–6. Med bakgrund av elevers sämre resultat i de 

naturorienterande ämnena, deras inställning gentemot ämnena och vikten av att förstå 

ämnesspecifika begrepp för att kunna använda sig av ett ämnesspecifikt språk blir målet med 

undersökningen att analysera hur dessa ämnesspefika begrepp förklaras för att ge förståelse av 

begreppen. Studiens syfte kommer besvaras genom följande frågeställningar: 

Frågeställningar 

• Vilka ämnesspecifika begrepp förekommer i fysikläroböcker om solsystemet i årskurs 

4–6?  

• Hur förklaras de ämnesspecifika begreppen om solsystemet så att de ger förståelse av 

begreppen? 

Förklaringarna utgår från en specifik modell som innefattar sex olika 

representationskategorier som nämns som förklaringskategorier i studien. 

Förklaringskategorierna presenteras i avsnittet metod.  
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3. Bakgrund 

Nedan presenteras fakta kring det som ska undersökas. Avsnittet inleds med lärobokens 

makt som visar hur läroboken har en central roll i undervisningen, det är relevant med tanke 

på att det här arbetet är en läromedelsanalys. Sedan presenteras det ämnesdidaktiska området 

solsystemet. Det efterföljs av en förklaring av begreppens betydelse, fakta kring varför det är 

viktigt att utveckla sin begreppsliga förmåga. Avsnittet avslutas med utdrag av läroplanen 

som är relevant kring det som ska undersökas i studien.  

3.1. Lärobokens makt 

Läroboken har en viktig roll i undervisningen och har stort inflytande. Forskning visar att 

läroboken dominerar undervisningen i flertal ämnen och har en central roll. Faktorer som 

klassens sammansättning, tidigare kunskap och erfarenheter, behov och lärarens intresse 

påverkar självklart undervisningen, men läroboken formar den kunskap som eleverna och 

lärarna anser vara viktig (Ammert 2011, s. 26). 

3.2. Solsystemet 

Ett solsystem är ett system i rymden som har en stjärna som utgångspunkt där andra objekt 

som till exempel planeter, månar och asteroider kretsar kring. I vårt solsystem är solen den 

stjärnan (NASA 2018). Vårt solsystem tillhör en galax som heter Vintergatan (Sanoma 2018). 

Solsystemet består av de åtta planeter som kretsar runt solen, månar, dvärgplaneter, 

asteroider och kometer. Solsystemet uppkom för 4,6 miljarder år sedan. Den består av de inre 

planeterna som är gjorda av sten samt de yttre planeterna som är gjorda av gas och inte har 

någon fast form. Asteroider är stenar som kan ha väldigt olika storlekar. Vissa kan vara lika 

stora som dvärgplaneter och vissa små som sandkorn. Kometer är en blandning av damm och 

is. En komet är gjord av resterna när en planet skapas. Tyngdkraften styr alla rörelser i vårt 

solsystem. Solen är stört av alla och tyngdkraften från solen gör att alla planeter håller sig i 

sina banor. På liknande sätt håller jordens tyngdkraft kvar månen i sin bana runt jorden. Vårt 

solsystem är en del av universum, men det finns flera andra solsystem och astronomer förr har 

upptäckt planeter som rör sig runt en annan stjärna än solen (Olsen 2014). Tyngdkraften 

kallas även för gravitation, alla sorters objekt med massa har gravitation och dras till 

varandra, vilket gör att alla himlakroppar och objekt håller sig i rätt avstånd och i sina banor. 

Månen dras mot jorden med hjälp av jordens gravitation men månens gravitation hjälper 
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också till, tillsammans skapar de en gemensam gravitation som gör att månen hålls kvar i sin 

bana runt jorden (Studi 2018). Kraften kan även, förutom gravitationskraft och tyngdkraft, 

kallas för dragningskraft eftersom olika kroppar dras mot varandra (Hjernquist & Rudstedt 

2013, s. 35). 

3.3. Betydelsen av begrepp 

Människor har en förmåga att tillägna sig nya begrepp. Det gör vi för att medvetet utveckla 

och fördjupa vår kunskap om omvärlden. Orden är som språkets symboler, men begrepp är 

mer än ord. Det är en process fylld av tankar. Genom att begreppen är symboliskt beskrivna 

av ord används de mest centralt för tankeverksamheten. Hos en person som är medveten är 

ord och tanke tillsammans en gemensam enhet. I denna process skapar människan en 

utveckling och ett större begreppsligt djup. Det har under all tid handlat om att begripa vår 

värld, det är en överlevnadsstrategi (Arevik & Hartzell 2015, ss. 107–108). Syftet med att 

arbeta med ämnesspecifika begrepp är att eleverna ska skapa en medvetet intellektuell 

funktion. Förmågan att skapa en intellektuell funktion ska bli möjligt och synligt för eleverna. 

De ska genom processen av begreppsutvecklingen upptäcka hur betydelsefullt den är för deras 

egen kunskapsutveckling. Ett annat mål med undervisningen av ämnesspecifika begrepp är att 

eleverna ska kunna använda förmågan att förstå begrepp som ett verktyg i sitt eget lärande 

och i sin egna utveckling. Eleverna ska i processen av begreppsbildningen kunna fundera på 

ett nytt ämnesspecifikt begrepps djupare innebörd som till exempel, hur kan begreppet 

användas? Var kommer begreppet ifrån? Vad vill man förklara med begreppet? Vilka andra 

begrepp kan hjälpa eleverna att få en djupare förståelse för det nya begreppet? 

Begreppsbildningen är en intellektuell aktiv process som varit beroende av den konkreta värld 

vi lever i och vår sociala omgivning (Arevik & Hartzell 2015, ss. 114–115). 

3.4. Grundskolans läroplan 

Grundskolas läroplan understryker vikten av förståelsen för fysikens begrepp. Enligt 

läroplanen syftar fysikundervisningen till att eleverna ska utveckla en ”förtrogenhet med 

fysikens begrepp” och även kunna använda begreppen för att ”beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället.”  (Skolverket 2011, s. 166). Enligt 

kunskapskraven för årskurs 6 ska eleven även ”ha grundläggande kunskaper om fysikaliska 

fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av 
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fysikens begrepp.” (Skolverket 2011, ss. 168–172). Detta visar att de ämnesspecifika 

begreppen har en central roll i undervisningen.  

4. Teoretisk anknytning 

Det teoretiska perspektiv man använder i sin studie fungerar som ett par glasögon. Den 

teoretiska utgångspunkt som används ska sättas i relation till studiens resultat. Teorin hjälper 

forskaren att förstå och förklara det resultat som framkommit i studien (Institutionen för 

språkdidaktik 2018). Med tanke på att syftet med undersökningen är att analysera vilka 

ämnesspecifika begrepp som förekommer i läroböckerna och hur begreppen förklaras för att 

ge förståelse av begreppen blir ämnesspecifika begrepp, analogier, metaforer och 

begreppsutveckling relevanta teoretiska utgångspunkter för studien.   

4.1. Ämnesspecifika begrepp 

Clas Olander skriver i sin artikel (Olander 2015) om ordförråd och fackord som i studien 

nämns som ämnesspecifika begrepp. Han refererar även till forskning om ordförråd och 

lärobokstexter av bland annat Inger Lindberg och Sofie Johansson Kokkinakis (Lindberg, 

Johansson Kokkinakis, Järborg & Holmegaard 2007). Deras forskning visar att elever kan 

stöta på olika sorters problem i olika typer av begrepp. Deras forskning visar också på att om 

elever ska ha en chans att förstå texten, behöver de ha kännedom om 95 % av begreppen. 

Begreppen kan delas in i två huvudkategorier och fyra underkategorier (Järborg 2007). Nedan 

visas en tabell av kategorierna:  
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                   Ämnesneutrala begrepp                    Ämnesrelaterade begrepp 

Allmänspråkliga, 

vanliga i både tal 

och skrift. 

Allmänna ofta 

abstrakta, ofta 

skriftspråkliga, 

”akademiska” 

begrepp. 

Mer allmänspråkliga 

men 

ämnesrelaterade. 

Fackord och 

facktermer, ofta 

ämnestypsiska.  

Ha, vara, komma, 

människa, stor. 

Utbredning, resurser, 

påverka, föremål, 

motsvara. 

Klimat, strålning, 

energi, förening, 

muskel. 

Kromosom, 

decimalform, 

seriekoppling, 

elektrolyt. 

 Tabell 1 - Vokabulärkategorier  (Järborg 2007, ss. 86–88; Olander 2015, s. 6).  

