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Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att undersöka läromedel och 

läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i 

naturen för årkurs 4-6. Tre olika läroböcker undersöktes för att se hur de förhåller sig till det 

centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer” i 

Lgr11. Böckerna analyserades utifrån tre olika huvudkategorier och en begreppsanalys 

genomfördes. En enkätundersökning utfördes också för att ta reda på hur lärare använder sig av 

läromedel i undervisning om samma centrala innehåll. Undersökningen visade att det finns 

många olika sätt att använda sig av läromedel i undervisning om livets utveckling och 

organismers anpassningar i naturen. Det vanligaste är att föreläsa utifrån innehållet i boken, 

även olika former av läsning av läromedel samt samtal och diskussion är vanligt 

förekommande. En majoritet av respondenterna ansåg att deras läroböcker är väl anpassade till 

Lgr11. Läromedel spelar en betydande roll inom undervisning och för elevers lärande och det 

är därför viktigt att lärare får möjlighet att granska de läromedel de använder sig av.  

 

Nyckelord: anpassningar, biologi, centralt innehåll, förmågor, livets utveckling, läromedel, 

läromedelsanalys
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1 INLEDNING 
Det här examensarbetet kommer att handla om läromedel och läromedelsanvändning i 

undervisning om livets utveckling och anpassningar i naturen. Läromedel är något som 

började intressera mig under mina VFU-perioder under denna utbildning. Enligt min 

erfarenhet, är läromedel något som de flesta lärare använder sig utav på de flesta lektioner, 

inom alla ämnen. Under min senaste VFU hade jag ansvar för att planera undervisning 

och undervisa i livets utveckling och anpassningar i naturen, ett område som intresserar 

mig väldigt mycket. Jag upptäckte då att det finns svårigheter att undervisa i området då 

det är många nya begrepp för eleverna. Då såväl läromedel och läran om livets utveckling 

är något som intresserar mig, och dessutom kommer vara väldigt centralt inom mitt 

framtida yrkesliv, så har jag valt att skriva mitt examensarbete om detta.  

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika sätt att bedriva undervisning och många olika typer av läromedel. 

Som lärare kommer det vara väldigt mycket upp till en själv hur man planerar och 

undervisar. Det blir mycket upp till mig själv att som lärare välja hur jag ska bedriva 

undervisning och hur jag ska använda mig utav läromedel. Jag kommer att kunna använda 

mig utav befintliga läromedel eller skapa eget material.  

 

Lärarnas riksförbund genomförde 2014 en undersökning med syfte att se vilka typer av 

läromedel lärare använder sig utav, hur tillgången till läromedel ser ut samt vilken kvalitét 

lärare anser att läromedlen håller. Enligt undersökningen så upplever 7 av 10 lärare att 

läromedel för undervisning är helt upp till dem själva att välja ut och granska. Dessutom 

uppger lärare i grundskolans tidigare år i större utsträckning än övriga lärare att de inte 

ges tid att granska läromedel. Nästan 7 av 10 lärare är nöjda med de tryckta läromedel 

som finns på skolan men den allra vanligaste formen av läromedel är den som lärarna har 

producerat själva (Lärarnas riksförbund, 2014). Med bakgrund i denna undersökning, och 

de upplevelser jag själv har av läromedel på VFU, är det viktigt att ha kunskaper om 

läromedel och läromedelsanvändning inom de naturorienterande ämnena för att kunna 

bedriva lärorik och framgångsrik undervisning.  

1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Läromedel i Sverige  
Anna Johnsson Harrie skriver i sin avhandling Staten och läromedlen- En studie av den 

svenska förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 (2009) om den 

läromedelsgranskning som funnits i Sverige och som numera är avskaffad. I Sverige finns 

sedan 1991 ingen statlig förhandsgranskning utav läromedel, vilket gör att det är upp till 

konsumenterna själva, dvs. lärare och huvudmän på skolorna, att välja, granska och 

avgöra kvalitén på de läromedel som finns på marknaden idag (Johnsson Harrie, 2009).  

