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Abstract 

Biological diversity is one out of four dimensions, characterizing the subject of Biology ac-

cording to the school curriculum. As a concept, biological diversity had its break through at 

the UN environmental conference in Rio de Janeiro in 1992, where the convention about bio-

logical diversity, named CBD, was signed. According to the convention, almost all the na-

tions of the world have engaged themselves to preserve the national diversity of species, in-

cluding the diversity of genetics and ecological systems.  

 

This thesis focuses the biological diversity from the perspective of school books. The aim is 

to find out how the biological diversity is presented in biology books for students aged 12-15 

years.  

 

In 1994, the current Swedish secondary and high school curriculum called LPO-94 was pre-

sented. The biology books used in this study were published between 1994 and 2007, all of 

them exist in many editions and are published by three different publishers.  

 

The conclusion of the study is that all the biology books that were examined have reached 

different levels of the development in the field of biological diversity. 

 

 

 

Keywords: Biodiversity, species concept, ecosystem, textbook, curriculum. 
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1 Inledning 

En tidig tisdagsmorgon för snart tre år sedan var vi med på en exkursion ute på Öja/Landsort, 

som är präglat av den biologiska mångfalden. Morgonen var lite mulen och grå men den 

besparade oss från regn. Utanför stugdörren stod ett par små blodnävor som nickade mot oss 

när vi klev ut från vandrarhemmets röda stuga. Vi gick över en äng med massa blommor och 

gräs för att komma fram till klipporna på öns norra ände där malört stod i klungor. Ute vid 

klipporna fanns som små hällkar med vatten i. I ett av hällkaren hittade en student en större 

vattensalamander som blev väldigt uppmärksammad av exkursionens samtliga deltagare. Vi 

halvlåg ute på klipporna och tittade ut över Östersjön och på fåglarna som skrattade i skyn. 

Vad var det för fåglar som fanns ovanför oss? Efter en stunds studerande av dem i kikaren 

kunde vi förvissa oss om att det var skrattmåsar, fiskmåsar och gråtrutar. Helt plötsligt blev 

det så påtagligt att flera arter och individer av olika arter liknar varandra väldigt mycket fast 

de inte tillhör samma art (en skillnad mellan en fiskmås och en gråtrut är utseendet kring 

fåglarnas ögon). Om vi den här morgonen inte hade haft en kikare till hjälp skulle vi säkert 

kalla dessa fåglar för måsar utan att bry oss närmare om de var av samma art eller inte. Hur 

kommer det sig att vissa organismer är så lika varandra men ändå inte tillhör samma art? Efter 

ett par timmar var det dags att gå till öns södra del. På vägen syntes en stor fågel i fjärran och 

kikaren kom fram igen, det exkursionsledaren ville visa oss var en stor havsörn! Vid 

klipporna på den södra delen letade vi efter liv i tångruskorna, efter att fått höra att det fanns 

ätbara räkor i området hade vi bestämt oss för att vi skulle få tag i en. Det var halt ute på 

klipporna i vattnet och till vår stora förtjusning fanns en mycket hjälpsam labbassistent som 

till slut hittade en räka åt oss då vi inte vågade gå ut djupare i vattnet (tack Andreas 

Prevodnik). För att kunna granska räkan närmare tog vi med oss den liksom några andra små 

kryp till vandrarhemmets matsal, som för tillfället fick utgöra ett laboratorium med mikroskop 

och böcker för att kunna nyckla djuren. Efter studerandet av räkan och konstaterandet att det 

var rätt art, prövade vi oss på ett mindre djur som var en gråsugga. När vi var färdiga med 

denna lilla krypande sak (djurvänner som vi är ville vi kunna släppa tillbaka djuren i naturen) 

fanns det ingen gråsugga kvar i mikroskopet. Vi letade igenom matsalen med skräckblandad 

förtjusning men kunde ingen gråsugga finna. Det lilla krypet kom däremot fram när 



 7

exkursionens alla deltagare satt och åt middag på kvällen. Efter en exkursion som är full av 

upplevelser undrar man om allt kan tillgodogöras genom läsande av en lärobok. Därför undrar 

vi hur den biologiska mångfalden presenteras i läroböckerna för eleverna.      

1.1 Bakgrund 

I en av våra vfu-skolor används endast biologiböcker som läromedel för undervisning i 

biologi. När så är fallet blir betydelsen av lärobokens innehåll stor för alla vetenskapliga 

förklaringar. Här kan även valet av biologibok bli avgörande för vilket stoff som presenteras 

för eleverna. För att studera vad som skiljer läroböckerna åt bestämde vi oss för att undersöka 

hur biologisk mångfald1 presenteras i läroböckerna. Ett av målen som eleven ska ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret är att: ”känna till grunddragen i livets utveckling samt villkoren 

för och betydelsen av biologisk mångfald”.2 För att kunna granska innehållet i 

biologiböckerna krävs att man först sätter sig in i vad begreppen innebär. Därför utgår den här 

studien från det vetenskapliga innehållet av biologisk mångfald. Biologisk mångfald som 

begrepp fick sitt genombrott under FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Under 

konferensen undertecknades en konvention om biologisk mångfald (UN Convention on 

Biological Diversity, CBD). Konventionen skrevs på av i stort sett alla världens länder. 

”Syftet med konventionen är att ta ett helhetsgrepp på problem som uppstår i samband med 

nyttjandet av levande naturresurser”.  Dess övergripande mål är: ”att bevara biologisk 

mångfald, att nyttja dess beståndsdelar på ett hållbart sätt samt att rättvist fördela den nytta 

som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser”.3  

 

Ett av de största globala problemen är den ökade förlusten av arter, naturtyper och ekosystem 

– biologisk mångfald. Våra liv blir fattigare, både ekonomiskt och själsligt, utan denna 

mångfald.4 

 

                                                                 
1 Biologisk mångfald är en av fyra dimensioner som karaktäriserar biologiämnet i kursplanen för biologi.  
2 Skolverket (2000) s.53-54. 
3 Konventionen om biologisk mångfald www.biodiv.se.  
4 Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se.  
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Begreppet biologisk mångfald används ofta för att understryka värdet av variationsrikedom 

hos allt levande. För att behålla denna variationsrikedom bland djur och växter och dess 

livsmiljöer har Natura 2000 kommit till inom EU.5 Det innebär att länderna inom EU ska 

vidta åtgärder för att arter och naturtyper ska ha en gynnsam bevarandestatus, det vill säga att 

de ska finnas kvar långsiktigt. Grunden till EU:s naturvårdspolitik har sina rötter i bland annat 

Konventionen om biologisk mångfald.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Den biologiska mångfalden är intressant eftersom den är en förutsättning för liv och berikar 

människan. Syftet med den här studien är att ta reda på hur nio läroböcker i biologi tar upp 

biologisk mångfald, både som begrepp, hur det definieras och i vilken omfattning det 

förekommer. Då begreppet biologisk mångfald finns med i kursplanen för biologi som en del 

av ämnets karaktär, finns det en anledning till att undersöka på vilket sätt läroböckerna 

behandlar begreppet och dess tre nivåer; mångfald av arter, genetisk variation inom arter och 

mångfalden av ekosystem/naturtyper. Vi vill också veta om det har skett någon förändring i 

läroböckerna kring biologisk mångfald sedan 1995, då den första kursplanen för biologi 

började gälla, och tills idag då kursplanen från år 2000 är gällande. En särskild granskning av 

de två lättlästa böckerna görs för att se om de fyller sitt syfte. 

Frågeställningar: 

• Hur definieras biologisk mångfald och dess tre nivåer i läroböckerna? 

• Vilka skillnader finns det i beskrivningarna av biologisk mångfald i läroböckerna utifrån de 

två olika kursplanerna för biologi? 

 

 

 

 

                                                                 
5 Naturvårdsverket  www.naturvardsverket.se.  
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2 Teori 

2.1 Teoretisk ansats 

Det teoretiska perspektivet i den här uppsatsen utgår från hermeneutiken.6 När man analyserar 

en text gör man nästan alltid en tolkning. Inom vetenskapsteorin finns en särskild teori för 

detta; hermeneutiken. Ursprungligen var det ett antal metodregler som under 1500-talet 

användes för att tolka teologiska och klassisk-humanistiska texter.7 Men hermeneutiken är 

äldre än så då den kan härledas till antiken. I dag är metoden utvecklad och kan användas som 

tolkningsteori för alla slags texter.  

 

… tolkning bygger på en noggrann analys av detaljerna av en text, och en förståelse  av 

texten som helhet och som kulturprodukt i en än större historisk helhet. Denna insikt brukar ofta 

kallas för den hermeneutiska cirkeln.8 

 

 Den hermeneutiska cirkeln kan förklaras som att delen och helheten samspelar med varandra, 

och att man i detta samspel når högre förståelse. 