Ämnesrelaterade begrepp kan delas in i två underkategorier. Den första är mer 

allmänspråkliga begrepp men är fortfarande ämnesrelaterade. Den andra underkategorin är 

fackord. Fackord är de ämnestypiska begrepp som kopplas till dess specifika ämnesområde i 

naturvetenskapen. Dessa begrepp har oftast en snäv och specifik definition (Olander 2015, s. 

7). Fackord och facktermer är den underkategori som kommer användas i denna studie då 

studiens syfte är att analysera begrepp som är ämnestypiska. I avsnittet metod kommer 

Järborgs metod (2007) gällande ämnesrelaterade ord och fackord att användas i syfte för att ta 

ut vilka som är de ämnesspecifika begreppen för området solsystemet inom fysiken.  

De naturvetenskapliga begreppen är en viktig del i den naturvetenskapliga undervisningen. 

Alla ämnen inom naturvetenskapen innehåller flera olika ämnesspecifika begrepp som 

eleverna ska lära sig. Läraren behöver därför se över vilka som är de viktigaste begreppen att 

ta fram och de naturvetenskapliga begreppen är de begrepp som används för att beskriva 

naturvetenskapliga fenomen eller teorier (Gericke 2013, ss. 91–92). 

4.2. Analogier 

Treagust (1993) definierar begreppet analogi som en process för att hitta likheter mellan en 

analog och målet. Analog står för det bekanta begreppet, alltså det begrepp eleven redan kan 

och behärskar, medans det okända begreppet, som eleverna ska lära sig, är målet. Analogier är 

som en slags kartläggning av egenskaper mellan analogen och målet. Målet är oftast ett 

vetenskapligt ämnesspecifikt begrepp (Treagust 1993, ss. 293–294) I denna studie gäller det 

de ämnesspecifika begrepp som rör solsystemet.  
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Psykologen Genter (2013) har utvecklat structuremapping theory där han definierar analogi 

och analogiskt tänkande. Han menar på att det handlar om att jämföra två kunskapsområden 

som han kallar för domäner. Domänerna består av olika objekt som har en rad egenskaper där 

man studerar relationen mellan objekten och egenskaperna. Genter menar då att man ska ta ut 

en känd egenskap från en källdomän och försöker överföra den kunskapen till ett obekant 

måldomän (Haglund & Jeppsson 2013, s. 17). Man kan koppla den här definitionen till 

Treagust definition. Källdomän motsvarar Treagust benämning analog och måldomän 

motsvarar Treagusts benämningen målet. I det stora hela handlar analogier om att hitta 

egenskaper i ett begrepp som eleverna redan har med sig i sina förkunskaper och överför de 

egenskaperna och förkunskaperna till det okända nya begreppet. Analogier kan öka elevernas 

begreppsförståelse (Haglund & Jeppsson 2013, s. 20). Bohr atommodell (2012; 2018) 

används ofta för att exemplifiera vad som menas med en analogi. Då jämför man 

atommodellen med solsystemet. Planeterna har samma förhållanden till solen som 

elektronerna har till atomernas kärna. En analogi kan alltså jämföra förhållandena inom två 

olika områden. I denna jämförelse jämförs däremot inte enskilda egenskaper då det skulle 

kunna få eleverna att tro att atomkärnan är varm och gul som solen. Analogier är en viktig del 

för att lära sig naturvetenskap. Analogier är ett viktigt verktyg för att få eleverna att sätta ord 

på nya abstrakta ämnesspecifika begrepp genom att jämföra med sina tidigare kunskaper. Att 

man använder analogier grundar sig i ett konstruktivistiskt perspektiv då man lär sig genom 

att bygga på kunskaper man redan har enligt forskaren Haglund (Haglund, Jeppsson & 

Andersson 2012; Höst 2018).  

4.3. Metaforer 

En metafor innebär att man försöker tolka ett begrepp bildligt och inte bokstavligen. För att 

exemplifiera det kan vi använda Akilles. Förr sa man att Akilles är ett lejon. Det var inte på 

grund av att han var en stor katt utan att han framställdes som stark och modig som ett lejon 

kan vara. Metaforer kan beskrivas som att en ny abstrakt måldomän jämförs med en mer 

bekant och konkret basdomän. Det centrala i en metafor är interaktionen mellan begreppen. 

Samspelet mellan begreppen skapar en speciell mening av orden tillsammans (Haglund & 

Jeppsson 2013, s. 22). 

Många av de begrepp som är viktiga för oss att förstå är abstrakta. Därför behöver vi 

använda oss av andra begrepp som vi förstår bättre. Det leder till att metaforer är ett effektivt 

sätt att skapa mening. Vi har fått bevis i det genom vårt språk. Vikten av ord och fraser och 
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hur människor skapar mening genom sina erfarenheter är ett bevis på att metaforer är ett bra 

tillvägagångssätt för att tillägna sig och förstå nya begrepp (Lakoff & Johnson 2003, ss. 115–

116).  

4.4. Begreppsutveckling 

En av de centrala begrepp Vygotskij arbetade med var begreppsutvecklingen. Vygotskij 

talade om vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Undervisningen ska se till att båda 

dessa begrepp möts. Elevernas erfarenheter och förkunskaper ska möta de vetenskapliga 

begreppen för att utveckla en djupare förståelse av de nya begreppen (Lindqvist 2001, ss. 12–

13). 

Vygotskij delar upp begreppen i vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. 

Begreppsutvecklingen sker på olika sett för de olika begreppen. De vardagliga begreppen 

utvecklas genom personliga erfarenheter och spontant medans de vetenskapliga begreppen 

utvecklas i en teoretisk inlärningsprocess i skolan (Vygotskij 2001, ss. 270–271). Även fast 

utvecklingen av begreppen sker på olika sätt så är de starkt kopplade till varandra. En elev 

måste uppnå en viss nivå i utvecklingen av vardagliga begrepp för att ens kunna tillägna sig 

ett vetenskapligt begrepp. På så vis hör de olika begreppen till varandra. Eleverna kan tillägna 

sig nya vetenskapliga begrepp genom sina tidigare förkunskaper i de vardagliga begreppen 

(Vygotskij 2001, s. 349). En del av processen och utvecklingen av vetenskapliga begrepp är 

också att begreppen kan ingå i en hierarki, med överordnade och underordnande begrepp. Där 

de överordnade begreppen kan ge en större förklaring för att förtydliga de underordnade 

begreppet eller tvärtom. (Vygotskij 2001, s. 376). Vygotskij talar även om den konkreta 

världen och den sociala omgivningen som är förutsättningar för att en begreppslig process ska 

vara aktiv och öka elevernas begreppsutveckling. Vygotskij teori kan även kallas för 

historiskt kulturell teori. En nyanserad utvecklig av det sociokulturella perspektivet som 

handlar mest om elevernas sociala arbete för att utveckla sin begreppsliga förmåga, 

betydelsen av att arbeta i grupp och tillsammans. Det historiska perspektivet innebär mer 

ansvar för läraren. Att läraren har betydande kunskap som hen bär på och den kunskapen 

tillsammans med mötet med eleverna blir avgörande i begreppsutvecklingen. Mötet eleverna 

har med någon som har mer kunskap en de själva är central för begreppsutvecklingen. 

Vygotskij visar i sina teorier om hur lärarens sätt att konkretisera vetenskapliga begrepp har 

stor betydelse. Vygotskij anser att det är viktigt att arbeta medvetet med ämnesspecifika 

begrepp för att eleverna ska se, ta till sig och integrera med sina tankar och idéer som 
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människa. I denna process av förståelse för begreppen upptäcker eleverna djupet i de 

ämnesspecifika begreppen. Det leder också till att eleverna kan börja betrakta och förstå sina 

vardagliga begrepp på ett djupare sätt. Som till exempel begreppet bord, det begreppet 

kommer nu få större mening när eleven utvecklat begreppet. Det kommer inte bara framstå 

som ett utpekande, utan också förstå förhållandet mellan bord och möbel (Arevik & Hartzell 

2015, ss. 114–116).  

4.5. Teoridiskussion 

De teorier och teoretiska begrepp som använts som utgångspunkt i studien är 

ämnesspecifika begrepp, analogier, metaforer, begreppsutveckling. Det blir relevant för 

studien då syftet är att undersöka hur de ämnesspecifika begreppen förklaras för att elever i 

undervisningen ska tillägna sig och förstå betydande begrepp som förklarar våra fysikaliska 

fenomen. För att kunna genomföra studien behöver man först och främst identifiera de 

ämnesspecifika begreppen som ska undersökas, vilket görs i första delen av teoriavsnittet. 

