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Läroböcker uppfyller
inte kraven
Av Carl-Johan Bauler 14 JANUARI 15.38

BALLINGSLÖV. För få flickor, för många vita händer för mycket vit
arbetarklass samtidigt som svarta endast representeras av
manliga idrottsutövare.

Ja det har Skolinspektionen funnit i kemiböckerna på Ballingslövs skola.
Slutsatsen från inspektionen är att böckerna är för gamla för att uppfylla
dagens genus och etnicitetsperspektiv. Rent faktamässigt är det emellertid
inget fel på böckerna, konstateras vidare.

Men förutom att räkna flickor, pojkar, vita och svarta människor i
läroböckerna så har Skolinspektionen även i övrigt granskat läromedlen i
kemi för årskurserna 4-5 bland annat på Ballingslövs skola.
Och man har viss kritik att komma med i sin trettonsidiga rapport. Bland
annat uppmanas rektor att skaffa tidsenliga läromedel som står i relation
till de nationella målen för klass fem. Läromedlen måste också anpassas
till flickor och pojkars olika bakgrund, intressen och behov. Skolan
uppmanas också att vara tydligare med de nationella målen i kemi och NO
för eleverna.

Skolinspektionen genomförde under april till december i fjor en
landsomfattande kvalitetsgranskning av läromedel i kemi för årskurs 4-5.
Ballingslövs skola ingick i granskningen och förutom att granska böckerna
närvarade man också vid lektioner. Syftet med projektet är att utveckla
skolan genom att lyfta fram läromedlens innehåll och funktion.

När Skolinspektionen besökte skolan användes visserligen inga tryckta
läromedel i undervisningen. Istället jobbade man med enklare
laborationsutrustning och enstaka arbetsblad. Däremot uppgavs en rad
böcker som inspirationskällor till undervisningen. Böcker som
inspektionen kritiserar och finner otidsenliga, eftersom de producerades
långt innan nuvarande kursplaner och läroplan trädde i kraft.

Inspektionen har gått på djupet i böckerna och konstaterar när det
gäller bildmaterialet att det mest förekommer män ur arbetarklassen.
– Faktum är att det inte förekommer några kvinnor alls i bildmaterialet,
bortsett från en otydlig bild av en person med gasmask vid ett
kemikaliesopberg, som skulle kunna var en kvinna.

Ett annat fel på böckerna är att illustrationerna i böckerna bara visar
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händer av vit hudfärg som utför experimenten och att svarta män framhävs
som idrottsmän. Som exempel tar man en illustration till begreppet
"koloxid" som föreställer två svarta manliga tävlingslöpare.
Skolinspektionen ska nu följa upp inspektionen och skolan redovisa vilka
åtgärder man tänker vidta.
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