 

Den filosof som kanske har betytt mest för den moderna hermeneutiken är Hans-Georg 

Gadamer. Han menar att varje mottagare av en text närmar sig texten med en viss 

förförståelse, eller som han kallar det, med fördomar. ”Fördomarna finns inbäddade i vår 

kultur och i vårt språk och är på så sätt utgångspunkten för all förståelse och all tolkning”.9 

Gadamer beskriver detta själv i sin bok Sanning och metod:  

 

                                                                 
6 Hermeneutik betyder tolkningslära eller förståelselära (Molander 2003 s.166). 
7 Molander (2003) s.166. 
8 Molander (2003) s.167. 
9 Molander (2003) s.171. 
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Att efterkommande förståelse är principiellt överlägsen den ursprungliga produktionen och 

därför kan kallas bättre förståelse, beror inte (som Schleiermacher menade) på den 

efterkommande medvetandeprocess, som leder till likställning med upphovsmannen. Snarare 

beskrivs därmed den oöverstigliga skillnad, som det historiska avståndet installerar mellan 

tolkare och upphovsman. Varje tid måste förstå en traderad text på eget vis, ty texten tillhör en 

helhetlig tradition, som tiden har sakligt intresse av för att försöka förstå sig själv. Textens 

verkliga innebörd, sådan den talar till tolkaren, är nämligen inte beroende av de tillfälligheter, 

som författaren och hans ursprungliga publik representerar. Texten sammanfaller i alla 

händelser inte med dem, ty den är alltid tillika bestämd av tolkarens historiska situation och 

därmed av historiens objektiva förlopp i dess helhet. 10 

 

Gadamers teori om förförståelse bygger på ett subjektivt synsätt. Det finns de som inte håller 

med Gadamer om att en tolkning görs subjektivt, utan hävdar istället att en observation måste 

göras objektivt. Tysken Edmund Husserl var upphovsman till fenomenologin, som intresserar 

sig för hur vi kan få kunskap om världen. Inom fenomenologin försöker man i så hög grad 

som möjligt bortse från sina förkunskaper och fördomar när man beskriver världen. Husserl 

utvecklade alltså fenomenologin som en metod för att erhålla objektivitet och säkra fakta.11 

Att analysera en lärobok i biologi när man har en utbildning inom detsamma är nog svårt att 

göra helt objektivt. Därför görs analysen av läroböcker i den här uppsatsen utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv, då det inte går att bortse från våra förkunskaper. ” 

2.1.1 Tolkningsstrategi 

I boken Textens mening och makt tar författarna upp fyra olika tolkningsstrategier att utgå 

ifrån; uttolkaren, avsändaren, mottagaren och den omgivande diskursen utan att fokusera 

speciella aktörer. Den strategi som bäst stämmer överens med syftet i uppsatsen är den som 

utgår från uttolkaren. Som uttolkare samspelar den egna erfarenheten och samtida kunskaper 

med de erfarenheter som den ursprungliga texten bygger på. Uttolkaren försöker inte 

återskapa avsändarens mening med texten, utan utgår från sig själv som socialt och historiskt 

betingade uttolkare.12 
                                                                 
10 Gadamer 1960/1990 s.143. 
11 Molander (2003) s.122-125. 
12 Bergström & Boréus (2005) s.24-25. 
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2.1.2 Validitet och reliabilitet 

När en text ska analyseras behövs en intressant frågeställning. För att kunna besvara denna 

behöver man ett tillvägagångssätt, det vill säga ett verktyg. Att välja rätt verktyg för rätt 

undersökning kallas validitet.13 Man måste veta att man undersöker det som avses att 

undersökas. Man måste också veta att det görs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga man måste 

veta att man har en god reliabilitet.14  Validitet och reliabilitet, som det presenteras ovan, hör 

främst till den kvantitativa forskningen. Betydelsen av begreppen blir lite annorlunda inom 

den kvalitativa forskningen. Validitet gäller istället hela forskningsprocessen då ambitionen är 

att ”… upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärden, att beskriva 

uppfattningar eller en kultur.15 Reliabilitet får också en annan betydelse inom kvalitativ 

forskning. Reliabiliteten bör då ses med bakgrund till den unika situation som föreligger då 

undersökningen sker.16 

2.2 Definitioner av begrepp 

Ett begrepp innehåller både en idé och ett omfång och kan definieras så här: ”Ett begrepp är 

en bestämning eller en rad inbördes relaterade bestämningar som betecknar ett föremål, en 

grupp föremål eller en företeelse”.17 

2.2.1 Definition av biologisk mångfald 

FN:s konvention om biologisk mångfald definierar biologisk mångfald/biodiversitet som: 

 

Biological diversity means the variability among living organisms from all sources including, 

inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of 

which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems. 18 

 

                                                                 
13 Bergström & Boréus (2005) s.33. 
14 Patel & Davidson (2003) s.98. 
15 Patel & Davidson (2003) s.103. 
16 Patel & Davidson (2003) s.102-106. 
17 Patel & Davidson (2003) s.19. 
18 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2001) s.85. 
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Den svenska översättningen blir: 

 

Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen bland levande organismer av alla 

ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och 

de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 

mellan arter och av ekosystem. 19 

 

Den biologiska mångfalden består alltså av tre nivåer: mångfald av arter, genetisk variation 

inom arter och mångfald av ekosystem/naturtyper.20  

Mångfald av arter 

Med artdiversitet menas mångfald på artnivå.21 ”Det vanligaste sammanfattande måttet på 

artmångfald är artrikedomen, dvs det totala antalet arter inom ett område”.22 När mångfalden 

ses i ett perspektiv på artnivå kommer frågan på tal om en naturlig eller en odlad mångfald. 

Det finns många faktorer som påverkar den bilogiska mångfalden och människan är en utav 

dem.23 Genom att omvandla landskapet kan människan både förändra den biologiska 

mångfalden positivt och negativt exempelvis genom att föra in nya arter eller genom att utrota 

gamla befintliga arter. 

Genetisk variation inom arter 

Darwin var bland de första att upptäcka att det fanns en variation inom arter. Den kan ses som 

både en förutsättning för evolution men också som ett resultat av evolution.24  Efter Darwins 

tid har vetenskapsmän upptäckt att variationen beror på den genetiska variationen inom arter. 

”Även inom en art finns en mångfald som kallas genetisk variation …”.25 Den här typen av 

variation kallas för heterozygoti och kan ses som en mångfald på inomartsnivån.26  Den 
                                                                 
19 Konventionen om biologisk mångfald www.biodiv.se. 
20 Sjöberg (1998) s.18 & Miljöportalen www.miljoportalen.se.  
21 Jernelöv & Kågeson (1992) s.13. 
22 Bernes (red) (2001) s.14. 
23 Eriksson (2003) s.15. 
24 Jernelöv & Kågesson (1992) s.11. 
25 Eriksson (2003) s.15. 
26 Jernelöv & Kågeson (1992) s.13. 
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genetiska variationen gör sig gällande genom att arvsanlagen skiljer sig åt vilket benämns som 

genotypiska skillnader. Arvsanlagen omkombineras för varje ny individ och för varje ny 

generation. Den genetiska variationen på inomartsnivå ökar när antalet arter minskar.27  

Mångfald av ekosystem  

Mångfald av ekosystem syftar till att det ska finnas många olika ekosystem inom ett område. 

Ekosystem utgörs av livsmiljöer och naturtyper som olika organismer lever i. Den naturliga 

biologiska mångfalden är beroende av områdets egen heterogenitet. Växtsamhällen och 

djurarter ökar ju fler naturtyper som finns. 

2.2.2 Definition av art 

”Art är den systematiska enhet som oftast kommer till användning när biologisk mångfald ska 

mätas”.28 Förklaringen till vad en art är blir olika beroende på vem man frågar. Därför kan 

artbegreppet betraktas utifrån olika definitioner. De definitioner som presenteras här är de 

som inom vetenskapen är de tre vanligaste: det biologiska artbegreppet, det morfologiska 

artbegreppet och det fylogenetiska artbegreppet .29 

 
Det biologiska artbegreppet 

Det biologiska artbegreppet bygger på reproduktion och fertilitet hos avkomman. “The bio-

logical species concept takes reproductive community to be central to the role of species as 

evolutionary units”.30 Två individer som är av samma art ska kunna få en fertil avkomma.31 

Det biologiska artbegreppets dilemma är att systemet bygger på organismer som använder 

parning med annan individ som metod. Det blir däremot annorlunda för organismer som kan 

fortplanta sig utan befruktning eller genom självbefruktning.32   

 

                                                                 
27 Bernes (red) (2001) s.9-10. 
28 Jernelöv & Kågeson (1992) s.12. 
29 Sterelny & Griffiths (1999) s.184. 
30 Sterelny & Griffiths (1999) s.187. 
31 Sjöberg (1998) s.21 och Wilson (1995) s.43-45. 
32 Uddenberg (2003) s.139. 
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Det morfologiska artbegreppet 

Det morfologiska artbegreppet är vanligt inom zoologi och botanik. Detta artbegrepp bygger i 

första hand på anatomi och uppbyggnaden av organismer. Arten är alltså en samling individer 

med likadan byggnad och liknande utseende som skiljer sig från andra gruppers.33 Problemet 

med det morfologiska artbegreppet är att det inom arter inte kan finnas någon variation 

eftersom alla måste likna varandra. Indelningen kan bli vilseledande eftersom en art lätt 

splittras i flera då individernas utseende varierar.34 För att enkelt beskriva detta kan Pelle 

Svanslös tas till hjälp. Pelle svanslös är fortfarande en katt fast han inte har någon svans, och 

en människa med en arm är fortfarande en människa.35  

Det fylogenetiska artbegreppet  

Det fylogenetiska artbegreppet har inslag av ett evolutionärt perspektiv. Artbegreppet bygger 

på att arten är en gren på ett fylogenetiskt träd som har en gemensam utvecklingshistoria 

bakom sig. Ett fylogenetiskt träd bygger på likheter, hur arter är släkt med varandra och hur 

individer tillhör samma art. I fylogenetiska träd finns oftast släktskapsförhållanden inom och 

mellan populationer.36 Arten ses i ett evolutionärt perspektiv då den uppkommit som 

avkomma och utvecklats ur tidigare populationer. ”In this view, species are lineages of 

ancestral/descendant populations”.37 I det fylogenetiska artbegreppet tillåts en viss variation 

mellan individerna inom arten. Fyra år före utgivningen av Darwins Arternas uppkomst skrev 

Sven Nilsson från Sverige en härstamningslära som handlar om hur arter utvecklas och 

härstammar från varandra.38 Det kanske mest spännande är att en svensk har haft samma 

tankar som Darwin under samma tidsperiod då många naturvetenskapsmän och filosofer var 

britter. Inom det fylogenetiska artbegreppet tas ingen hänsyn till att vissa individer inte kan 

befrukta varandra men ändå tillhöra samma art.39 Problemet för det fylogenetiska artbegreppet 

är att analysen av vilka som är släkt med varandra görs genom beräkningar i datorer och i stor 

utsträckning bygger på sannolikhetskalkyler. Dels kan man vara osäker på att datorerna 

                                                                 
33 Jernelöv & Kågeson (1992) s.12 och Wilson (1995) s.48. 
34 Uddenberg (2003) s.139 och Wilson (1995) s.52-53. 
35 Sterelny & Griffiths (1999) s.186 och Uddenberg (2003) s.122-123. 
36 Wilson (1995) s.52. 
37 Sterelny & Griffiths (1999) s.186. 
38 Uddenberg (2003) s.183. 
39 Wilson (1995) s.52. 
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analyserar korrekt, dels är den beskrivning som ges som den mest sannolika inte med säkerhet 

den korrekta. 