Järborgs vokabulärkategorier (Järborg 2007) hjälper mig att ta ut de ämnesspecifika begrepp 

som ska analyseras. Analogier och metaforer är två förklaringskategorier som enligt teorier 

och forskning visar är två effektiva sätt att förtydliga ämnesspecifika begrepp för eleverna och 

blir därför centrala för studien. Däremot bör man ha kännedom om att det kan förekomma 

andra förklaringskategorier, utöver de som definieras i metoddelen, som används i 

undervisningen, som också är effektiva. Vygotskijs begreppsutveckling (Vygotskij 2001) är 

också en central del för studien. Teorin ger mig perspektiv på hur elever utvecklar sin 

begreppsliga förmåga vilket hjälper mig i min analys för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

5. Tidigare forskning  

För att kunna utföra undersökningen behöver man ta reda på vilken slags forskning som 

finns inom området. Målet är att kartlägga vad för kunskap som finns gällande elevers 

förståelse av solsystemet, förklaringar av begrepp, begreppsutveckling och ämnesspecifika 

begrepp i naturorienterande ämnen.  

Rådbo har skrivit en forskningsrapport (Rådbo 1996) om astronomiundervisning. Hon 

upplevde att det mest komplicerade för elever var att förstå hur man undersökte rymden, ur 

vilket perspektiv man studerade solsystemet. Avstånden är svåra att förstå och det blir svårt 
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för eleverna att relatera till sina erfarenheter. Området är alldeles för stort för att kunna 

begripa och relatera till sin verklighet. Rådbo kom fram till att en del av problemet var 

elevernas läroböcker. Innehållet i böckerna var oftast väldigt förenklade och ibland även 

missvisande, det skapade förvirring hos eleverna (Rådbo 1996). En anledning till varför 

astronomiundervisningen kan uppfattas som svårbegriplig kan också bero på det Ribeck 

(Ribeck 2015) visat i sin avhandling. Hon menar på att det naturvetenskapliga språket skiljer 

sig många gånger avsevärt från det språk som används i andra ämnen och i det vardagliga 

språket vilket kan försvåra inlärningen hos eleverna och skapa en uppfattning om att 

naturvetenskapliga ämnen är svårbegripliga. Hon menar även på att skriftspråket i 

läroböckerna har blivit mer förenklat och börjar likna vårt talspråk.  

Treagust (Treagust 1993) har forskat en del om hur analogier hjälper elevers inlärning av 

begrepp och nya ämnen. Eftersom elever ofta har svårt att relatera till nya, okända och 

komplicerade ämnen som biologi, kemi och fysik behöver lärarna skapa en bro mellan det 

okända och det eleverna redan vet. Treagust talar om att denna bro kan vara en analogi. 

Analogier medför ett stöd för att nya ämnesspecifika begrepp lättare kan relateras till 

elevernas förkunskaper och på så sätt skapar de en förståelse för hela kontexten (Treagust 

1993, s. 293). Treagust menar på att läraren bör använda elevens analog, förkunskap, för att 

ge stöd i förklaringen av det nya målet, det nya ämnesspecifika begrepp eleven ska lära sig. 

Analogen och målet ska ha gemensamma egenskaper som skapar en relation, eleverna måste 

kunna relatera. Om inte egenskaperna matchar mellan begreppen kan inlärningen försämras 

(Treagust 1993, ss. 293–294).  

En annan internationell forskningsartikel (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013) har även 

gjorts inom fysiken. Syftet med undersökningen var att analysera läroböcker inom området 

elektriska kretsar för årskurs 6 i Finland och i Thailand. Både text och bild analyserades 

utifrån fyra olika perspektiv: introduktion av begreppen, kunskapskategori, representationer 

och sammanhang. Studien gjordes med anledning av PISAS resultat av 

vetenskapsundervisningen där de jämförde låg-och högpresterande länder, där Finland är 

högpresterande och Thailand lågpresterande (OECD 2007; Sothayapetch, Lavonen & Juuti 

2013, s. 61). En del av deras studie syftade till att besvara hur vetenskapliga begrepp 

presenterades och framställdes för att ge förståelse av begreppen. Metoden de använde är en 

del av den metod som kommer användas i denna studie (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 

2013, ss. 61–62). Resultatet för hur de ämnesspecifika begreppen presenterades mellan de 

olika länderna var att finska läroböcker använder analogier/metaforer åtta gånger medans 
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thailändska böcker inte använde analogier/metaforer alls. Den representation som användes 

mest i Finland var relation, att det ämnesspecifika begreppet relaterades till ett annat 

ämnesspecifikt begrepp eller en fysisk lag. Relation som representation var också det 

dominerande i thailändska läroböcker. De thailändska läroböckerna använde exempel för att 

förklara begreppen 49 gånger medans finska läroböcker använde exempel 37 gånger. De 

ämnesspecifika begreppen hade även introducerats i andra kapitel 22 gånger i finska 

läroböcker respektive 16 gånger i thailändska läroböcker. Att begreppen endast satts i mening 

utan förklaring skedde nästan lika mycket i båda länderna, 26 gånger i finska läroböcker 

respektive 27 gånger i thailändska läroböcker.   (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013, s. 65).  

En forskningsstudie har även gjorts där Haglund, Jeppsson och Andersson studerat elever i 

en årskurs etta. Syftet med deras forskning var att undersöka hur yngre elever förstår 

analogier. Som exempel använde de sig av likheterna mellan en bil och cykel. Resultatet 

visade att eleverna var duktiga på att förstå hur de olika fordonen kan fungera på samma sätt. 

Många barn förstod även mer komplicerade analogier som relationen mellan däcken på en bil 

och skorna på en person (Haglund, Jeppsson & Andersson 2012). Däremot hävdar Piaget, 

Billeter och Montangero att barn inte kan tänka analogiskt förrän vid 11-12 års ålder (Piaget, 

Montangero & Billeter 1977; Haglund, Jeppsson & Andersson 2012, s. 2).  

Wikman har i sin avhandling undersökt hur läroböckers texter bör konstrueras för att skapa 

ett lärande hos elever (Wikman 2004, s. 13). Det största syftet med läroböckerna är att 

utveckla kunskaper hos elever. Läroboken ger också en indikation till vad som är viktigt och 

relevant att lära sig (Wikman 2004, s. 82). Wikman har i sin forskning kommit fram till tio 

principer som skapar en god lärobok. Ena principen kallas perspektivprincipen (Wikman 

2004, ss. 148–149). Perspektivprincipen handlar om att ett tema ska presenteras ur flera olika 

synvinklar och att utvecklingen av kunskap synliggörs och detta innefattar begrepp. Wikman 

kom fram till i sitt resultat att ”inlärningen av ett begrepp gynnas om detta presenteras i olika 

sammanhang”. Begreppsutvecklingen kan ledas framåt via elevernas förkunskaper. För att 

eleverna ska utveckla sina vardagliga uppfattningar om ett visst fenomen till mer 

vetenskapliga uppfattningar behöver fenomenet undersökas ur flera olika perspektiv. Därför 

bör eleverna belysa de vetenskapliga begreppen mångsidigt  (Wikman 2004, s. 152).  

5.1. Diskussion gällande forskning 

Sammanfattningsvis visar forskning att det är viktigt och relevant att de ämnesspecifika 

begrepp som presenteras i läroböckerna framställs på ett sätt som utvecklar elevernas 
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begreppsutveckling och ger förståelse av begreppen. Forskning ovan har dels visat att vi har 

ett problem där astronomiundervisnigen är svårbegriplig för eleverna, men den visar också att 

det kan finnas eventuella lösningar. Det kan vara användningen av analogier som enligt 

Treagust (Treagust 1993), hjälper elevers förståelse av ämnesspecifika begrepp då man även 

bygger på deras tidigare kunskaper. Annan forskning (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013) 

visade också att analogier kan vara ett effektivt verktyg för att tillägna sig nya begrepp då 

finska läroböcker som förtydligar begrepp genom analogier och metaforer kan ha gett bättre 

resultat. Haglund, Jeppsson och Anderssons studie (Haglund, Jeppsson & Andersson 2012) 

visar också på betydelsen av analogier och att yngre elever kan behärska analogier i tidig 