 

Skolinspektionen har möjlighet att granska läromedel och en sådan granskning gjordes 

2011 med syfte att undersöka innehåll i läromedel och hur läromedel används inom ämnet 

kemi i årkurs 4 och 5. Totalt granskades 14 skolor och 12 läromedel. Inspektionen visade 

i sin undersökning att det fanns en stor variation i användningen utav läromedel. Det var 

till exempel stor skillnad i om eleverna hade tillgång till tryckta läromedel. Få skolor 

använde sig utav digitala läromedel i kemiämnet. På ingen utav skolorna som granskades 

så styrde ett enda läromedel hela undervisningen. En tredjedel av alla läromedel som 
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användes i skolorna var inte tidsenliga eller täckte upp hela ämnet (Skolinspektionen, 

2011).  

 

Det framkom också att inköpet utav läromedel till stor del styrdes av lärarna själva men 

utifrån de ekonomiska ramarna som satts av rektorer och ledning. Granskningen visade 

också  att få lärare utvärderar läromedlen och att det väldigt sällan förs ett resonemang 

om läromedlen utifrån ett genus- eller etnicitetsperspektiv. Slutligen visade 

undersökningen att läromedlen anpassades i alldeles för liten utsträckning till elevernas 

individuella behov (Skolinspektionen, 2011).   

 

1.2.2 Läromedelsanvändning i Sverige  
Enligt Johnsson Harrie (2009) har synen på läromedel ändrats. Nu för tiden får de 

traditionella tryckta läroböckerna konkurrera med andra läromedel, t.ex. digitala 

läromedel. Vissa forskare menar, enligt Johnsson Harrie, att läroboken har spelat ut sin 

roll. Trots det så har den traditionella läroboken fortfarande en stark ställning i 

klassrummet i Sverige idag. En annan typ av läromedel som är vanligt idag enligt 

Johnsson Harrie (2009) är det sponsrade läromedlet. År 2009 gjordes en undersökning då 

60 % av 500 tillfrågade grundskollärare uppgav att de använt sig utav sponsrade 

läromedel. De sponsrade läromedlen anses ha en fördel gentemot traditionella läromedel 

då de är gratis. En annan fördel med sponsrade läromedel är att de ofta uppdateras och 

därför är aktuella. Nackdelen är att det är upp till konsumenterna att granska dessa 

läromedel. Enligt riktlinjer från Konsumentverket från 2004 så måste skolorna väga 

”sponsringens utbildningsvärde mot dess påverkanseffekt”. Att materialet lever upp till 

de krav som står i läroplanen samt är opartiskt är upp till konsumenterna att avgöra 

(Johnsson Harrie, 2009).  

 

Monica Reichenberg (2014) har publicerat artikeln Predicting Teachers’ Choice of 

Teaching and Learning Materials: A Survey Study with Swedish Teachers i IARTEM där 

hon beskriver hur lärare väljer läromedel till undervisning. I studien deltog undervisande 

lärare i skolans alla årkurser, undervisande i många olika ämnen. Eftersom svenska lärare 

inte har fått någon, eller väldigt lite, utbildning i hur man värderar och väljer läromedel 

så anser Reichenberg (2014) att det är av intresse att veta hur lärare gör dessa val. Det 

finns många olika faktorer som styr hur lärare väljer läromedel och läranderesurser. 

Lärare anser själva att det är innehållet i läromedlet som till störst del styr deras val av 

läromedel. Därefter anser lärare att tidigare erfarenheter styr valet följt utav 

rekommendationer från kollegor. En majoritet av lärare tycker inte att läromedelsmässor, 

reklam och läromedlets kostnad styr deras val av läranderesurser (Reichenberg, 2014).  

 

Trots att tidigare erfarenhet styr lärares val av läromedel så väljer inte erfarna lärare bättre 

material. Reichenberg (2014) hävdar tvärt om att lärare med många års erfarenhet är 

sämre på att värdera läromedel utifrån dess innehåll. Reichenberg (2014) menar att det 

kan ha att göra med att erfarna lärare förlitar sig på invand rutin. Lärare diskuterar ofta 

med varandra för att förbättra sin undervisning vilket kan förklara varför de förlitar sig 

på kollegors rekommendationer när de väljer läromedel. Inflytande från kollegor kan ha 

både positiva och negativa konsekvenser. Det positiva är att man samtalar om lärande och 

läromedel. De negativa konsekvenserna är bland annat att kollegors rekommendationer 

kan hindra att nya läromedel introduceras. Dessutom så sätter lärarna mer tillit till 

kollegans rekommendationer i jämförelse med att själv granska om ett läromedel lever 

upp till läroplanens kriterier. Utifrån sin studie så framhåller Reichenberg vikten av att 
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inkludera hur man väljer läromedel i lärarutbildningen. Detta är inte minst viktigt för att 

lärare ska bli bättre på att välja material som bättre motiverar eleverna. Reichenberg 

(2014) anser också att redan utbildade lärare borde fortbildas inom detta område.   