2.2.3 Definition av ekosystem 

Ett ekosystem består av två faktorer; en som bildas av det levande (biotisk) och en som bildar 

dess livsmiljö (abiotisk). Storleken på ett ekosystem varierar då det kan vara allt från 

gråsuggans livsmiljö under en sten, till måsarnas vidsträckta jaktområde.  

 

Ecosystem means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and 

their non-living environment interacting as a functional unit.40 

 

An ecosystem consists of all the organisms living in a community as well as all the abiotic 

factors with which they interact. As with populations and communities, the boundaries of eco-

systems are usually not discrete. Ecosystems can range from a microcosm … to lakes and for-

ests.41  

 

De abiotiska delarna av ett ekosystem består av det som är ickelevande; berg, jord, luft och 

vatten samt de processer som inte produceras av det som är levande. Biotiska delar är sådant 

som är levande, till exempel djur och växter.  

 

Ekosystem utgör många tjänster som tas för givet och därför inte värderas i pengar. Exempel 

på detta är mikroorganismernas frigörelse av näringsämnen, deras nedbrytning av föroreningar i 

luft, mark och vatten, insekternas pollinering och vegetationens vattenreglerande effekt.42 

 

                                                                 
40 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2001) s.86. 
41 Campbell & Reece (2002) s.1198. 
42 Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se.  
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2.2.4 Varför ska den biologiska mångfalden bevaras? 

Det finns flera orsaker till att den biologiska mångfalden ska bevaras. Den kanske mest 

betydande för människan är ”för att själva överleva som art”.43 Naturskyddsföreningen och 

Naturvårdsverket framhäver ett antal olika skäl till bevarandet:44 

• Etiska och moraliska skäl – Alla levande organismer har lika stor rätt att leva.  

• Estetiska och kulturella skäl – Naturen är en ständig källa till skönhet och upplevelser som 

gör oss lyckliga och harmoniska. 

 

Ingen tittar två gånger på en sparv eller ekorre, eller ens en gång på en maskros, men en 

pilgrimsfalk eller en puma är en upplevelse för livet. Och det beror inte på deras storlek (tänk på 

en ko) eller deras vildhet (tänk på en katt), utan på att de är sällsynta.45 

 

• Materiella och ekonomiska skäl – För att kunna nyttja biologiska resurser till mat, 

läkemedel och industriella produkter i framtiden då vi inte vet vad vi kommer att ha 

användning av. Men även för att klara framtida miljöförändringar.  

En annan aspekt för bevarandet av den biologiska mångfalden är att variationen av allt 

levande hjälper varandra för överlevnad. Med syfte på utbytet av syre och koldioxid mellan 

växter och djur (fotosyntes och cellandning). 

2.3 Läroplan och kursplan 

De grundläggande bestämmelser som finns för grundskolan finns i skollagen (SFS 

1985:1100). ”Lagen anger övergripande mål för utbildningen i skola … samt övergripande 

riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas”.46 I grundskoleförordningen (SFS 

1994:1194) finns vidare föreskrifter om utbildningens innehåll och där finns fastställt att det 

ska finnas en läroplan för grundskolan.47 Genom läroplanen anger regering och riksdag 

                                                                 
43 Aniansson (1990) s.56. 
44 Aniansson (1990) s.56-59 och Bernes (red) (2001) s.10-12. 
45 Wilson (1995) s.42. 
46 Skolverket www.skolverket.se. 
47 Regler för målstyrning – Grundskolan (1998) s.64. 
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värdegrunden och de mål och riktlinjer som ska gälla för skolarbetet. Till varje enskilt ämne 

finns en fastställd kursplan där regeringen anger vilka mål som undervisningen i respektive 

ämne ska sträva mot, och vilka mål eleven ska ha uppnått efter det femte respektive efter det 

nionde skolåret.48 Ett syfte med de nya, tydligare kursplanerna är att ge en signal åt bland 

annat läromedelsproducenter om vilka kunskaper skolan skall förmedla. Enligt regeringens 

proposition 1992/93:220 visade undersökningar på att läroböcker var en stark styrfaktor när 

det gällde valet av stoff. ”Tydliga kursplaner i de olika ämnena kommer att ge en signal åt 

bl.a. läromedelsproducenter om vilka kunskaper skolan skall ge eleverna”49 Tidigare fanns 

kursplanerna i läroplanen och inte som nu, i ett eget dokument. Kursplanen inleds med ämnets 

syfte och roll i utbildningen: 

 

Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets fascination 

och glädje och människans förundran och nyfikenhet inför det levande. Utbildningen i biologi 

syftar också till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att främja omsorgen om och 

respekten för naturen och medmänniskorna. 50 

 

Vidare beskriver kursplanen ämnets karaktär och uppbyggnad: 

 

Fyra centrala dimensioner karaktäriserar biologiämnets innehåll: ekosystem, biologisk 

mångfald, cellen och människan. I alla dessa fyra dimensioner kommer kunskaper i biologi till 

användning i samband med människans existentiella frågor, som angår både individen och 

samhället i stort. 51  

 

En av dessa fyra dimensioner är biologisk mångfald. Det är den dimension som kommer att 

ligga till grund för läroboksanalyserna i denna uppsats. Det skiljer en del i formuleringen av 

biologisk mångfald i den första kursplanen för Lpo 94 och i den som gäller idag:    

                                                                 
48 Regler för målstyrning − Grundskolan (1998) s.101. 
49 Regeringens proposition 1992/93:220 s.54. 
50 Skolverket (2000) s.51. 
51 Skolverket (2000) s.51-52. 
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Biologisk mångfald 1995/1996 

Kunskaper om olika livsformer och om variationen i naturen är grundläggande för ett 

biologiskt tänkande. Till dessa kunskaper hör att kunna benämna, beskriva och systematisera 

arter. För förståelsen av effekterna av miljöpåverkan är kunskapen om växters och djurs 

livsbetingelser nödvändiga. Ett av biologins viktigaste bidrag till bearbetningen av 

miljöfrågorna är därför att belysa mångfalden av livsformer och hur de är beroende av varandra. 

 Biologin ger också teorier som hjälp när vi skall söka kunskap om organismerna. En typ av 

teori är beskrivningsmodellen ekosystem, en annan är evolutionsläran. Kunskaperna om 

mångfald bör sättas in i dessa två sammanhang. Väsentliga begrepp blir organism, art, livscykel, 

beteende, population och biologiskt samhälle samt genetiskt arv, biologisk variation och 

naturligt urval. 52 

 

 

Biologisk mångfald 2000-07 

Biologiämnet presenterar den biologiska vetenskapens sätt att ordna och systematisera 

naturens mångfald. Grundläggande utgångspunkter är teorier om ekosystem och evolution, 

liksom artkunskap och kunskap om växters och djurs livsbetingelser och inbördes relationer. De 

vardagliga upplevelserna av mångfalden i naturen är ofta av etisk och estetisk karaktär och 

kommer exempelvis till uttryck i olika former av miljöengagemang. Ett av biologiämnets 

viktigaste bidrag till bearbetningen av människans relation till naturen är därför att belysa 

mångfalden av livsformer ur såväl de naturvetenskapliga som de estetiska och etiska 

perspektiven. 53 

 

Ett utav målen för kursplanerna var från början (1994) att de ”… skulle utformas så att lärare 

och elever skulle kunna besluta om innehåll och arbetssätt och därigenom lämna ett 

utvecklingsmässigt frirum ”. 54 Lärarförbundet påpekade att kursplanerna skulle vara så 

tydliga och realistiska som möjligt för att kunna bli praktiskt användbara.55 Skolverket fick 
                                                                 
52 Skolverket (1996) s.17. 
53 Skolverket (2000) s.52.      
54 SOU 2007:28 s.77. 
55 SOU 2007:28 s.78. 
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1988 i uppdrag av regeringen att revidera alla kursplaner inom en femårsperiod. I november 

1999 kom Skolverkets förslag till nya kursplaner. De skulle enligt Skolverket (som tolkat 

Skolkommitténs tankar) tydligare visa hur ämnena bidrog till att mål i läroplanen uppfylldes. 

De nya kursplanerna skulle vara rensade på inslag av innehåll och metoder för att inte styra 

hur undervisningen utformas. 56 

Avgränsningar från kursplanen 

Då ekosystem finns med i dimensionen biologisk mångfald kommer det att behandlas i 

uppsatsen, trots att det finns som en egen dimension. Däremot behandlas inte ekologi i 

uppsatsen. Genetiken behandlas inte heller i uppsatsen då den hör till dimensionen cellen och 

livsprocesserna.  