ålder medans tidigare teoretiker anser annat (Piaget, Montangero & Billeter 1977). De dubbla 

budskapen gör det svårt för mig att dra kopplingar baserad på forskning i min analys senare i 

slutdiskussionens avsnitt. Med tanke på att studien är en läromedelsanalys blir därför även 

forskning kring läroböcker relevant. Wikman (Wikman 2004) har gjort en studie som i sin tur 

gett resultat vad som anses vara den goda läroboken. Den ger mig en inblick i vad som bör 

finnas i en lärobok för att den ska gynna elevernas förståelse av begrepp. Wikman pekar på 

vikten av att de vetenskapliga begreppen ska förklaras ur olika synvinklar. Däremot sägs det 

inte ur vilka sorts synvinklar begrepps ska presenteras, vilket jag i denna studie kompletterar 

med en modell gällande förklaringskategorier som förklaras i metodavsnittet. Ribecks 

avhandling (Ribeck 2015) tyder på att det är för stora skillnader mellan det vardagliga språk 

eleverna använder utanför skolan och det vetenskapligas språk som står i läroböckerna. Det 

måste skapas en relation där emellan, något som bygger det vardagliga språket till det 

vetenskapliga. Där kan analogier och metaforer vara en eventuell lösning. Ribeck nämner 

också att läroböckernas texter är förenklade, vilket också kan vara en orsak till varför eleverna 

anser att de naturorienterande ämnena är svåra. Om eleverna inte får lära sig de 

ämnesspecifika begreppen på djupet kommer de inte få en förståelse för de olika fenomen de 

ska kunna förklara vilket gör att de kan utveckla en inställning som är negativ gentemot de 

naturorienterande ämnena.  

6. Material  

Metoderna samt modellerna som beskrivs längre ner i metoddelen kommer appliceras på tre 

olika läroböcker inom fysik för årskurs 4–6. För att få större bredd på undersökningen 

kommer tre olika förlag att användas, Natur & Kultur, Liber utbildning och Sanoma 

utbildning. Förlagen är även de största svenska läromedelsförlagen som har flest beställningar 
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och dominerar undervisningen2. Det används med fördel av att undersökningen ska bli mer 

verklighetstrogen. Det är relevant att använda de största förlagen med tanke på att studiens 

syfte är att undersöka hur ämnesspecifika begrepp förklaras i svenska skolans läroböcker. De 

böcker som kommer analyseras är: 

1. PULS. Fysik och kemi. Natur & Kultur (Sjöberg, Öberg & Karlsson 2011). Benämns 

som B1. 

2. Koll på NO. Biologi, fysik, kemi. Sanoma utbildning (Hjernquist & Rudstedt 2013). 

Benämns som B2. 

3. Boken om fysik och kemi. Liber (Persson 2004). Benämns som B3. 

6.1. Avgränsningar 

Eftersom studiens storlek är av mindre slag behöver materialet som ska analyseras i 

läroböckerna begränsas. Området som behandlas är solsystemet. B1 har ett kapitel som kallas 

för astronomi som består av 12 sidor varav 2 sidor består av uppgifter till eleverna (Sjöberg, 

Öberg & Karlsson 2011, ss. 90–101). B2 har ett kapitel som heter universum som består av 24 

sidor, varav en sida begreppslista (Hjernquist & Rudstedt 2013, ss. 6–29). B3 har ett kapitel 

som heter astronomi som består av 14 sidor (Persson 2004, ss. 140–153). De ämnesspecifika 

begreppen kan förekomma vart som helst i kapitlet om universum och astronomi, det medför 

att all text i hela kapitlen om universum och astronomi läses. Det finns inga direkta egna 

avsnitt om just solsystemet inom dessa kapitel. För att kunna göra en rättvis analys behöver 

jag därför läsa hela kapitlet.  Med tanke på att tyngdkraften och gravitation kan förekomma i 

kapitel gällande krafter undersöks även vissa andra kapitel. Till exempel förklaras 

gravitationskraft och tyngdkraft i annat kapitel i B1 och B2 och då analyseras även sidorna 

56-58 i B1 (Sjöberg, Öberg & Karlsson 2011, ss. 56–58) samt 34-35 i B2 (Hjernquist & 

Rudstedt 2013, ss. 34–35). 

7. Metod  

Med tanke på att studiens syfte är att undersöka vilka ämnesspecifika begrepp som 

förekommer i läroböckerna samt hur de förklaras behövs lämpliga metoder som stöd i min 

                                                 

2 Rickard Vinde, VD Svenska läromedel (E-post) 2017-10-06 
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analys. Det kommer göras två olika analyser på alla tre läroböcker. Den första är en 

kvantitativ innehållsanalys som jag har till stöd för att ta ut de ämnesspecifika begreppen ur 

texterna i läroböckerna. För att göra den kvantitativa innehållsanalysen används ett 

kodschema i form av en analysmodell som är inspirerad av Järborgs (Järborg 2007) 

vokabulärkategorier. Den används för att reda ut vad som definieras som fackord och 

ämnesspecifika begrepp i läroböckerna. Sedan kommer en kvalitativ textanalys att göras. Den 

är konstruerad av Sothayapetch, Lavonen och Juuti (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013). 

Metoden innehåller olika förklaringskategorier och syftar till att visa hur de ämnesspecifika 

begreppen förklaras och presenteras för att ge förståelse av begreppen. 

7.1. Analys 1 - Kvantitativ innehållsanalys och 

analysmodell. 

Begreppet innehållsanalys används mest för analyser där man ska kvantifiera något, alltså 

räkna eller mäta existensen av vissa händelser i olika texter. Kvantifieringen ska göras i ett 

forskningssyfte, detta kan även kallas för kvantitativ textanalys. Vilken text som helst kan 

innehållsanalyseras och  det som kan räknas eller mätas är till exempel förekomsten av ord, 

metaforer eller hur ofta ett ord dyker upp i texten (Bergström & Boréus 2012, s. 50). I denna 

studie handlar det om att göra en kvantitativ innehållsanalys på texter i fysikläroböcker där 

man räknar förekomsten av vissa ord, i detta fall, ämnesspecifika begrepp. Det man gör i 

innehållsanalysen då är att avgränsa sitt material och ta reda på vilka delar i texten som är 

relevanta att analysera utifrån sitt forskningsproblem (Bergström & Boréus 2012, s. 54). I den 

här studien har delar av fysikböckers texter tagits ut som handlar om astronomi och mer 

specifikt solsystemet. Sedan behöver ett analysinstrument konstrueras som visar exakt vad 

som ska identifieras i texterna. Ett vanligt analysinstrument kallas för kodschema och den 

talar om specifikt vad som ska noteras i materialet och texterna.  

Kodschemat för att identifiera vilka som är de ämnesspecifika begreppen i läroböckernas 

texter utgår från Järborgs vokabulärkategorier (Järborg 2007), som även nämnts under teorier. 

Han delar upp begrepp i två stora kategorier som heter ämnesneutrala ord och 

ämnesrelaterade ord. Ämnesneutrala ord delas sedan in i två mindre kategorier, 

allmänspråkliga i både tal och skrift och allmänna ofta abstrakta, oftast i skrift. Det kan vara 

ord som till exempel komma, många, stor, resurser och påverka. Ämnesrelaterade ord delas 

också in i två mindre kategorier, mer allmänspråkliga men ämnesrelaterade samt fackord och 

facktermer som ofta är ämnestypiska. I den mer allmänspråkliga underkategorin ingår ord 
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som klimat, sträckan och energi. Kromosom, elektrolyt och jon är begrepp som tillhör 

fackorden och facktermer (Järborg 2007, ss. 86–87). Denna studie kommer endast fokusera på 

fackord och facktermer då undersökningen fokuserar på ämnesspecifika begrepp som är 

ämnestypiska för fysik och solsystemet. Analysmodellen är inspirerad av Järborg men är 

anpassad efter undersökningens syfte och frågeställningar. Den anpassade modellen är lånad 

från ett examensarbete som har undersökt ämnesspecifika begrepp i kraft: 

Benämning Ämnesspecifika begrepp 

Definition Begrepp som oftast kopplas till bara ett 

ämne eller ämnesområde. Begreppen ska 

förklara ett visst fenomen inom fysiken och 

används oftast bara i ett fysikaliskt 

sammanhang. 

Exempel Dragningskraft, friktion, jämvikt. 

Tabell 2 – Definition av vad som menas med ett ämnesspecifikt begrepp (Djedovic 2016). 

7.1.1. Genomförande av analys 1 

För att ta reda på vilka som var de ämnesspecifika begreppen lästes de avgränsande 

texterna igenom fyra gånger. Vid läsningen användes Järborgs vokabulärkategorier (Järborg 

2007). Ämnesspecifika begrepp som ansågs vara fackord, alltså ämnestypiska begrepp togs 

ut. Det jag kollade efter var om begreppet oftast bara användes inom fysiken och sällan hade 

någon annan betydelse om de användes i vardagen. Till exempel asteroid som förekommer i 

vårt solsystem fyller kraven enligt Järborgs definition som ett fackord. Begreppet används 

endast inom fysiken och är väldigt ämnestypiskt. Begreppet sol och måne kan användas i 

vardagliga situationer i form av till exempel metaforer men har sällan någon annan betydelse. 