 

1.2.3 Elevers förståelse av livets utveckling och anpassningar i naturen  
Utifrån att många barn och vuxna har svårt att förklara och förstå livets utveckling och 

anpassningar i naturen så är det av intresse att analysera läromedel och 

läromedelsanvändning utifrån detta perspektiv. Enligt Gustav Helldén (2015) så ger 

många barn och vuxna uttryck för ett ändamålstänkande när de ska förklara olika fenomen 

i naturen. Detta gäller även synen på livets utveckling och förståelsen för mångfalden i 

naturen (Helldén, 2015).  

 

Anita Wallin (2004) skriver i avhandlingen Evolutionsteorin i klassrummet- På väg mot 

en ämnesdidaktisk teori för undervisning i biologisk evolution att studier visar att elever 

har föreställningar om livets utveckling och evolution redan innan de har fått någon 

undervisning om ämnet i skolan. Ofta är dessa idéer ovetenskapliga, hon kallar det för 

alternativa idéer. Endast en mindre andel av elever använder slump och urval som 

förklaring på evolutionen, två processer som biologer använder för att förklara den 

evolutionära processen. En vanlig föreställning bland elever är att utvecklingen hos arter 

är behovsstyrd, att utveckling sker för att det finns ett behov. En annan föreställning är 

att individen själv känner att den behöver nya egenskaper för att överleva och då medvetet 

utvecklas. Ytterligare en idé hos elever är att anpassning, inte naturligt urval, är 

drivkraften för evolution. Dessutom är eleverna ofta inte medvetna om betydelsen av 

variation inom arter, så kallad inomartsvariation (Wallin, 2004).  

 

Wallin (2004) menar att svårigheter för eleverna att förstå evolution och livets utveckling 

bland annat beror på annat svårigheten att förstå evolutionär tid. Evolutionen har pågått 

under så lång tid att det kan vara svårt för eleverna att greppa. Exempel som tas upp i 

undervisning om evolution, till exempel färgförändringar hos björkmätare, visar ofta på 

utveckling i ett kort perspektiv medan eleverna behöver förståelse i geologisk tidsskala 

också (Wallin, 2004).  

 

Björn Andersson (2003) skriver i Att förstå naturen - från vardagsbegrepp till biologi : 

fyra "workshops" att ordet anpassning har flera olika betydelser. Det kan syfta på 

omedelbar anpassning, som när pupillen drar ihop sig i starkt ljus, men också fysiologisk 

fördröjd anpassning, som när man blir brun av att vistas i solen. Ytterligare en betydelse 

är medveten anpassning, som när man anpassar sig till nya rutiner på ett nytt jobb. 

Dessutom har ordet en evolutionär betydelse. Att ordet har flera olika betydelser kan 

förklara varför elever har svårt att förstå ordet i en evolutionär betydelse. De första tre 

betydelserna upplever eleverna i det dagliga livet och är därför lättare att förstå, däremot 

har få elever en konkret erfarenhet av evolutionär anpassning (Andersson, 2003).  

 

 

1.2.4 Läromedelsanvändning inom den naturorienterande undervisningen 
I avhandlingen Erfarenhet och sociokulturella resurser- Analyser av elevers lärande i 

naturorienterande undervisning (2010) skriver Malena Lidar om hur sociokulturella 

resurser påverkar elevers lärande i naturorienterande undervisning i grundskolans årkurs 

4-9. Hon hävdar att lärandesituationer är komplexa och att vad elever lär sig kan bero på 

en rad olika faktorer, till exempel läraren, läroplanen, motivation, tidigare erfarenheter, 
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läroboken och andra läranderesurser. I avhandlingen har Lidar valt att fokusera på tre av 

dessa sociokulturella resurser, nämligen läraren, artefakten och texten, för att se vilka 

funktioner dessa har för elevers lärande (Lidar, 2010).  