2.4 Läroboken 

Nationalencyklopedins definition på begreppet lärobok är: ”Bok som ger (grundläggande) 

kunskaper i något ämne och vanligtvis används vid undervisning”.57 Tidigare var lärobok 

synonymt med läromedel.  Men idag behöver inte läromedel vara en bok, utan ett pedagogiskt 

hjälpmedel som används i undervisningen.58 Pedagogisk text skiljer sig från andra slags texter 

genom ”… att den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny 

kunskap”.59 Den pedagogiska texten är också skapad för att användas i 

undervisningssituationer.60  Att undervisningen gäller grupper av elever med olika 

förutsättningar gör det svårare för en optimering av lärobokens text till den enskilde läsarens 

förutsättningar.61 För att en text ska kunna tjäna sitt pedagogiska syfte måste det vetenskapliga 

området struktureras och organiseras på ett sådant sätt att det förenklas och blir till fakta och 

begrepp som ska passa sin målgrupp. En sådan förändring av kunskapsinnehåll kallar Staffan 

                                                                 
56 SOU 2007:28 s.80. 
57 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord: lärobok. 
58 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord: läromedel. 
59 Selander (1988) s.17. 
60 Selander (1988) s.18. 
61 Wikman (2004) s.98. 
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Selander för pedagogisk text-traduktion. 62 I Skolverkets rapport I enlighet med skolans 

värdegrund? tar en av forskarna (Härenstam) upp problematiken kring vetenskaplig text: 

 

 Ska man använda en accepterad vetenskaplig terminologi och riskera att många inte riktigt 

förstår eller får felaktiga associationer till det som presenteras eller ska man använda en 

begriplig, men vetenskapligt mer tvivelaktig terminologi? 63 

 

Härenstam menar att en läroboksförfattare måste använda sig av begriplig terminologi och att 

läroboken blir en nödvändig kompromissprodukt.64 En lärobok är också anpassad efter 

läsekretsens förkunskaper. Den utgår från att läsaren har vissa baskunskaper, då den är 

producerad för olika åldersgrupper.65 Svein Sjøberg skriver om en liknande problematik som 

naturvetenskapliga ämnen har; ska man satsa på det etablerade och säkra inom vetenskapen 

eller på det dagsaktuella, men lite mer osäkra. Det finns både för- och nackdelar med bägge 

perspektiven. Att satsa på det säkra och etablerade kan få eleverna att tro att vetenskapen är 

obestridlig och alltid har rätta svar. Om en lärobok skulle innehålla mer av dagsaktuella 

problem skulle den kanske vara föråldrad innan den kommer ut.66 

Läroboken påverkar också eleverna att strukturera världen på ett visst sätt. ”Förutom att 

förmedla kunskap, så organiserar läroboken elevernas tänkande, tillhandahåller begrepp, 

kategorier och problemlösningsscheman, antingen detta är avsett eller ej”.67 Tomas Englund 

skriver i sin bok Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension68 om hur läromedel är 

av staten auktoriserade tolkningar av ”… de explicita och implicita principerna från 

läroplanen och målsystemet”.69 Härenstam menar på att läroboken är en nödvändig 

kompromissprodukt (se ovan) och Englund skriver att läroplanen är en politisk kompromiss 

som blir tolkad av läromedelsförfattare. Läromedels utformning påverkas inte bara av 
                                                                 
62 Selander (1988) s.19. 
63 Skolverket (2006) s.47. 
64 Skolverket (2006) s.47. 
65 Selander (1988) s.32. 
66 Sjøberg (2000) s.80-81. 
67 Selander (1988) s.121. 
68 Englund (2005) s.131-136. 
69 Englund (2005) s.131. 
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läroplanen, utan även av politiskt-ideologiska, vetenskapliga, pedagogiska och 

marknadsmässiga aspekter. Vidare framhåller han att texter i läromedel inte nödvändigtvis 

följer de intentioner som kommer från läroplanen, utan läromedel kan upprätthålla och 

utveckla traditioner som är mer ämnesmässiga. Detta betyder att det eleverna får med sig 

kunskapsmässigt från läroboken inte tvunget stämmer överens med det som står i kursplanen. 

Tom Wikman skriver i sin bok På spaning efter den goda läroboken om hur läroboken ger en 

norm för vad som anses väsentligt att lära sig. ”Ett flitigt utnyttjande av läroböcker kan ge 

elever uppfattningen om att just läroboksstudier är det rätta sättet att lära sig. Användningen 

av läroboken blir därför en del av en oavsiktlig läroplan”.70  Läroböcker kan också påverka 

elevernas lärande på andra sätt än bara genom innehållet. ”Lärobokens auktoritet som tryckt 

medium kan motverka elevers ifrågasättande”.71 Vidare skriver han att läroboken kan hämmas 

av alla de krav den ska tillfredsställa, både ämnesmässiga och pedagogiska. ”Kravet på att den 

skall vara heltäckande pressar texten och utestänger det problematiserande, förklarande och 

engagerande”72 Wikman säger också att;  

 

 läroböckerna representerar för varje generation en officiellt auktoriserad version av den 

information som vid en viss tidsperiod står till läromedelsförfattares förfogande och utgör 

dessutom den enda litteratur om praktiskt taget alla någon gång måste stifta bekantskap med.73 

 

2.4.1 Bildens roll i läroboken 

En bild kan fylla olika funktioner i en lärobok. Staffan Selander tar upp tre olika funktioner en 

bild kan fylla. En bild kan illustrera texten, det vill säga fungera som ett stöd för texten. En 

bild kan också lätta upp texten, vilket betyder att den används för att bryta av en stor 

textmassa. Den tredje funktionen som Selander framhäver är bilden som självständig 

informationsbärare, då bilden används som ett komplement eller ersättning för text.74 Enligt 

Matti Hannus i Wikmans bok kommer: 

                                                                 
70 Wikman (2004) s.79. 
71 Wikman (2004) s.82. 
72 Wikman (2004) s.82 & 91. 
73 Wikman (2004) s.13. 
74 Selander (1988) s.102-119. 
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… lärobokens främsta konkurrensfördel i framtiden vara högklassiga texter och inte ett 

rikligt utbud på bilder. Hannus menar att en utökad textmängd i läroböcker skulle ge utrymme 

att utveckla bättre texter på barnens nivå. Enligt Hannus vore det möjligt att kraftigt reducera 

bildmaterialet och i stället ge utrymme för begreppsutvecklande texter.75 

 

På 1970- och 1980-talet fick illustrationer ett allt större utrymme på bekostnad av texterna. 

Antalet teman minskade inte utan läromedelsförfattarna tog istället med så många avsnitt som 

möjligt men i förminskad form.76 

 

2.5 Tidigare forskning 

Läroböcker i biologi verkar sällan ha varit föremål för forskning tidigare, åtminstone inte ur 

aspekten biologisk mångfald. Det är däremot vanligare med granskningar av biologiböcker 

inom genren sexuell läggning.77 Att granska läroböcker utifrån vissa aspekter har tidigare 

utförts av statliga organisationer. SIL – Statens institut för läromedelsinformation har fram till 

1991 haft i uppdrag att granska läromedel, men det var bara läroböcker i samhällskunskap 

som ansågs viktiga att granska. I dag anses det inte finnas något behov av 

läromedelsgranskning, utan Skolverket granskar ibland läromedel när de utvärderar 

skolverksamheten. 78 I maj 2005 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra en 

granskning av ett urval läroböcker med avseende på att se i vilken omfattning och på vilket 

sätt de frångår läroplanens värdegrund. De frågor som granskades var de som rör kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. De granskade 

läroböckerna var bland annat tre olika i biologi/naturkunskap för grundskolans årskurs (6) 

                                                                 
75 Wikman (2004) s.66. 
76 Wikman (2004) s.91. 
77 Skolverket (2006) & Ryng m.fl. (2003). 
78 Skolverket (2006) s.9. 
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7−9.79 Det har gjorts fler granskningar av läroböcker i biologi, till exempel en granskning om 

HBT-frågor som utfördes av RFSL Ungdom under 2003, Homosexualitet är inte olagligt om 

man är över 15 år.80. På C-uppsatsnivå på högskolor och universitet finns inte heller så många 

uppsatser som handlar om undersökningar av biologiböcker. En uppsats finns dock om hur 

fotosyntesen tas upp i läroböcker. Den tar liksom denna uppsats upp förändringar över tid. 

Resultatet av undersökningen är att det har skett en förändring i beskrivningen av 

fotosyntesen, från att ha varit naturvetenskapligt och faktaspäckat till mer vardagligt och 

sammanhängande.81 

 

                                                                 
79 Skolverket (2006) s.6. 
80 Ryng m.fl. (2003). 
81 Ohlsson (2005) s.i. 
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3 Material och metod 

 

3.1 Material  

Materialet som används i textanalysen är nio läroböcker i biologi som är utgivna mellan 1995 

och 2007. Dessa är utgivna av tre olika förlag där Natur och Kultur samt Liber har en lättläst 

variant. De analyserade böckerna visas i tabell 1.                     

Tabell 1. Biologiböcker i studien 

Titel År  Upplaga Författare Förlag  
Biologi 1995 1 Henriksson Gleerups 
Gleerups Biologi 2002 2 Henriksson Gleerups 
PULS: Biologi för 
grundskolans senare år 

1995 1 Andréasson, Bondesson, 
Gedda, Johansson, 
Zachrisson och Andersson 

Natur och Kultur

PULS: Biologi för 
grundskolans senare år 

2001 2 Andréasson, Bondesson, 
Gedda, Johansson och 
Zachrisson 

Natur och Kultur

PULS: Biologi för 
grundskolans senare år. 
Fokus 

2007 3 Andréasson, Bondesson, 
Gedda, Johansson, 
Zachrisson och Andersson 

Natur och Kultur

Spektrum: Biologi för 
grundskolans senare 
årskurser 

1997 1/ 3 [tr] Fabricius, Holm, 
Mårtensson, Nilsson och 
Nystrand 

Liber 

Spektrum: Biologi 2001 2 Fabricius, Holm, 
Mårtensson, Nilsson och 
Nystrand 

Liber 

Spektrum: Biologi 2006 3 Fabricius, Holm, 
Mårtensson, Nilsson och 
Nystrand 

Liber 

Spektrum: Biologi. 
Light 

2006 1 Fabricius, Holm, 
Mårtensson, Nilsson och 
Nystrand 

Liber 

3.1.1 Urval av biologiböcker 

Biologiböckerna som är med i studien är alla skrivna efter 1994 då den gällande läroplanen 

kom ut (Lpo 94). Endast de förlag som har givit ut två eller fler upplagor efter 1994 är med i 
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studien. De böcker som kommer från Gleerups förlag kommer i fortsättningen att kallas för 

Gleerups. Böckerna från förlaget Natur och Kultur kallas för PULS och den lättlästa för 

Fokus. Förlaget Libers böcker kallar vi för Spektrum och den lättlästa boken för Light. 