Jag använde mig även av en läroboks begreppslista där boken hade skrivit upp 

ämnesspecifika begrepp som var viktiga att lära (Hjernquist & Rudstedt 2013, s. 29). 

7.2. Analys 2 - Kvalitativ innehållsanalys 

En innehållsanalys kan även användas för att på ett systematiskt sätt beskriva texternas 

innehåll. Kvalitativ innehållsanalys som även kan nämnas som kvalitativ textanalys är en 

textanalys där inget mäts eller räknas (Bergström & Boréus 2012, s. 50). Även här används ett 

kodschema i form av en analysmodell som är inspirerad av Sothayapetch, Lavonen och Juuti 
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(Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013, s. 62). Istället för representationskategorier används 

förklaringskategorier och kategorin analogi/metafor har delats upp i två olika kategorier 

eftersom det är två skilda saker i studien. Nedan visas modellen:  

Förklaringskategorier Definition av kategorier 

Analogi Ett ämnesspecifikt begrepp förklaras genom 

en analogi. En jämförelse görs mellan ett 

nytt ämnesspecifikt begrepp och ett annat 

ämnesspecifikt begrepp där en relation 

mellan begreppen finns. 

Metafor Ett ämnesspecifikt begrepp kopplas och 

jämförs med ett mer bekant begrepp. 

Introducerats i annat kapitel Ett ämnesspecifikt begrepp har förklarats i 

något annat kapitel. 

Exempel Ett ämnesspecifikt begrepp förklaras genom 

exempel. 

Relation Ett ämnesspecifikt begrepp förklaras genom 

ett annat ämnesspecifikt begrepp, en fysisk 

lag eller principer. 

Inget  Ett ämnesspecifikt begrepp används bara 

utan att förklaras. 

Tabell 3 – Definition av förklaringskategorier (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013, s. 62). 

Sothayapetch, Lavonen och Juuti talar om att när en lärobok tar upp ett ämnesspecifikt 

begrepp är det viktigt att begreppet relateras och kopplas till ett annat ämnesspecifikt begrepp. 

De menar att analogier och metaforer används i läroböcker för att skapa mening till de nya 

ämnesspecifika begrepp som eleverna ska lära sig (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013, s. 

62). De ämnesspecifika begreppen kan även ha introducerats i ett annat kapitel. Ibland 

förklaras begreppen genom att ge ett exempel. Det kan vara exempel från elevernas egna 

erfarenheter, vardag eller exempel från tidigare kunskaper inom fysiken. Ämnesspecifika 

begrepp kan även förklaras genom en relation. Det innebär att det nya ämnesspecifika 

begreppet kopplas till ett annat ämnesspecifikt begrepp, en fysisk lag eller princip. Till 

skillnad från förklaringskategorin exempel så kan inte relation kopplas till elevernas vardag 
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med tanke på att i en relation måste begreppet kopplas till ett annat ämnesspecifikt begrepp. I 

vissa fall förklaras inte det ämnesspecifika begreppet alls utan används i meningar. Begrepp 

som inte förklaras kallas för inget använt i analysmodellen.  

Analysmodellen är till för att visa hur de ämnesspecifika begreppen förklaras i 

läroböckernas texter för att ge djupare förståelse av begreppen. Den kvalitativa metoden 

kommer att göras tre gånger, en gång i varje lärobok.  

7.2.1. Genomförandet av analys 2 

Med tanke på att det här är en mindre studie tar det alldeles för lång tid att läsa igenom alla 

tre läroböcker fyra gånger för att identifiera om något ämnesspecifikt begrepp förekommer i 

andra kapitel. För att säkerhetsställa att en del av de ämnesspecifika begreppen inte 

introducerades i övriga kapitel gick jag igenom innehållsförteckningen samt registret längst 

bak i böckerna för att försöka hitta eventuella ämnesspecifika begrepp som rör solsystemet i 

andra kapitel. Det som upptäcktes då var att B1 och B2 har andra kapitel som heter krafter 

respektive rörelse och kraft, i dessa kapitel förklaras de ämnesspecifika begreppen tyngdkraft 

och gravitation. I B3 förklaras gravitation i astronomikapitlet. En konsekvens av att identifiera 

hur begreppen förklarades var att jag behövde manuellt räkna hur många gånger ett 

ämnesspecifikt begrepp dök upp. 

7.3. Metoddiskussion 

Studiens metoder är en viktig del, de används för att göra en analys byggd på det empiri 

som tillhör studien. Med bakgrund av studiens syfte och frågeställningar behövde jag hitta 

metoder som hjälpte mig att identifiera ämnesspecifika begrepp samt en metod som får mig 

att kunna analysera hur begreppen förklaras. Valet av att använda mig av Järborgs 

vokabulärkategorier (Järborg 2007) var att modellen var tydlig och jag kunde genom mina 

egna kunskaper, relatera till modellen. För att använda sig av en modell anser jag att det är 

viktigt att verkligen förstå modellen vilket jag tycker att jag gör. Förståelsen får mig att 

behärska modellen i min studie. Däremot finns det en risk att mina egna tolkningar om vad 

som anses vara ett ämnesspecifikt begrepp kan påverka resultatet. För att hitta en lämplig 

metod för att besvara studiens andra frågeställning var målet att hitta en modell som byggde 

på ordentlig forskning. Forskning som visar att dessa förklaringskategorier är förklaringar 

som verkligen ger förståelse av ämnesspecifika begrepp. Det kan finnas andra 

förklaringskategorier som inte finns med i den metod som använts för den här studien, som 



 18 

också är begreppsutvecklande men det gör inte dessa förklaringskategorier mindre bra. 

Kategorierna som analogier, metaforer, relation och exempel är kategorier som enligt 

forskning visar är bra verktyg att använda för att elever ska förstå och tillägna sig nya begrepp 

(Treagust 1993; Haglund, Jeppsson & Andersson 2012; Sothayapetch, Lavonen & Juuti 

2013). Metoderna som använts blir väldigt relevanta och lämpliga då studiens syfte är att ta 

reda på vilka ämnesspecifika begrepp som förekommer i läroböckerna samt hur begreppen 

förklaras för att ge förståelse av begreppen till eleverna.  

8. Resultat & Analys 

Resultat och analysdelen kommer bestå av fyra delar. Varje frågeställning består av två 

delar, en resultatdel och en analysdel.  Avsnittet inleds med analys 1 för att besvara studiens 

första frågeställning om vilka ämnesspecifika begrepp som förekommer i läroböckerna. Delen 

innefattar först en resultatdel med tillhörande analys. I nästa del presenteras analys 2 som 

behandlar studiens andra frågeställning gällande hur de ämnesspecifika begreppen förklaras 

för att ge en förståelse av begreppen. Först kommer en resultatdel för varje lärobok som följs 

av en analysdel. 

8.1. Analys 1 – Resultat 

Nedan presenteras resultatet av den första frågeställningen som visar vilka ämnesspecifika 

begrepp som förekommer i de tre läroböcker som analyserats. För att göra tabellen mer tydlig 

och visa vilka som är de gemensamma begreppen och vilka som skiljer de åt har de 

gemensamma begreppen för alla tre läroböcker skrivits först i kolumnerna. 
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PULS. Fysik och kemi. 

Natur & Kultur (B1) 

(Sjöberg, Öberg & Karlsson 

2011). 

Koll på NO. Biologi, 

fysik, kemi. Sanoma 

utbildning (B2) (Hjernquist 

& Rudstedt 2013). 

Boken om fysik och kemi. 

Liber (B3) (Persson 2004) 

Ämnesspecifika begrepp Ämnesspecifika begrepp Ämnesspecifika begrepp 

Sol Sol Sol 

Måne Måne Måne 

Planet Planet  Planet 

Jorden Jorden Jorden 

Asteroid Asteroid Asteroid 

Jordaxeln Jordaxeln Jordaxel 

Solsystemet Solsystemet Solsystemet 

Himlakroppar Himlakroppar Himlakroppar 

Tyngdkraft Tyngdkraft Tyngdkraft 

Dragningskraft Dragningskraft Dragningskraft 

Dvärgplaneter Komet Komet 

 Krater Krater 

 Gravitationskraft Gravitationskraft 

Tabell 4 – Förekomsten av ämnesspecifika begrepp. 