 

Lidar (2010) undersökte vad text betyder för elever i undervisningen, hur en instruerande 

text kan få mening i undervisning. Instruerande texter anses ofta var oproblematiska att 

använda och lätta för eleverna att förstå. Trots det så kan en del problem uppstå i mötet 

mellan elev och skriftliga instruktioner. För att eleverna ska kunna använda texten på ett 

sätt som förväntas av dem krävs det ofta att de har ytterligare information utöver vad som 

står i texten, att de vet vad som ska uppmärksammas och att de vet när deras förkunskaper 

är relevanta att använda. Att lärare utgår från att instruktionerna är lätta att följa för 

eleverna kan enligt Lidar (2010) förklara varför elever misslyckas med laborationer i 

skolan. Genom att göra detaljerade analyser av instruktionstexter så kan dessa göras mer 

effektiva. Dock, framhäver hon, att hur tydliga instruktioner eleverna än får så kan aldrig 

instruerande texter vara tillräckliga för att ”elever ska lära sig den naturvetenskapliga 

praktiken” (Lidar, 2010).  

 

Även andra forskare har undersökt hur texter används i undervisning och påverkar elevers 

lärande. Varelas et al. (2014) hävdar att forskning visar att undervisning i kombination 

av högläsning av informativa texter (t.ex. läroböcker) tillsammans med handgripliga 

övningar (”hands-on exploration”) ökar elevers kunskaper i både naturorienterande 

ämnen samt utvecklar deras skriv- och läskunnighet, främst i skolans lägre åldrar. Elever 

som undervisas med metoder som både ska stärka ämneskunskapen och läs- och 

skrivkunnigheten lär sig att ställa frågor, analysera och tolka data, forma faktabaserade 

argument och tillgodogöra sig och värdera information. När undervisningen baseras på 

både informativa texter och egna undersökningar (”hands-on metoder”) förstärks 

elevernas förståelse för NO-begrepp och koncept, samt förbättrar deras förståelse för 

naturvetenskaplig praktik (Varelas et al.,2014).  

 

Varelas et al. (2014) menar att läsning och texter är viktiga delar av naturvetenskapligt 

arbetssätt och spelar en betydande roll i klassrummet. Dock menar de att det är hur man 

använder dessa texter som är viktigt för att skapa mening hos eleverna (Varales et al, 

2014). För yngre elever kan det vara bra att få texten högläst av läraren eller 

klasskamrater, så att de inte ska känna sig besvärade av eventuell bristande 

läsförmåga/läsförståelse. Dessutom skapar sådana högläsningstillfällen möjlighet för 

eleverna att lyfta egna åsikter om texten, tolka den och de får det lättare att koppla texten 

till egna erfarenheter. Studien fokuserar också på sambandet mellan informativa texter 

och dess förhållande med handgripliga övningar (hands-on exploration). Lärare bör, 

enligt Varelas et al. (2014) använda sig av båda arbetssätten i undervisning och 

genomgångar för att maximera möjligheterna för eleverna att lära genom att erbjuda dem 

många olika vägar till lärandet (Varelas et al,, 2014). 

 

I artikeln Can Middle-School Science Textbooks Help Students Learn Important Ideas? 

Findings from Project 2061's Curriculum Evaluation Study: Life Science undersöker Luli 

Stern och Jo Ellen Roseman om läroböcker kan hjälpa mellanstadieelever få förståelse 

för naturvetenskapliga koncept (Stern & Roseman, 2004). Fokus för artikeln ligger på om 

eleverna får förståelse för energiomvandlingar genom läromedlen som används i 

undervisningen. Nio olika amerikanska läromedel undersöktes i detalj för att få reda på 

hur de uppfyllde kraven på kunskap om energiomvandlingar och ämnen som fanns 
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skrivna i den nationella läroplanen. Artikelförfattarna fann att läromedlen generellt sett 

inte stöttade eleverna i lärandet av dessa naturorienterande koncept. Läromedlen tog inte 

hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och förståelse för dessa koncept. Dessutom 

använde läromedlen sig inte av representationsmodeller (diagram, tabeller etc.) för att 

eleverna bättre skulle kunna förstå abstrakta idéer i tillräckligt stor utsträckning och 

förklarade inte koncepten på en tillräckligt djup nivå (Stern & Roseman, 2004).  