3.1.2 Lättlästa läroböcker i biologi 

Förlagen Natur och Kultur och Liber har en mer lättläst lärobok som hör till deras senaste 

upplagor av grundboken. Fokus är enligt förlaget en lättare version av grundboken med 

mindre textmängd: 

 

I texterna är t ex orsakssambanden extra tydliga. Texterna hoppar inte över några tankeled 

eller utgår ifrån att eleverna ska kunna läsa mellan raderna. Ofta beskrivs begrepp på flera sätt 

för att ge flera möjliga ledtrådar till förståelse. 82 

 

Libers bok, Light, är enligt förlaget en lättare variant av grundboken men med färre antal 

sidor. ”Flera svåra begrepp är också borttagna och texterna har kortats och förenklats”.83 Att 

skriva en lättläst variant på en lärobok är inte helt oproblematiskt då det är mycket att ta 

hänsyn till:  

 

Lättlästa versioner av texter kan bli svårare eftersom det komprimerade formatet gör att de 

innehåller många överhoppade tankeled. Texter som skrivits med ambitionen att vara lättlästa 

kan mot denna bakgrund ställa större krav på läsaren än originaltexterna.84  

 

 För att se hur förlagens egna beskrivningar av lättlästa böcker stämmer överens med 

biologisk mångfald görs även en granskning av detta. 

                                                                 
82 Natur och Kultur www.naturochkultur.se.  
83 Liber www.liber.se.  
84 Wikman (2004) s.92. 
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3.2 Metod 

Att välja metod är detsamma som att välja vilken väg man ska gå, det vill säga vilket 

tillvägagångssätt man använder sig av. Inom forskningen talas det om vilken metod man ska 

använda sig av i sin undersökning, och då står valet mellan en kvantitativ eller kvalitativ 

metod. Rodney Åsberg menar i sin artikel Det finns inga kvalitativa metoder –och inga 

kvantitativa heller för den delen att det är en missvisande retorik att tala om kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Metoden kan inte vara vare sig kvalitativ eller kvantitativ eftersom det är 

egenskaperna hos de fenomen man studerar som är antingen kvantitativa eller kvalitativa. 

Åsberg menar vidare att det inte går att skilja kvantitativ och kvalitativ data från den metod 

man använder sig av. Svaren (data) man får vid exempelvis en intervju kan både vara 

kvantitativa (i form av mängd) och kvalitativa. Därmed är det inte metoden som är 

kvantitativ-kvalitativ, utan fenomenet man undersöker med hjälp av en metod.  

 

Trots att Åsbergs åsikter om kvantitativt och kvalitativt verkar relevanta beskrivs här dessa 

begrepp, men utifrån ett angreppssätt istället för som metod. Detta för att beskriva hur denna 

uppsats är konstruerad. Det som definieras som kvantitativ forskning förknippas mest med 

naturvetenskapen då den används för att fastställa mängder. Forskaren med kvantitativ 

inriktning ställer frågor om hur vanligt något är och vilka samband som finns. Forskaren med 

kvalitativ inriktning vill däremot klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Frågorna 

som forskaren ställer sig blir därför vad något betyder och vad det handlar om.85  

Åsberg menar på att de data man får när man studerar ett fenomen med hjälp av en metod, 

alltid är både kvantitativ och kvalitativ. De data vi har fått fram när vi har tolkat och 

analyserat texten är både kvantitativ och kvalitativ. Detta har sedan redovisats i tabeller och 

diagram för att ge läsaren en bättre förståelse för de olika biologiböckernas innehåll. När 

begreppet biologisk mångfald benas ur får man flera följdfrågor som måste studeras närmare. 

Där av de olika analysfrågorna som grundar sig i biologisk mångfald. 

 

                                                                 
85 Widerberg (2002) s.15. 
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3.2.1 Textanalys 

Texter finns skrivna i en rad olika former och det produceras ständigt nya. Lärobokstexten är 

en av dessa. För att undersöka texter i läroböcker på bästa sätt har vi valt att använda oss av 

textanalys. Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver i sin bok Textens mening och 

makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys olika metoder för att 

analysera en text. Den metod som passar bäst in på vår frågeställning är innehållsanalys.86 En 

innehållsanalys kan användas både till att göra en kvantitativ analys och en kvalitativ 

textanalys. Här används i första hand en kvalitativ analys, då definitioner av olika begrepp 

tydliggörs utifrån vår tolkning och utifrån de vetenskapliga definitioner som används i 

uppsatsen. Delar av texten har plockats ut där begreppen som vi studerar finns definierade. 

Dessa har sedan analyserats utifrån de definitioner som vi har valt att ligga till grund för 

undersökningen. En del av uppsatsen har även gjorts utifrån ett kvantitativt angreppssätt då 

sidor och bilder har räknats. Sidorna som vi har räknat till biologisk mångfald är de kapitel i 

böckerna som handlar om just det som vi har beskrivit som biologisk mångfald; arter och 

ekosystem. 

3.2.2 Analysschema och analysfrågor 

För att få en överblick över undersökningen gjordes vid start ett schema med boktitel, förlag, 

utgivningsår och frågor. För att få en så noggrann granskning som möjligt tillämpade vi 

dubbelkodning. Dubbelkodning innebär att materialet har räknats/analyserats av flera 

personer för att få en samstämmighet.87  Dubbelkodningen i den här undersökningen är gjord 

av två personer, det vill säga författarna. De frågor som användes i analysen redovisas i tabell 

2. Resultatet på frågorna redovisas i tabeller som finns med som en bilaga och i diagram som 

finns med i Analys och resultat. 

Tabell 2. Frågor till analysschemat 

Frågor i analysschema för biologiböcker Svaren på frågorna 
redovisas i: 

Förekommer begreppet biologisk mångfald i läroböckerna? Hur 
definieras begreppet? 

Tabell 3 

Hur definieras art enligt läroboken? Tabell 4 
Hur definieras ekosystem enligt läroboken? Tabell 5 

                                                                 
86 Bergström & Boréus (2005) s.43-87. 
87 Bergström & Boréus  (2005) s.50-51. 
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Varför ska den biologiska mångfalden bevaras enligt läroboken? Tabell 6 
Hur många sidor har läroboken? Hur många av dessa handlar om 
biologisk mångfald? 

Tabell 7 
Figur 1  

Hur många bilder har läroboken? Hur många av dessa bilder 
tillhör biologisk mångfald? 

Tabell 8 
Figur 2 

3.2.3 Avgränsningar i läroböcker 

När antal sidor och bilder om biologisk mångfald i böckerna har räknats ingår inte 

studieuppgifter och sammanfattningar då dessa blir upprepningar av tidigare text och bild. 

Som en bild räknas bilder med gemensam bildtext, vilket gör att flera bilder kan bli en bild. 
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4  Analys och resultat 

Resultatet av textanalysen redovisas både i tabellform och i text. Varje fråga redovisas i en 

tabell och i vissa fall också i ett diagram. Uträkningarna i tabellerna är avrundade till ental 

(procent) och till en decimal. Frågorna som analyseras förekommer i den ordning de står i 

tabell 2. Tabellerna finns med som en bilaga. 

4.1 Biologisk mångfald – förekomst och definition i 
läroboken 

Tabell 3 

Biologisk mångfald kan beteckna det mesta som förekommer i biologiböckerna, men frågan 

är om själva begreppet finns med och hur det definieras. Resultatet kan utläsas i tabell 3. 

I Gleerups finns ingen definition av biologisk mångfald, då begreppet endast förekommer i 

samband med kapitlet Miljöskydd i Sverige. PULS (1995) använder definitionen mångfald av 

arter medan den senare upplagan (2001) definierar biologisk mångfald som mångfald av 

arter, genetisk variation inom arter och mångfald av ekosystem, det vill säga den definition 

som FN: s konvention om biologisk mångfald använder sig av. I Spektrum (1997) definieras 

biologisk mångfald utifrån två nivåer; mångfald av arter och mångfald av ekosystem. I de två 

senare upplagorna (2001 & 2006) finns konventionens alla tre nivåer med. Spektrum 

använder sig inte av begreppen art och ekosystem, utan av organismer och livsrum/nicher. 

Fokus använder sig av konventionens tre nivåer i numerisk form. En del begrepp har bytts ut 

från upplagan innan (2001). Livsmiljön har bytts ut till naturtyper och ekosystem. Begreppet 

rikedom har ersatts med alla. I Light finns endast en nivå med; mångfald av arter, där arter 

även här är ersatt av organismer. 
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4.2 Art enligt läroboken 

Tabell 4 

Art är en förutsättning för biologisk mångfald och därför undersöks förklaringen av begreppet 

i biologiböckerna utifrån de tre förklaringar som används i uppsatsen; biologiska, 

morfologiska och fylogenetiska artbegreppen.  

Det biologiska artbegreppet där reproduktionen är det centrala, används av Gleerups och 

Spektrum. PULS använder både de biologiska och morfologiska artbegreppen. PULS 2001 

skiljer sig från de andra upplagorna då de använder sig av begreppet hybrid som förklaring till 

avkomma av olika arter. 

Fokus definierar art utifrån de biologiska och morfologiska artbegreppen, medan Light 

använder sig av det biologiska. Fokus definition är en språklig förändring jämfört med de 

tidigare upplagorna. Lights definition är densamma som i Spektrums andra upplagor, det vill 

säga ingen förändring har gjorts till den lättlästa boken.  

4.3 Ekosystem enligt läroboken 

Tabell 5 

Ekosystem är också en del av den vetenskapliga definitionen av biologisk mångfald. Därför 

undersöks också förklaringen av detta begrepp. 