Tabell 4 visar att alla tre läroböcker hade liknande ämnesspecifika begrepp samt att de 

nästan hade samma antal ämnesspecifika begrepp, trots att B2 hade betydligt mer empiri att 

analysera. Totalt i alla tre läroböcker förekom det 14 olika ämnesspecifika begrepp om 

solsystemet varav tio gemensamma. Det skiljer lite på vilka sorts ämnesspecifika begrepp 

som förekommer i de tre läroböckerna. I B1 förekommer till exempel inte begreppet komet 

men presenterar dvärgplaneter som inte förekommer i B2 och B3. Begreppet krater förekom 

endast i B2 och B3. B1 nämner inte gravitationskraft i sina texter men däremot nämns tyngd- 

och dragningskraft.  
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8.2. Analys 1 – Analys 

Att alla tre läroböcker har många gemensamma ämnesspecifika begrepp visar på 

lärobokens makt. Forskning tyder på att läroboken har en central roll i undervisningen och ger 

direktiv om vad som anses vara den kunskap eleverna ska lära sig (Ammert 2011, s. 26). 

Ammerts studier kopplas till studiens resultat. Läroböckerna som analyserats i denna studie 

visar att ämnesspecifika begrepp som solen, månen, joden, planeter, asteroider, jordaxeln, 

himlakroppar, tyngdkraft och dragningskraft är centrala och viktiga begrepp att förstå för att 

kunna förklara vårt solsystem. Detta visas genom att alla läroböcker tar upp dessa 

ämnesspecifika begrepp i texter om solsystemet. 

För att ta ut de ämnesspecifika begreppen användes Järborgs vokabulärkategorier (Olander 

2015, s. 6). För att inte min egen tolkning av vad som definieras som ett ämnesspecifikt 

begrepp skulle påverka resultatet för mycket tog jag ut flera andra begrepp och försökte 

jämföra de med de ämnestypiska. Till exempel förekom begreppet stenblock (Hjernquist & 

Rudstedt 2013, s. 13), men begreppet valde jag att ta bort då begreppet enligt Järborgs 

kategorier (Järborg 2007, ss. 86–88) skulle anses som ämnesrelaterat men ändå mer 

allmänspråkligt då stenblock finns i andra kontexter än i solsystemet. Stenblock kan 

förekomma även här på jorden och förekommer inte bara i rymden. De ämnesspecifika 

begreppen sol och måne är också begrepp som kan användas i andra situationer, begreppen 

kan ibland användas i vårt vardagliga språk när vi använder oss av metaforer, till exempel att 

någon lyser som en sol. Då menar man inte att personen är stor, gul och varm utan man tänker 

på en person som ser väldigt glad ut och skiner upp, vilket solen gör med sina solstrålar. 

Begrepp som sol och måne kan förekomma i andra sammanhang men har sällan någon annan 

betydelse. Innebörden är densamma, sol och måne används inom fysiken och är två viktiga 

begrepp som används för att förklara vårt solsystem och blir därför väldigt relevanta att 

analysera i studien. Alla de ämnesspecifika begrepp som används i analysen är 

ämnesspecifika begrepp som används för att förklara vårt solsystem.   

8.3. Analys 2 – Resultat 

För att presentera resultatet av den andra frågeställningen gällande förklaringar av 

ämnesspecifika begrepp visas nedan en tabell där alla tre läroböcker inkluderas med 

förklaringskategorierna. I tabellen visas hur många gånger förklaringskategorierna 

förekommer i varje lärobok.  
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 PULS. Fysik och 

kemi. Natur & 

Kultur (B1) 

(Sjöberg, Öberg & 

Karlsson 2011). 

Koll på NO. 

Biologi, fysik, kemi. 

Sanoma utbildning 

(B2) (Hjernquist & 

Rudstedt 2013). 

Boken om fysik 

och kemi. Liber 

(B3) (Persson 

2004). 

Analogi 

Metafor 

Introducerats innan 

Exempel 

Relation 

Inget använt 

0 

2 

6 

3 

7 

109 

0 

1 

15 

14 

7 

124 

0 

0 

0 

18 

5 

81  

Tabell 5 – Förekomsten av förklaringskategorier. 

Resultatet visar att inga av de läroböcker som analyserats använder analogier för att 

tydliggöra och förklara de ämnesspecifika begreppen. Ett par metaforer användes i B1 och B2 

medans B2 och B3 använder sig mer av exempel för att ge förståelse av begreppen. Alla tre 

läroböcker använder sig av relation för att förklara begreppen, genom att sätta det nya 

ämnesspecifika begreppet som eleverna ska lära sig, i relation till ett annat ämnesspecifikt 

begrepp. Oftast används ingen förklaring, utan de ämnesspecifika begreppen står med i en 

mening. B2 hade begrepp som introducerades i andra kapitel 15 gånger, B1 introducerade 

ämnesspecifika begrepp i andra kapitel förutom astronomikapitlet sex gånger. Alla begrepp 

som analyserades fanns med i kapitlet om astronomi i B3.  

8.4. Analys 2 – Analys 

Resultatet visade att det skiljer sig lite i läroböckernas förklaringar av ämnesspecifika 

begrepp. Till exempel använder B3 ingen metafor alls och B1 använder bara tre exempel 

medans B2 och B3 använder sig av 14 respektive 18 exempel för att förklara de 

ämnesspecifika begreppen.  

Det förekom inga analogier i någon av läroböckerna för att tydliggöra de ämnesspecifika 

begreppen. Treagust forskning (Treagust 1993) visar att lärare bör använda analogier som en 

bro mellan elevernas förkunskaper till det nya vetenskapliga begreppet för att skapa 

förståelse. En förklaring varför analogier inte förekommer i de läroböcker som analyserats 
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kan vara att analogier bygger på elevers förkunskaper. För att ha kännedom om elevers 

förkunskaper är det en fördel att känna eleverna och det görs eventuellt bäst via en lärare eller 

person som fysiskt träffar eleverna kontinuerligt. Därför kan det vara svårt som 

läroboksförfattare att veta vilka förkunskaper man ska utgå ifrån när man försöker bygga den 

bron mellan förkunskaper och nya ämnesspecifika begrepp. Däremot skulle man till exempel 

kunna använda sig av Bohrs atommodell, där han tar relationen mellan en atommodell och 

kopplar den till solsystemet (Haglund & Jeppsson 2013; Höst 2018). De elever som då kan 

relatera får då en stor fördel genom att få ny kunskap genom en analogi. En lärobok skulle 

kunna vara uppbyggd på ett sätt där eleverna på vägen har utvecklat kunskaper och till slut 

när eleverna ska läsa kapitlet om astronomi och solsystemet så har eleverna redan byggt upp 

förkunskaper som de sedan kan använda för att skapa bron mellan tidigare kunskaper och de 

nya ämnesspecifika begreppen. Detta ger förutsättningar för att använda sig av analogier i 

läroböckerna. Min tanke är att det ska finnas variation i läroböckerna så det når ut till alla 

elever. Även Sothayapetch, Lavonens och Juutis forskning visar att analogier inte 

förekommer särskilt ofta i läroböcker då de finska läroböckerna använde analogier åtta gånger 

och de thailändska använde aldrig analogier. Detta kan dock visa att analogier faktiskt 

fungerar, då de finska skolresultatet är bättre än det thailändska (Sothayapetch, Lavonen & 

Juuti 2013). Enligt det sociokulturella och historiskt kulturella perspektiven har läraren också 

en viktig roll. Elevers möte med lärarens djupa kunskaper är en avgörande faktor för elevers 

begreppsutveckling och begreppsbildning. Det mest effektiva sättet kan eventuellt vara 

lärobokens förklaringar med hjälp av läraren stöd och konkretiseringar av begreppen (Arevik 

& Hartzell 2015, ss. 114–116). En annan anledning till varför analogier inte förekommer i 

läroböcker för yngre åldrar kan också vara att Piaget, Montangero och Biletto ansåg att elever 

inte utvecklade sitt analogiska tänkande förrän vid 11-12 års ålder (Piaget, Montangero & 

Billeter 1977; Haglund, Jeppsson & Andersson 2012, s. 2). Deras teori kopplat till Ribecks 

och Rådbos forskning (Rådbo 1996; Ribeck 2015) som visar att svenska läroböcker har ett 

förenklat språk kan tillsammans vara en anledning till varför analogier inte använts i några av 

läroböckerna. Avsaknaden av analogier kan ses som en förenkling av läroböckerna. Piaget, 

Montangero och Biletto ansåg att analogier var för komplicerat vilket enligt Ribeck och 

Rådbo då, inte har någon plats i de svenska läroböckerna med tanke på att böckerna oftast kan 

vara förenklade (Piaget, Montangero & Billeter 1977; Rådbo 1996; Ribeck 2015). 