 

Stern och Roseman (2004) hävdar att läroböcker styr vad och hur något lärs ut i skolan. 

Enligt en studie från 1981 så använder sig 90% av lärare sig av läroböcker i undervisning 

och baserar sin undervisning på samma lärobok 95% av undervisningstiden. Även senare 

studier indikerar att lärare förlitar och baserar sig på läroböcker i sin undervisning och 

Stern och Roseman (2004) hävdar att läroböcker och läromedel inte är den enda 

anledningen till varför elever har svårt att lära sig om ämnen och energiomvandlingar, 

men att lärare förlitar sig för mycket på dessa, speciellt om de själva inte är experter på 

området. Undermåliga läromedel hämmar både lärare och elever. Bra läromedel kan å 

andra sidan förbättra undervisningen och vidga förståelsen hos eleverna för 

naturvetenskapliga koncept (Stern & Roseman, 2004). 

 

Vidare menar Stern och Roseman (2004) att de flesta skolor använder sig av läroböcker 

som den främsta källan av kunskap i undervisningen. Läroböckerna påverkar elevernas 

lärande genom deras påverkan på lärarens undervisning. I vilken ordning läroböckerna 

tar upp olika moment påverkar till exempel i vilken ordning läraren undervisar samma 

moment. Ett exempel som tas upp är fotosyntes, som kanske presenteras i ett kapitel i en 

lärobok. Ett annat kapitel behandlar växternas lagring av energi, utan att återkoppla till 

fotosyntesen, vilket då kan leda till att eleverna inte förstår att det finns ett samband 

mellan dessa processer. Beroende på hur läroböckerna är uppbyggda kan de antingen 

hämma eller underlätta för lärare att undervisa för lärande (Stern & Roseman, 2004).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka läromedel och läromedelsanvändning i 

undervisning av det centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar 

till olika livsmiljöer” i kursen biologi för årskurs 4-6 i den senaste läroplanen från 

Skolverket, även kallad Lgr11. Tre olika svenska läromedel kommer att analyseras utifrån 

hur de förhåller sig till det centrala innehållet ”Livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer” (Skolverket, 2017). Arbetet syftar också till att ta reda 

på hur lärare använder sig utav läromedel i undervisning om ovanstående centrala 

innehåll.  

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1. Hur förhåller sig läromedel till följande centrala innehåll i Lgr11: ”Livets 

utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer (Skolverket, 

2017)”? 

2. Hur använder sig undervisande lärare av läromedel när de lär ut ”Livets utveckling 

och organismers anpassningar till olika livsmiljöer (Skolverket, 2017)”? 

2 METOD 
För att besvara frågeställningarna kommer två olika metoder att användas, en metod för 

läromedelsanalysen samt en enkätundersökning. Läromedelsanalysen genomförs för att 



  

 

 

6 

 

 

besvara den första frågeställningen, hur läromedel förhåller sig till det centrala innehållet: 

”livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer”. För att besvara 

den andra frågeställningen kommer en webbaserad enkätundersökning, en så kallad 

websurvey, användas. 

2.1 Urval 

2.1.1 Urval läromedel 
Som en del utav detta examensarbete så har tre olika läromedel valts ut för analys. 

Urvalskriterierna för läromedlen var att de ska vara skrivna för Lgr11 och behandla ämnet 

biologi för årkurs 4-6. Alla tre läromedel som valts till undersökningen uppfyller dessa 

krav och är vanligt förekommande i biologiundervisning i svensk skola. Ytterligare 

läromedel som uppfyller ovanstående krav kan finnas men för att inte omfattningen av 

analysen ska bli allt för stor så begränsades analysen till tre läromedel. Läromedlen är 

från tre av de stora läromedelsförlagen, Gleerups, Liber och Sanoma Utbildning. 

Läromedlen är olika i sin utformning men ska alla, enligt läromedelsförlagen, uppfylla de 

krav som finns i läroplanen. De läromedel som används i undersökningen är Utkik Biologi 

4-6, Koll på NO-serien och Boken om Biologi. Dessa läromedel visades sig också vara de 

vanligaste i undervisning i Biologi för årskurs 4-6 bland de lärare som deltog i 

enkätundersökningen för denna studie.  