Definitionen av ekosystem följer i stort sett de definitioner som används i uppsatsen. I alla 

böcker kan den biotiska och abiotiska aspekten uttolkas, om än lite svårare i vissa.  

Fokus ger en biotisk och abiotisk förklaring till ekosystem där miljön definieras som marken, 

luften och vattnet. Lights definition är ungefär densamma som i övriga Spektrumböcker, men 

förkortat. Viktiga delar för förståelse har utelämnats. I Light betonas att det viktiga med ett 

ekosystem är att området har tydliga gränser. 
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4.4 Varför bevara biologisk mångfald 

Tabell 6 

En viktig aspekt är om läroboken inte bara tar upp delar av den biologiska mångfalden, utan 

också framhäver varför den ska bevaras.  

I Gleerups ges förslag på att den biologiska mångfalden ska bevaras och hur den ska bevaras, 

men inte varför. PULS redogör för bevarandet i punktform och får med de aspekter som 

redogjorts för tidigare i uppsatsen; etiska & moraliska, estetiska & kulturella och materiella & 

ekonomiska. Spektrum redogör för bevarandet, men betonar endast variationen och utrotning 

som viktiga synpunkter.  

Fokus använder sig av samma förklaring som i de tidigare böckerna med samma skäl till 

bevaring. I Spektrum är texten förkortad och variationen är borttagen. Här betonas istället att 

miljön är viktig för att behålla många arter.  

 

4.5 Textmässig omfattning av biologisk mångfald i läroboken 

Tabell 7 

För att få en känsla av hur boken är utformad ges en beskrivning av hur många sidor boken 

omfattar och hur många av dessa sidor som hör till biologisk mångfald. Resultatet kan utläsas 

i tabell 8. För att även förtydliga procentkolumnen i tabellen visas detta i ett diagram nedan i 

figur 1. 

Totalt antal sidor i Gleerups och PULS är ungefär detsamma. Spektrum har något fler antal 

sidor i böckerna. Sidor som hör till biologisk mångfald är högst i Gleerups på 61 % och lägst i 

PULS på 36 %. Spektrum ligger på ca 50 %.  

I Fokus är andelen sidor som hör till biologisk mångfald högre än i grundböckerna; 49 %. Det 

totala sidantalet är något lägre än i grundböckerna. I Spektrum är det totala antalet sidor 

ungefär hälften av grundböckernas sidantal, medan sidor som hör till biologisk mångfald är 

ungefär hälften.  
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Figur 1.  Procent av boken som tillhör biologisk mångfald 

 

      

4.6 Bilder i läroboken 

Tabell 8 

Bilder är en del av läroböckerna och därför räknas dessa i böckerna. För att förtydliga 

procentkolumnen i tabell 8 visas detta i ett diagram nedan i figur 2. 

I Gleerups ligger bildandelen som hör till biologisk mångfald på ca 70 % och i Spektrum på 

knappt 50 %. I PULS varierar andelen bilder från att vara 68 % i 1995 års upplaga till 49 % i 

upplagen från 2001.  

I Fokus ligger bildandelen som hör till biologisk mångfald på cirka hälften. Spektrum har ökat 

sin bildandel till 60 % mot tidigare knappt 50 %. 
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Figur 2.  Procent av bilderna som tillhör biologisk mångfald 
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5  Diskussion 

5.1 Skillnader i beskrivningar av biologisk mångfald 

Biologisk mångfald  

Böckerna från Gleerups tar upp en hel del som hör den biologiska mångfalden till, bland 

annat olika arter av både växter och djur, fastän det saknas definition i samband med 

begreppet. För läsaren blir det kanske inte uppenbart att det man har läst handlar om biologisk 

mångfald. Det kanske inte måste vara så heller. Naturkunskap handlar mycket om att förstå 

och kunna relatera till olika begrepp. Därför kan det nog ändå vara bra att begreppet biologisk 

mångfald definieras i böckerna, då kursplanen har med begreppet som en del av 

biologiämnets karaktär. I de första upplagorna skiljer sig definitionen åt ganska markant 

mellan de olika förlagen. Den skiljer sig också gentemot de senare upplagorna, samt emellan 

dessa. Detta skulle kunna bero på att de två olika kursplanerna skiljer sig åt. Den förklaringen 

kan dock förkastas eftersom konventionens definition kan tolkas i båda kursplanerna. Detta är 

utifrån vår tolkning. Det är dock ingen självklarhet att läromedelsförfattare gör samma 

tolkning. När det gäller valet av begrepp i definitionerna har Spektrum valt att inte använda 

sig av art och ekosystem som är begrepp som ligger i tiden inom miljöpolitiken. Om det finns 

någon tanke bakom det vet vi inte.  

Fokus har samma innehåll i definitionen som tidigare upplaga, men med ett annat ordval. 

Ordvalet kan ses som en förenkling men med samma innebörd. Light har däremot reducerat 

innehållet vilket inte bör ses som en förenkling för läsaren då viktiga delar av texten är 

borttagen. Då art är ett centralt begrepp inom biologin känns det fel att inte Spektrum 

använder sig av det. Likaså gäller det avsaknaden av begreppen naturtyper och ekosystem.  

Artbegreppet  

Förklaringen av begreppet art är en öppning till biologin i biologiböckerna då den alltid finns 

med i början av boken. Det visar på att art är ett begrepp som ligger till grund för det mesta 
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inom biologin. Då alla förlagens böcker inleder med begreppet art är det nog ett medvetet val. 

I PULS försöker man ge en mer utförlig förklaring av både de morfologiska och biologiska 

definitionerna, medan de andra böckerna ger en ganska kort förklaring vilket kan minska 

förståelsen för läsaren. Ur PULS definition kan man även tolka den problematik som finns 

kring artbegreppet, vilket inte kan göras i Gleerups och Spektrum. Att inte visa på 

problematiken gör att eleverna inte ifrågasätter vetenskapen, vilket leder till uppfattningen om 

att det de läser är det enda riktiga. För eleverna kan det då bli så att läroboken beskriver 

naturvetenskapen som obestridlig, vilket Svein Sjøberg (ref) också menar. När elever läser 

läroböcker där flera teorier presenteras, som exempelvis artbegreppet i PULS, kan det ge en 

öppning till alternativa teorier hos eleverna. Inom forskningen kan frågan vara om det måste 

finnas en enda definition av artbegreppet, eller kan man se olika artbegrepp som komplement 

till varandra? 

I Fokus presenteras definitionen av art på ett lättförståeligt sätt för läsaren. Läsaren själv kan 

förstå texten utifrån sina tidigare erfarenheter. Att inte Light har någon annan förklaring än de 

andra Spektrumböckerna kan ses som lite märkligt. Det hade varit skillnad om den förklaring 

de använder sig av var utförlig och innehållsrik. Förlaget Liber (som ger ut Light) beskriver 

sin lättbok bland annat med kortare och förenklade texter. Att texten skulle vara förenklad för 

att den är kortare kan vi inte hålla med om. Det blir nog som Wikman (ref) menar; det ställer 

större krav på läsaren.  

Ekosystem  

Gleerups definition av ekosystem skiljer sig mellan de två upplagorna. Alla växter, djur och 

mikroorganismer från 1995 års upplaga har bytts ut till Alla levande varelser i 2002 års 

upplaga. Begreppet varelse betyder enligt nationalencyklopedin ”levande företeelse med egen 

handlingsförmåga dvs. djur el. människa”.88  Om förändringen av ekosystemsdefinitionen är 

till det bättre kan diskuteras, då inte längre växter och mikroorganismer finns med i 

definitionen.  En viktig aspekt kring ekosystem är att det är ett avgränsat område. I PULS 

2001 beskrivs detta som naturligt avgränsad livsmiljö, medan Spektrum använder sig av 

tydliga gränser. Begreppet gräns betyder enligt nationalencyklopedin ”(tänkt) skiljelinje 

mellan två (olika) ytor eller områden ibl. i form av konkret linje”.89 Enligt vetenskapen ska 
                                                                 
88 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord: varelse. 
89 Nationalencyklopedin www.ne.se sökord: gräns.  
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ekosystem tydligt kunna avgränsas från varandra. Uttrycket kan dock vara lite svårt för elever 

i år 6−9 då de kanske tänker sig en annan form av gräns än vad som avses. Kan gränsen i 

deras tanke liknas vid ett staket eller mur?  Både begreppet varelse och gräns kan lätt bli för 

abstrakta för eleverna när de ska försöka skapa sig en verklighetsbild av vad ett ekosystem är.  

Fokus får med både den biotiska och abiotiska delen i sin definition då man använder sig av 

det levande och miljön definieras som marken, luften och vattnet.  I Light framgår inte den 

abiotiska och biotiska delen konkret, utan faller på vidare förklaringar då begreppet sjö inte 

förklaras utifrån levande eller ickelevande materia i området. Fokus har än en gång en enklare 

men ändå innehållsrik definition till skillnad mot Light.  

Bevarandet av biologisk mångfald  

Gleerups tar inte med varför biologisk mångfald ska bevaras. De använder sig inte av 

begreppet biologisk mångfald över huvud taget, men i och med att det finns förslag på att och 

hur mångfalden bör bevaras borde varför också funnits med enligt vår tolkning. PULS 

redogör klart och tydligt sina skäl till bevarande, medan Spektrums är mer underförstådda i 

texten. Hur eleverna tolkar texten är beroende av deras förkunskaper, vilket Selander (ref) 

också menar på.  

Texten om bevarandet i Fokus är i stor sett densamma som i övriga PULS. Den är skriven på 

ett konkret sett som blir lätt för läsaren att förstå. Att skälen står i punktform gör också att det 

blir lättare att läsa. Lights text om bevarandet är liksom de övriga Spektrumböckernas text 

mer svårbegriplig och abstrakt. Texten i Light är också i detta avsnitt förkortad vilket vi inte 

tolkar som en förenkling. Ett plus för Light är att det görs en koppling till miljön när utrotning 

av arter beskrivs. 