Det förekom tre metaforer totalt i alla tre läroböcker varav B3 inte använde sig av metaforer 

alls. Exempel på dessa metaforer är att det ämnesspecifika begreppet planet förklarades 
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genom att använda metaforen vandrare (Sjöberg, Öberg & Karlsson 2011, s. 94). En vandrare 

är något som rör på sig, vilket planeter också gör i sina banor. Men vi tolkar inte begreppet 

bokstavligen. Det är inte en person som är ute och promenerar utan vi tolkar det bildligt, ett 

objekt som på något vis rör sig. Eleverna har här med fått använda sig av ett bekant ord de 

flesta känner till, vandrare. Tillsammans med det bekanta ordet skapar det nya ämnesspecifika 

begreppet mening genom metaforen som tolkas bildligt. Nu har förhoppningsvis det nya 

abstrakta ordet fått mening med det redan kända ordet. På det sättet bör eleverna kunna 

tillägna sig det ämnesspecifika begreppet planet (Lakoff & Johnson 2003, ss. 115–116; 

Haglund & Jeppsson 2013, s. 22). Lakoff och Johnson (Lakoff & Johnson 2003) menar på att 

de nya begrepp eleverna ska lära sig ofta är väldigt abstrakta och därför är det effektivt för 

begreppsutvecklingen att använda sig av ord som eleverna redan är bekanta med. Metaforer 

får eleverna att skapa mening och om eleverna använder sig av ord som de redan förstår bättre 

kan de tillägna sig de nya ämnesspecifika begreppen lättare. Ett annat exempel är när B1 

förklarar det ämnesspecifika begreppet måne som satellit, som betyder följeslagare (Sjöberg, 

Öberg & Karlsson 2011, s. 93). Även här används ett eventuellt mer känt ord som 

följeslagare, någon som följer efter. Det mer bekanta ordet skapar en bild av att månen följer 

efter något. I detta fall snurrar månen runt jorden i sin bana. Det kan dels göra att eleverna 

kommer ihåg att månen följer efter runt jorden samt att de kan skapa en inre bild och mer 

förståelse för hur månen fungerar.   

Resultaten av denna studie samt internationell forskning (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 

2013, s. 65) visar att analogier och metaforer inte verkar vara en vanlig förklaringskategori då 

de inte förekommer särskilt ofta i de läroböcker som analyserats i studierna. Dock visar 

forskning på att analogier och metaforer är en framgångsfaktor för att främja elevers 

begreppsutveckling (Treagust 1993; Haglund, Jeppsson & Andersson 2012). Här kan man 

eventuellt hitta utvecklingsmöjligheter i läroböckerna. Att satsa på att bygga upp böckerna så 

eleverna får förkunskaper för att kunna hantera analogier och metaforer. Tillsammans med 

lärarens stöd då utveckla sin begreppsliga förmåga och tillägna sig de nya vetenskapliga 

ämnesspecifika begreppen. Målet är att eleverna ska få de nya ämnesspecifika begreppen 

förklarade för sig, genom läroböcker och lärare, så att de förstår innebörden av begreppen.   

Exempel är en förklaringskategori som förekommer väldigt ofta, speciellt i B2 och B3. Det 

var den mest förekommande förklaringskategorin om man bortser från inget använt både i B2 

och B3. Jämför man det med Sothayapetch, Juutis och Lavonens undersökning var resultatet 

inte densamma. Procentuellt var inte exempel den förklaringskategorin som användes oftast i 
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deras undersökningsresultat (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013). En anledning till varför 

exempel är en vanlig förekommande förklaringskategori i denna studie kan vara att elever 

använder sitt vardagliga språk för att utveckla sina vetenskapliga begrepp. Genom exempel 

använder sig läroboken av ett vardagligt språk som möter det vetenskapliga språket som gör 

att eleverna kan utveckla en förståelse av de nya begreppen (Lindqvist 2001, ss. 12–13; 

Vygotskij 2001, s. 349). B3 beskriver det ämnesspecifika begreppet asteroid som en 

stenbumling (Persson 2004, s. 150). Beroende på vilka ens elever är kommer ordet 

stenbumling vara mer eller mindre bekant men begreppet i sig är mer vardagligt och mindre 

abstrakt än begreppet asteroid. Man bör aldrig glömma bort att ord som är självklara för en 

själv inte alltid är självklara för eleverna, vilket man bör ha i åtanke när man undervisar om 

begreppen. I exemplet används det vardagliga begreppet stenbumling som eleverna eventuellt 

kan relatera till, för att förtydliga och ge förståelse för det nya vetenskapliga begreppet 

asteroid.  

Ett annat exempel är där månen beskrivs som en vit tallrik (Persson 2004, s. 140), vilket ger 

eleverna en förståelse av att månen är vit och cirkelformad. Något som kan bli problematiskt i 

exemplet är att en tallrik är platt medans månen är klotformad. Det kan ge en indikation till 

eleverna att månen är platt vilket inte stämmer. Treagust talade om att inlärningen kan 

försämras ifall egenskaperna mellan de bekanta och det begrepp eleven ska lära sig inte 

matchar (Treagust 1993, ss. 293–294). Det kan även kopplas till detta exempel då 

egenskaperna gällande tallriken kan bli missvisande då tallriken är platt medans månen är 

format som ett klot. Denna missvisning kan eventuellt försämra förståelsen för det 

ämnesspecifika begreppet måne.  

Det uppmärksammades även att i undersökningen kunde det bli problematiskt att skilja på 

metafor och exempel. Som i exemplet om att månen är som en vit tallrik. Det skulle också 

kunna ses bildligt som en metafor, att ett objekt är format som en cirkel och är vit men är inte 

bokstavligen en tallrik. Både metaforer och exempel bygger på elevers förkunskaper och 

vardagliga begrepp. Anledningen varför jag valde att ta tallrik och kategorisera det inom 

exempel är för att tallrik är ett så pass vanligt och känt vardagligt begrepp och Vygotskijs 

teori visar att de vardagliga begreppen som eleverna redan känner till ger en förståelse för det 

nya begreppet eleven ska lära sig (Vygotskij 2001; Haglund & Jeppsson 2013). De vardagliga 

begreppen är kopplade till elevernas begreppsutveckling, de vardagliga begreppen behöver 

möta de vetenskapliga begreppen för att skapa förståelse, de hör till varandra. Det utesluter 
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dock inte att man kan använda metaforer i sina vardagliga exempel som bygger på elevernas 

förkunskaper och erfarenheter.  

Förklaringskategorin relation var den näst mest använda kategorin i B1, i B2 var det den 

fjärde mest använda och i B3 den tredje mest använda, alltså används en relation i form av ett 

ämnesspecifikt begrepp för att förtydliga det nya ämnesspecifika begreppet ganska ofta. 

Relation var den mest dominerande förklaringskategorin i Sothayapetch , Juutis och Lavonens 

undersökning (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013) där de analyserade Finländska och 

Thailändska läroböcker. Wikmans (Wikman 2004) anser att de ämnesspecifika begreppen bör 

ses ur olika synvinklar för att eleverna ska kunna tillägna sig begreppen på bästa sätt. En 

synvinkel är just att förtydliga det nya ämnesspecifika begreppet eleven ska lära sig med ett 

annat ämnesspecifikt begrepp. Begrepp kan även ha hierarkisk struktur där ett större begrepp 

förtydligar ett mindre begrepp eller tvärtom, därför kan nya ämnesspecifika begrepp sättas i 

ordning för att skapa en process av förståelse, vilket kan vara en av anledningarna till att 

relation används ofta i läroböckerna, för att skapa förståelse för nya vetenskapliga begrepp 

(Vygotskij 2001, s. 376). Ett exempel på det är när B3 förklarar gravitation genom att skriva: 

Engelsmannen Isaac Newton kom på varför planeterna hålls kvar i sina banor runt solen. 
Det är samma kraft som drar i ett äpple som faller till marken. Han kallade dragningskraften 
för gravitation (Persson 2004, s. 153). 