 

2.1.1.1Presentation av undersökta läromedel 
Utkik Biologi 4-6 är en bok som ingår i Utkiksserien utgiven av Gleerups förlag som 

omfattar alla NO- och SO-ämnen samt teknik för grundskolans årkurs 4-6. Gleerups 

beskriver Utkik Biologi 4-6 som ett ”modernt och flexibelt läromedel som ger stora 

möjligheter till en varierad och rolig undervisning” (Andersson & Kanstedt-Rylander, 

2017). Koll på NO är en serie som består av tre läroböcker och ges ut av Sanoma 

utbildning. Sanoma utbildning beskriver att serien ”ger helheten i de naturorienterande 

ämnena och tar ett grepp om grundläggande biologi, fysik och kemi” (Hjernquist & 

Rudstedt, 2017). Serien omfattar alla tre ämnen som ingår i den naturorienterande 

undervisningen; biologi, kemi och fysik. Boken om Biologi är skriven av Hans Persson 

och ges ut av Liber Förlag. Boken ska behandla de centrala innehållen för årkurs 4-6 i 

Biologi. Den är, enligt författaren, ”en riktig biologibok för mellanstadiet”, och inte 

uppdelad efter vad som ”ska” läras i olika årkurser. Författaren har ”försökt skapa ett 

läromedel som väcker nyfikenhet och intresse för naturvetenskap” samtidigt som det 

uppfyller de krav som finns i Lgr11 (Persson, 2015).  

 

2.1.2 Urval enkäter 
Enkäten har haft 50 stycken respondenter, varav 48 uppger att de är behöriga att undervisa 

i biologi för grundskolans årkurs 4-6, en uppger att hen är under utbildning för att få 

behörighet i att undervisa i biologi för grundskolans årkurs 4-6 och en respondent uppger 

sig vara obehöriga att undervisa i biologi i grundskolans årskurs 4-6.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Två olika datainsamlingsmetoder har använts i detta examensarbete. En innehållsanalys 

av tre olika läromedel har genomförts, något som valts att kallas för läromedelsanalys. 

Innehållsanalys är ”ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på 

ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån olika 

kategorier som bestämts i förväg” (Bryman, 2011:283). Genom användandet av två 
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analysmallar har innehållet i läroböckerna kvantifierats efter olika huvud- och 

underkategorier.  

 

Den andra datainsamlingsmetoden som har använts är en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen har skapats och administrerats med hjälp av ett onlineverktyg som 

kallas SurveyMonkey. Eftersom enkäten har administrerats och spridits  via webben så 

är den att betrakta som en webbsurvey (Bryman, 2011).  

2.3 Procedur 

Proceduren för läromedelsanalysen har varit att koda vad i böckerna som kan kopplas till 

det centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar till olika 

livsmiljöer”, och sedan kvantifiera detta efter hur många sidor, uppgifter etc. som används 

för arbete mot det centrala innehållet samt de tre förmågor som ska utvecklas enligt 

läroplanen. De vanligast förekommande begreppen i läroböckerna har därefter granskats. 

Först har definitionerna på begreppen angetts för att skillnader och likheter kring 

böckernas förklaringar ska framgå, sedan har begreppen kvantifierats genom att visa hur 

många frågor, experiment och uppgifter som klassats till respektive begrepp. Kodningen 

av sidor, uppgifter, experiment och undersökningar i böckerna baseras på̊ min tolkning 

av vilka delar i läroböckerna som kan kopplas till det centrala innehållet och de tre 

förmågorna i läroplanen. 

 

Respondenterna i enkätundersökningen har fått tillgång till en webblänk till enkäten via 

ett forum på Facebook för lärare som undervisar i skolans naturorienterande ämnen. 

Forumet, eller gruppen, heter NO i grundskolan och har ca 10 000 medlemmar. 