Sidantal  

Andelen sidor om biologisk mångfald i PULS är relativt låg i förhållande till de andra 

böckerna. Fokus har dock en större andel sidor om biologisk mångfald trots att boken totalt 

sett har ett färre antal sidor än de övriga PULS. Spektrum består till ungefär hälften av 

biologisk mångfald.  
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Ett problem för läromedelsförfattare kan vara att allt mer stoff ska få plats i böckerna trots att 

inte böckerna bör göras allt för omfattande. Spektrum är den enda bokserie som har ökat den 

del av boken som hör till biologisk mångfald (gäller grundböckerna). 

I Fokus har andelen sidor med biologisk mångfald ökat till ungefär hälften. Kanske är det 

samma sak i den nya PULSboken90 som inte är utgiven ännu. Enligt förlaget Natur och Kultur 

har den boken fått ett större avsnitt med olika naturtyper. 

Bildantal  

Mängden bilder i läroböckerna behöver inte tyda på att en bok är bättre eller sämre än någon 

annan lärobok, utan vilken typ av bilder och på vilket sätt de finns med. I dagens samhälle är 

tillgången på bilder stor. För att en bild ska märkas måste den fylla sitt pedagogiska syfte så 

att eleverna får hjälp av bilden och kommer att minnas ett sammanhang. Målet för en lärobok 

är kanske inte att ha med så många bilder som möjligt utan att ha en bra och förståelig text för 

eleverna. Matti Hannus i Wikmans bok (ref) tror att framtidens böcker tjänar på att reducera 

bildmaterialet och satsa på texten istället. Om man tolkar utifrån denna synpunkt är det PULS 

som går åt rätt håll (med undantag från Fokus).  

I lättlästa böcker kanske bilden har en annan funktion än i grundböckerna. Om man utgår från 

Selanders (ref) tre funktioner en bild kan ha; illustrera texten, lätta upp texten och självständig 

informationsbärare, är det kanske den första illustrera texten som passar bäst in på en bok 

som ska vara lättläst då bilden fungerar som ett stöd för texten.  

 

5.2 Fokus och Light 

Fokus är lättläst och tydlig i sina formuleringar som bygger vidare på elevens förförståelse. 

Boken har en enklare text än de andra PULSböckerna vilket gör att den kan vara lättare att 

förstå och tillgodogöra sig som elev. Den är skriven i korta meningar som står på rader med få 

ord på varje rad. Bokens text är radnumrerad, vilket gör det lätt att hänvisa vart man är eller 

                                                                 
90 PULS 2007 skulle ha utkommit vårterminen 2007, men hade vid detta datum 070525 ännu inte utkommit. 
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vart någonting står. Den fyller därmed ett specialpedagogiskt syfte för dem som har läs- och 

skrivsvårigheter. Om en elev med läs- och skrivsvårigheter får en allt för svår bok att försöka 

läsa kan det lätt hända att eleven blir omotiverad, däremot om en lättare bok presenteras för 

samma elev kan boken ge eleverna motivation. Det här behöver inte bara gälla elever med läs- 

och skrivsvårigheter, utan kan även gälla de övriga eleverna i skolan. Light har mindre antal 

sidor än de övriga Spektrumböckerna men har inga enklare förklaringar och är skriven med 

ungefär samma ord. Begreppen och definitionen av dessa är ungefär samma i Light som de 

övriga Spektrumböckerna, vilket gör att förlagets egen definition kan anses något missvisande 

då det gäller biologisk mångfald. Skillnaden mellan Fokus och Light är ganska stor. I Light 

har ibland begrepp tagits bort utan att ersättas av någon förenklad variant och texten har 

kortats ned. Med stöd av Wikmans (ref) tankar kan en text istället bli svårare för en elev att 

läsa när texten komprimeras och tankeled hoppas över, vilket blir fallet för biologisk 

mångfald i Light. Natur och Kultur påtalar däremot att texten i Fokus ska vara sådan att 

eleverna inte ska behöva läsa mellan raderna. Detta är något som texten kring biologisk 

mångfald i Fokus genomsyras av. 

Lättlästa böcker kan vara bra att använda i undervisningen av alla elever, inte bara de med läs- 

och skrivsvårigheter. Till en lättläst bok kan annat sidomaterial användas som det inte finns 

utrymme för vid användandet av en vanlig grundbok. 

5.3 Kursplanen då och nu 

I kursplanen för biologi som började gälla 1995 var ambitionen att skapa ett frirum för 

lärarna. De skulle inte vara för styrda av kursplanen. Här finns ändå med de begrepp som 

ansågs som väsentliga. Dessa begrepp har tagits bort i den senare kursplanen då man ansåg att 

de var allt för styrande. Idag tycker man att kursplanen är allt för abstrakt och ger lärarna ett 

för stort tolkningsutrymme. När vi har analyserat böckerna utifrån kursplanen är det just 

tolkningar vi har gjort. Det finns en osäkerhet om alla elever i hela Sverige får lära sig samma 

saker då kursplanen är så abstrakt. Den förra kursplanen från 1995 kanske var lättare att tolka 

då väsentliga begrepp fanns nedskrivna. Då det kan vara svårt att veta att eleverna får den 

kunskap utifrån kursplanen som är tänkt använder sig många lärare av läroboken som en norm 

för vad eleverna ska lära sig (ref Wikman). En ny läroplan och kursplan med tydligare mål 

och kunskapskrav är säkert välkommen hos lärarkåren. 
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5.4 Lärobokens roll och författarnas betydelse 

Man kan fråga sig om läroboken är det optimala läromedlet, då en rad olika aspekter måste tas 

hänsyn till när den skrivs, till exempel pedagogiska, vetenskapliga perspektiv och elevers 

förkunskaper. Eleverna skulle kanske få en bättre kunskapsbas och ett bättre förhållande till 

vetenskapen om man använde sig av läromedel som är mer inriktade på det man läser om för 

tillfället, och som då inte är i form av en lärobok. Vilken betydelse bilden har i en lärobok kan 

bero på vilket ämne boken representerar. I en biologibok kanske bilder har en större betydelse 

än i andra ämnesböcker då den både illustrerar texten och även fungerar som en självständig 

informationsbärare. Men i vissa ämnesböcker kan bilden däremot vara till för att lätta upp 

texten. 

Gleerups biologiböcker är skrivna av en författare medan de andra biologiböckerna har minst 

fem författare. En ensam författare har det svårt att granska sin egen text och utvecklas till 

nästkommande upplaga. Hur en lärobok är utformad kan ha att göra med författarnas 

bakgrund. Lärare, biologer eller läkare kanske skiljer sig i sättet att förklara vetenskapliga 

begrepp på ett begripligt sätt för eleverna. Eftersom läroplanerna och kursplanerna inte 

detaljerat föreskriver vilket stoff som ska undervisas får läromedelsförfattarna en större frihet 

att välja detta. De olika förlagen har gett ut sina läroböcker med ungefär samma tidsintervall. 

Då vissa upplagor inom ett förlag liknar varandra kan det ses som att de har blivit tvungna att 

släppa en bok för att finnas kvar och hänga med på marknaden, då det inte finns något nytt 

med i boken som rör biologisk mångfald. Även Light och Fokus utgavs med knappt ett års 

mellanrum där Fokus verkar vara något mer genomtänkt som lättläst bok, trots att det är den 

senare av de två böckerna. 

Att använda sig enbart av läroböcker i undervisningen blir lite enahanda. Upplevelser och 

upptäckandet kan nog bli annorlunda om elever får möta biologisk mångfald i naturen i stället 

för i boken. Våra egna erfarenheter av upptäckandet av biologisk mångfald på bland annat 

Öja/Landsort är nog en bidragande orsak till dessa tankar. Ofta erbjuder läroboken en 

mångfald av arter med speciella livsbetingelser som är svåra att upptäcka i naturen. Därför 

kan en kombination av lärobok och natur vara en rekommendation för undervisning i 

biologisk mångfald. Härmed inte sagt att det inte finns andra bra läromedel som inte är i 

läroboksform. Valet av lärobok och förlag kan vara upp till den enskilda läraren. När man då 
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väljer en bok där exempelvis art beskrivs utifrån en skral framställning måste läraren vara 

medveten om detta. Läraren kan då behöva ge en mer fullständig beskrivning och förklaring 

till det icke entydiga artbegreppet. 

5.5 Källkritik och kritik 

Om PULS 2007 från Natur och Kultur hade hunnit komma ut kanske analysen och resultatet 

sett annorlunda ut. Staffan Selanders bok Lärobokskunskap från 1988 kan verka något 

gammal men används i uppsatsen då den fortfarande är aktuell. Kriteriet för vad som räknas 

som en bild är vår egen avgränsning. Denna avgränsning har ibland varit svår att tillämpa och 

det har därför varit extra viktigt med dubbelkodning. När sidor med biologisk mångfald har 

räknats är inte studieuppgifter och sammanfattningar inräknade, men de ingår i bokens totala 

antal sidor. Detta medför en något orättvis fördelning av antalet sidor. Urvalet av 

biologiböcker i uppsatsen är gjord på de böcker som hittats i Libris och i Kungliga 

bibliotekets katalog Regina.  

En tolkning är alltid personlig, vilket kan ses som en svårighet i analysen av böckerna då de är 

tolkade av två personer. Vi har dock haft detta i åtanke när vi har tolkat texten. Våra 

definitioner av begreppen grundar sig på forskning som till största delen utkom i slutet på 

1990-talet och 2000-talet, men begreppen i sig är äldre än så. Därför kanske de böcker som 

gavs ut 1995 och 1997 inte behandlar begreppen på det sätt vi förklarar dem. 
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Bilaga 

 

Tabell 3. Biologisk mångfald i biologiböckerna 

Lärobok Förekommer 
begreppet biologisk 
mångfald i 
läroboken? 