Citatet visar att det ämnesspecifika begreppet kraft är överordnat som i sin tur har 

underordnade begrepp som dragningskraft och gravitationskraft. Exemplet visar hur ett 

ämnesspecifikt begrepp kopplas till ett annat ämnesspecifikt begrepp. B3 visar även andra 

exempel på där det ämnesspecifika begrepp eleven ska lära sig sätts i relation till ett annat 

ämnesspecifikt begrepp. B3 nämner att solen är vår närmsta stjärna och även den enda 

stjärnan vi kan se på dagen (Persson 2004, s. 141). Det ämnesspecifika begreppet solen 

kopplas till det ämnesspecifika begreppet stjärna, solen är en stjärna. Om eleverna då har 

tidigare förkunskaper om vad en stjärna är, kommer de få mer förståelse för det nya begreppet 

solen. Ett annat exempel är när jorden beskrivs som en av de nio planeter som rör sig runt 

solen (Persson 2004, s. 141), vilket kopplar det ämnesspecifika begreppet jorden till det 

ämnesspecifika begreppet planet. Jorden är en planet. Genom dessa relationer får eleverna 

möjlighet att belysa de nya vetenskapliga begreppen ur olika perspektiv och det hjälper 

eleverna att få sina uppfattningar att gå från mer vardagliga till mer vetenskapliga (Wikman 

2004). Enligt Vygotskijs historiskt kulturella perspektiv bör läraren med sin kunskap möta 

eleven i sin begreppsutveckling för bästa möjliga effekt. Även fast studien riktar in sig på en 
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läromedelsanalys ska man inte glömma bort den mänskliga faktorn. Enligt teorier har den 

sociala aspekten en viktig roll och därför får man inte heller glömma bort att lärarens ansvar 

är central. Elevens möte med texterna i läroboken ger eleven rätt förutsättningar för att skapa 

en djup förståelse för det nya ämnesspecifika begrepp hen ska lära sig. Men för att 

komplettera och öka elevernas begreppsutveckling har läraren också kunskap att tillföra som 

är betydande för förståelsen av begrepp (Arevik & Hartzell 2015, ss. 114–116). 

Att förklaringskategorin inget använt är den mest använda kategorin i alla tre läroböcker är 

inte förvånansvärt. Begrepp som används i texter och meningar förklaras inte varje gång det 

dyker upp. Det var även en vanlig förekommande förklaringskategori i den internationella 

forskningsstudien (Sothayapetch, Lavonen & Juuti 2013). Om man skulle förklara ett 

ämnesspecifikt begrepp varje gång det dök upp i en text skulle det bli alldeles för mycket text 

samt upprepningar som är överflödiga. För att exemplifiera hur den förklaringskategorin ser 

ut kan vi använda oss av B2. Där står det: 

Runt solen kretsar inte bara planeter utan även mängder av andra stenblock i olika 
storlekar. De kallas för asteroider. Mellan planeterna Mars och Jupiter finns ett 
asteroidbälte (Hjernquist & Rudstedt 2013, s. 15). 

I exemplet finns de ämnesspecifika begreppen solen samt planeterna. De lämnas här utan 

förklaring och finns bara med i meningen. Ett annat exempel som visar begreppen sol och 

måne med förklaringskategorin inget använt är: 

Sedan urminnes tider har vi använt stjärnorna, solen och månen för att hålla reda på tiden 
(Sjöberg, Öberg & Karlsson 2011, s. 90). 

Ingen förklaring om vad solen eller månen är för slags objekt finns med i denna mening.     

9. Slutsatser  

Att knyta samman studiens syfte och frågeställningar efter resultat- och analysdelen blir nu 

relevant. Syftet med studien var att, genom en läromedelsanalys, undersöka vilka 

ämnesspecifika begrepp som förekom i tre svenska fysikläroböcker för årskurs 4–6. Det var 

första steget för att kunna uppnå det andra syftet med studien. Andra syftet var att analysera 

hur dessa ämnesspecifika begrepp förklarades för att ge förståelse av begreppen. De 

frågeställningar undersökningen arbetade mot var: 
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• Vilka ämnesspecifika begrepp förekommer i fysikläroböcker om solsystemet i årskurs 

4–6?  

• Hur förklaras de ämnesspecifika begreppen om solsystemet så att de ger förståelse av 

begreppen? 

Det jag kom fram till var att de ämnesspecifika begrepp som användes för att förklara vårt 

solsystem var måne, solen, planet, jorden, asteroid, jordaxel, solsystem, himlakroppar, 

tyngdkraft, dragningskraft, dvärgplaneter, komet, krater och gravitationskraft. Totalt 14 

ämnesspecifika begrepp. Den första frågeställningen var en nödvändighet för att kunna 

besvara min andra frågeställning som står för den större delen av min analys, hur de 

ämnesspecifika begreppen förklaras för att ge förståelse av begreppen.  

Den mest använda förklaringskategorin var inget använt hos alla läroböcker. Resultatet i sig 

var väntat då begrepp inte förklaras varje gång det dyker upp. Det skiljde sig lite mellan 

läroböckerna i sig men inte markant. B1s mest använda kategori efter inget använt var 

relation i följd av introducerats tidigare. Exempel användes endast tre gånger och metaforer 

två gånger, analogier förekom inte alls. B2s mest använda kategori efter inget använt var 

introducerats tidigare tätt följt av exempel, 14 stycken exempel användes för att förtydliga de 

ämnesspecifika begreppen. Relation användes sju gånger för att förklara begreppen, B2 

använde endast en metafor och ingen analogi. B3s mest använda kategori efter inget använt 

var exempel, 18 stycken. Därefter användes kategorin relation fem gånger och inga analogier 

eller metaforer förekom. Inga begrepp hade heller introducerats tidigare (se tabell 4). 

 I B1 användes de ämnesspecifika begreppen totalt 127 gånger varav inga analogier och 

109 gånger användes ingen förklaring. I B2 användes de ämnesspecifika begreppen totalt 161 

gånger varav ingen analogi och inget använt 124 gånger. I B3 användes de ämnesspecifika 

begreppen 104 gånger varav ingen analogi och inget använt 81 gånger. Detta sammanfattar 

resultatet i det hela. Det visar tydligt att oftast användes ingen förklarings alls och i B2 

förekom de ämnesspecifika begreppen flesta gånger. Resultatet är inte chockerande då B2 

hade betydligt mer material som analyserades. När empirin analyserades och räknades gjordes 

det manuellt. Resultatet kan ha påverkats av den mänskliga faktorn. Däremot läste jag igenom 

allt material fyra gånger för att verkligen säkerställa i möjliga mån.  

Alla tre läroböcker hade många gemensamma begrepp, vilket tyder på att böckerna hade 

någorlunda gemensamt innehåll. Alla läroböcker förtydligade sina ämnesspecifika begrepp 

genom olika förklaringskategorier vilket tyder på en god lärobok enligt Wikman. Begreppen 
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bör belysas mångsidigt (Wikman 2004, s. 152). Däremot användes inga analogier alls i någon 

av läroböckerna. Anledningen till det kan som sagt vara att nuvarande läroböcker kan ha 

förenklade texter och enligt Piaget, Billeter och Montangero är analogier svårare att hantera 

då de anser att elever inte kan använda sig av analogier förrän vid 11–12 års ålder (Piaget, 

Montangero & Billeter 1977; Ribeck 2015). Även Rådbo (Rådbo 1996) kom fram till att 

läroböckerna kan vara förenklade. Det i sig kan ge konsekvenser i form av att eleverna inte lär 

sig och till slut förstår de inte ämnet i sig, vilket kan leda till att de tycker de 

naturorienterande ämnen är svårt och komplicerat. Eventuellt kan uteslutandet av analogier 

vara den förenklingen av läroböcker som Ribeck och Rådbo talar om. Däremot visar annan 

forskning att yngre barn kan använda sig av analogier (Haglund, Jeppsson & Andersson 

2012). Varför inga av läroböckerna använder analogier kan jag tyvärr inte säkerställa i denna 

studie men det är en intressant forskningsfråga.  

Vygotskijs teorier (Vygotskij 2001; Arevik & Hartzell 2015) om att eleverna lär sig nya 

vetenskapliga begrepp genom att använda sina vardagliga begrepp visar sig i läroböckerna 

som analyserats i denna studie. Många gånger användes exempel som förklaring och dessa 

exempel bygger mycket på de vardagliga begreppen och på så sätt byggs det broar mellan 

begreppen.  

Något som skulle vara intressant att forska vidare om är fokus på användningen av 

analogier och metaforer. Hur kan förkunskaperna i en lärobok byggas upp på så sätt att eleven 

kan använda de kunskaper hen lär sig på vägen i läroboken? Med tanke på att det finns teorier 

och forskning som visar på att analogier och metaforer är bra verktyg för elever för att få 

förståelse för nya begrepp vore det spännande att bygga vidare med fokus på endast analogier 

och metaforer.  
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