Webblänken har lagts upp i gruppen tillsammans med informationsbrevet. Genom att 

sprida enkäten i detta forum var förhoppningen att nå ut till många i den tänkta 

målgruppen; lärare som undervisar i NO i grundskolans årkurs 4-6. Enkäten publicerades 

i gruppen den 26/2 2018 och var tillgänglig att fylla i fram till den 26/3 2018. Under denna 

tid publicerades två påminnelser om att genomföra enkäten. I informationsbrevet (se 

bilaga 4) har jag valt att beakta några etiska principer; samtyckeskravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Informationskravet har 

beaktats genom att jag informerat deltagarna i enkätstudien om dess syfte. 

Respondenterna blev också informerade om att deltagandet var helt frivilligt, vilket syftet 

för undersökning var samt att uppgifterna de lämnat skulle hanteras med största 

konfidentialitet.  

2.4 Analysmetoder 

Eftersom detta arbete består utav både en innehållsanalys och en enkätundersökning har 

två olika analysmetoder använts, en för analys av läromedel och en för analys av 

enkätundersökningen.  

 

2.4.1 Analys av läromedel 
För att analysera läromedlen har en analysmall utformats. Mallen bestod av tre 

huvuddelar, a) Struktur och uppbyggnad, b) Kunskaper och c) Förmågor. Mallens 

utformning beskrivs här nedan och illustreras i Bilaga 1.  

 

I den första delen av analysmallen, del a) Struktur och uppbyggnad, behandlas 

läromedlets struktur och uppbyggnad och består av sju olika kategorier; presentation, 

sidantal, kapitelindelning, mål, över/underrubriker, representationsmodeller och 
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illustrationer och faktarutor.  Där framgår det hur livets utveckling och organismers 

anpassningar presenteras i boken. Hur många sidor av boken som avser undervisning mot 

detta centrala innehåll redovisas också samt hur kapitelindelningen ser ut. I sidantal 

räknas alla sidor som på något sätt tar upp innehållet ”livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer”. Hela sidan behöver alltså inte handla om innehållet 

för att sidan skall räknas. Vissa sidor i boken kan kopplas till andra centrala innehåll 

också, men räknas alltså om de på något sätt behandlar livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer.  Hur många och vilka över- och underrubriker som 

författarna använder sig av redovisas också för att synliggöra var fokus ligger i böckerna. 

Även målformuleringar redovisas och hur många illustrationer samt 

representationsmodeller redovisas. Representationsmodeller syftar på bilder som 

förmedlar kunskap, t.ex. diagram, tidslinjer, släktträd etc. Antalet faktarutor presenteras 

också.   

 

Den andra delen av analysmallen, del b), behandlar vilka Kunskaper som läromedlet vill 

förmedla och analyseras utifrån fem olika kategorier; begrepp, övningar, frågor, 

faktarutor och sammanfattning. I begrepp-delen redovisas vilka begrepp som lyfts fram i 

läromedlet. Med begrepp avses här de ord som antingen finns presenterade i någon form 

av ”ord-lista” eller är fetmarkerade i texten och behandlas på sidor i boken som tar upp 

livets utveckling och/eller organismers anpassningar. I kategorien för övningar så 

presenteras hur många övningar som boken har som är kopplade till livets utveckling och 

organismers anpassningar. Med övningar avses uppgifter som eleverna måste genomföra, 

till exempel en undersökning. I kategorin Frågor presenteras hur många frågor som ställs 

som är kopplade till det centrala innehållet. Sedan redovisas också om faktarutor används. 

Den sista kategorin heter sammanfattning och redovisar vad som presenteras i en sådan, 

ifall läroboken har en sammanfattning.  

 

Den tredje kategorin, del c), heter Förmågor och behandlar hur boken förhåller sig till de 

förmågor som eleven ska utveckla enligt läroplanen. Är några frågor, experiment eller 

uppgifter knutna till förmågorna? Med andra ord, hur boken möjliggör att följande 

förmågor utveckla hos eleverna:  

 
• ”använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor 

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 

 

• genomföra systematiska undersökningar i biologi, och 

 

• använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband 

i människokroppen, naturen och samhället.” 

 

(Skolverket, 2017) 

 

Del två av läromedelsanalysen består utav att analysera skillnaderna och likheterna i 

beskrivningarna av de vanligaste begreppen som återfinns i läromedlen. Hur begreppet 

definieras och förklaras och hur många frågor/uppgifter som är kopplade till begreppet. 