Definition av biologisk mångfald 

Gleerups 1995 Ja, men endast i 
kapitlet: Miljöskydd i 
Sverige  

Ingen definition i samband med begreppet 

Gleerups 2002 Ja, men endast i 
kapitlet: Miljöskydd i 
Sverige  

Ingen definition i samband med begreppet 

PULS 1995 Ja ”… den stora rikedom på olika arter” (s.19) 
PULS 2001 Ja ”… dvs den rikedom på olika arter som finns i 

naturen… livsviktigt med variation inom arten… 
livsmiljön viktig för mångfald” (s.140-141) 

PULS Fokus 
2007 

Ja ”1. Alla arter som finns i naturen. 2. Alla olika 
varianter som finns inom varje art. 3. Alla olika 
naturtyper och ekosystem som gör att många olika 
arter trivs och kan överleva” (s.131) 

Spektrum 1997 Ja ”Med biologisk mångfald menas att det finns 
många olika sorters växter, djur och livsmiljöer” 
(s.186) 

Spektrum 2001 Ja ”Livets utveckling och ständiga anpassning till nya 
miljöer har skapat den variation och mångfald av 
organismer vi ser i naturen idag. Typiskt för en 
genetiskt rik miljö är att den är varierad och har 
många olika ’livsrum’, nischer, för arterna. (s.387)  

Spektrum 2006 Ja ”… anpassning till nya miljöer som har skapat den 
variation och mångfald av organismer som finns 
idag. Typiskt för en sådan genetiskt rik miljö är att 
den är varierad och har många olika ’livsrum’, 
nischer, för arterna” (s.402) 

Spektrum Light 
2006 

Ja ”Livets anpassning till nya miljöer har under 
årmiljonerna lett till den mångfald av organismer vi 
ser idag.” (s.212) 
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Tabell 4. Artbegreppet i biologiböckerna 

Lärobok Definition av art 

Gleerups 1995 ”Organismer som kan föröka sig med varandra och få fruktsam avkomma 
tillhör samma art” (s.12) 

Gleerups 2002 ”Organismer som kan föröka sig med varandra under naturliga förhållanden 
och få fruktsam avkomma tillhör samma art” (s.14) 

PULS 1995 ”Djur av samma art liknar varandra, men ofta finns det också stora 
olikheter inom en art. Individer av samma art kan få ungar med varandra, 
och deras ungar kan i sin tur få ungar” (s.17) 

PULS 2001 ”Inom varje art är växterna eller djuren lika varandra, och när de förökar 
sig blir också avkomman lika. Om en åsnehingst och ett häststo får ett föl 
tillsammans blir det en mulåsna. En sådan ’blandning’ mellan två arter 
brukar kallas hybrid och kan inte fortplanta sig vidare” (s.14) 

PULS Fokus 
2007 

”Men två lejon är ju inte heller helt lika varandra, och inte två katter. Jo, det 
typiska för djur av samma art är att de kan få ungar med varandra, och att 
ungarna i sin tur kan få nya ungar” (s.15) 

Spektrum 1997 ”För att tillhöra samma art måste individerna kunna få barn och barnbarn” 
(s.11) 

Spektrum 2001 ”För att tillhöra samma art måste individerna kunna få barn och barnbarn” 
(s.13) 

Spektrum 2006 ”För att få tillhöra samma art måste individerna kunna få barn och barnbarn 
med varandra” (s.11) 

Spektrum Light 
2006 

”För att få tillhöra samma art måste individerna kunna få barn och barnbarn 
med varandra” (s.9) 
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Tabell 5. Ekosystem i biologiböckerna 

Lärobok Definition av ekosystem 
Gleerups 1995 ”Alla växter, djur och mikroorganismer som lever inom ett visst område 

bildar tillsammans med miljön ett ekologiskt system, ekosystem” (s.120) 
Gleerups 2002 ”Alla levande varelser inom ett visst område bildar tillsammans med 

miljön ett ekologiskt system, ett ekosystem” (s.144) 
PULS 1995 ”… ett ekosystem omfattar både växter, djur och deras miljö i ett 

område” (s.5) 
PULS 2001 ”Ett ekosystem består av sådant som är levande och sådant som inte är 

levande… Oftast menar man med ekosystem en mer eller mindre 
naturligt avgränsad livsmiljö, en speciell naturtyp” (s.98-99) 

PULS Fokus 2007 ”Ekosystemet består av allt levande som finns i ett område tillsammans 
med miljön, till exempel marken, luften och vattnet” (s.79) 

Spektrum 1997 ”Ofta väljs just en sjö, en äng, en ö, en skog eller en fjärd som har tydliga 
gränser. Området kallas för ekosystem och inom det undersöks allt som 
har en ekologisk betydelse: berggrund, klimat, jordmån, de arter som 
finns där med mera. Ett ekosystem kan också vara mycket litet som till 
exempel marken under en sten på stranden” (s.143) 

Spektrum 2001 ”Det kan vara en sjö, en äng, en ö eller en skogsdunge. Men det kan 
också vara ett väldigt litet område, som marken under en sten eller 
vattnet i ett akvarium. Huvudsaken är att området har tydliga gränser mot 
omgivningen. Ett sådant område kallas för ett ekosystem” (s.140) 

Spektrum 2006 ”Det kan vara en sjö, en äng, en ö eller en skogsdunge. Men det kan 
också vara ett litet område, som marken under en sten, eller ett akvarium. 
Huvudsaken är att området har tydliga gränser. Ett sådant område kallas 
för ett ekosystem” (s.150) 

Spektrum Light 
2006 

”Det kan vara en sjö, en äng, en ö eller en skogsdunge. Huvudsaken är att 
området har tydliga gränser. Ett sådant område kallas för ett ekosystem” 
(s.82) 
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Tabell 6. Varför ska biologisk mångfald bevaras? 
Lärobok  Bevarandet av mångfald 

Gleerups 1995 Tas inte upp specifikt för mångfalden. 
Gleerups 2002 Tas inte upp specifikt för mångfalden. 
PULS 1995 ”• Alla arter ska bevaras för sin egen skull och alla arter har lika stor rätt att 

leva vidare. • Det är säkrast att bevara alla arter, därför att vi inte vet exakt 
vilka arter som behövs för att naturen ska fungera. • Vi måste bevara alla 
arter, därför att vi inte vet vilka som kan bli nyttiga för människan som t.ex. 
mat och medicin i framtiden. • Naturen i t.ex. skogen ska se ut som den 
alltid har gjort, därför att det är vackert eller därför att jag inte vill ha mina 
svamp- och blåbärsställen förstörda.”  (s.20) 

PULS 2001 ”• Alla arter ska bevaras för sin egen skull och alla arter har lika stor rätt att 
leva vidare. • Det är säkrast att bevara alla arter, därför att vi inte vet exakt 
vilka arter som behövs för att naturen ska fungera. • Vi måste bevara alla 
arter, därför att vi inte vet vilka som kan bli nyttiga för människan som t.ex. 
mat och medicin i framtiden. • Naturen i skogen ska se ut som den alltid 
har gjort, därför att det är vackert eller därför att vi inte vill ha mina svamp- 
och blåbärsställen förstörda.” (s.141) 

PULS Fokus 
2007 

”• vi ska bevara alla arter för deras egen skull. Alla arter har lika stor rätt 
att leva vidare. • vi ska bevara alla arter för naturens skull. Vi vet ju inte 
exakt vilka arter naturen behöver för att fungera. • vi ska bevara alla arter 
för vår egen skull. Vi vet ju inte vilka arter som kan bli användbara som 
mat och medicin i framtiden. Vi vill kanske också att naturen i skogen ska 
se ut som den alltid har gjort därför att det är vackert eller därför att vi inte 
vill ha våra svamp- och blåbärsställen förstörda.” (s.131) 

Spektrum 1997 ”Variation och mångfald är basen för livets förmåga att anpassa sig och 
utvecklas” (s.407) 

Spektrum 2001 ”Variationen är en förutsättning för att växter och djur ska kunna anpassa 
sig till nya förhållanden genom naturligt urval. Därför måste vi skydda 
områden med orörd natur. En art som har utrotats kan aldrig återskapas.” 
(s.388) 

Spektrum 2006 ”Variationen är en förutsättning för att växter och djur ska kunna anpassa 
sig till nya förhållanden genom naturligt urval. En art som har utrotats kan 
aldrig återskapas” (s.403). ”En anledning är att alla arter är mer eller 
mindre beroende av varandra.” (s.12) 

Spektrum Light 
2006 

”En anledning är att arter är mer eller mindre beroende av varandra” 
(sid.10). ”När vi förstör olika miljöer utrotar vi många arter. En art som har 
utrotats kan aldrig återskapas” (s.212) 
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Tabell 7. Sidantal i biologiböckerna 

Lärobok Totalt antal 
sidor 

Sidor med 
biologisk mångfald 

Procent av boken som tillhör 
biologisk mångfald  

Gleerups 1995 336 205 61 % 
Gleerups 2002 384 233 61 % 
PULS 1995 360 130 36 % 
PULS 2001 372 135 36 % 
PULS Fokus 2007 323 158 49 % 
Spektrum 1997 416 198 48 % 
Spektrum 2001 416 222 53 % 
Spektrum 2006 430 232 54 % 
Spektrum Light 2006 223 120 54 % 

 

Tabell 8. Bildantal i biologiböckerna 

Lärobok Totalt antal 
bilder 

Bilder biologisk 
mångfald 

Procent av bilderna som 
tillhör biologisk mångfald  

Gleerups 1995 637 440 69 % 
Gleerups 2002 607 434 71 % 
PULS 1995 450 308 68 % 
PULS 2001 482 237 49 % 
PULS Fokus 2007 407 210 52 % 
Spektrum 1997 514 241 47 % 
Spektrum 2001 651 285 44 % 
Spektrum 2006 566 271 48 % 
Spektrum Light 2006 413 246 60 % 

 

 

 