Syftet med denna del av analysen är att se hur de olika läromedlen skiljer sig åt i att 

förklara olika begrepp kopplade till livets utveckling och organismers anpassningar till 

olika livsmiljöer. För att möjliggöra detta så användes en mall (se Bilaga 2) där begreppet 

presenterades, följt utav definitionerna av begreppet i respektive lärobok och hur många 

frågor, experiment och uppgifter som finns i varje lärobok som rör begreppet.  
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Utifrån de två mallarna fås en bild av hur de tre olika läromedlen förhåller sig till det 

centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer” 

(Skolverket, 2017).  

 

2.4.2 Analys av enkätundersökning 
Enkäten består utav både flervalsfrågor samt en öppen fråga. Flervalsfrågorna presenteras 

i form av tabeller och diagram för att synliggöra och tydliggöra svaren. 

Sammanställningen av svaren sker automatiskt via SurveyMonkey. De öppna frågorna 

kategoriseras och analyseras efter trender i svaren. Svaren delas in i olika 

beskrivningskategorier för att på så sätt se olika trendande av svar enligt en mall som 

finns presenterad i Bilaga 3. Varje beskrivningskategori har fått ett namn, samt en 

förklaring vad den fokuserar på. För att ytterligare tydliggöra vad beskrivningskategorien 

handlar om så ges exempel på citat som sorterats in i kategorin.  

3 RESULTAT 
Resultatet presenteras i två olika avsnitt, ett för läromedelsanalysen och ett för enkäten.  

3.1 Läromedelsanalys 

Resultaten från läromedelsanalysen presenteras i fyra olika delar eftersom läromedlen har 

undersökts med avseende på fyra olika kategorier; struktur och uppbyggnad, kunskaper, 

förmågor och begrepp. Resultatet presenteras i sammanfattande tabeller för att tydliggöra 

skillnaderna och likheterna mellan de olika läroböckerna. Utformningen av 

analysmallarna finns bifogade i sin helhet som bilagor till detta examensarbete.  

 
Tabell 1. Struktur och uppbyggnad av de tre olika läromedlen. 

Struktur och uppbyggnad 

Läromedel Boken om biologi Koll på NO Utkik biologi 4-6 

Presentation Bok om biologi Serie om tre 

böcker om 

biologi, kemi 

och fysik 

Bok om biologi 

Sidantal 66 sidor 101 sidor 38 sidor 

Kapitelindelning Inga specifika 

kapitel knutna till 

livets utveckling 

och organismers 

anpassningar i 

naturen 

Kapitel: Livets 

Utveckling 

Kapitel: 

Anpassningar i 

naturen 

Kapitel: Natur 

och Samhälle 

Mål ”I Kapitlet får du 

lära dig” 

Presenteras i 

början av varje 

kapitel 

”När du arbetat 

med det här 

kapitlet ska du 

kunna”. 

”Läs om” och 

begrepp i början 

av varje avsnitt. 

Inga tydliga 

målformuleringar. 
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Över/underrubriker 32 överrubriker, 

67 underrubriker 

 

48 överrubriker, 

107 

underrubriker 

24 överrubriker, 

26 underrubriker 

Representations-

modeller/ 

illustrationer 

Totalt: 165 

illustrationer 

Varav:  

151 bilder 

14 rep.-modeller 

Totalt: 213 

Varav: 

196 bilder 

17 rep.-modeller 

Totalt: 83 

Varav: 

64 bilder 

19 rep.-modeller 

Faktarutor 36 faktarutor 40 faktarutor 9 faktarutor  

 

Alla tre böcker är olika i sin struktur. Boken om biologi har inte några kapitel vigda 

specifikt åt livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Koll på 

NO har ett kapitel om ”livets utveckling” och ett kapitel om ”anpassningar i naturen”. 

Båda dessa kapitel återfinns i den tredje boken i Koll på NO- serien, Koll på NO 6. Men 

det centrala innehållet behandlas även i Koll på NO 4 och Koll på NO 5. Utkik Biologi 4-

6 har ett avsnitt om livets utveckling och organismers anpassningar. Även i Utkik Biologi 

4-6 så behandlas det centrala innehållet även i andra delar av boken utöver detta kapitel.  

 

Serien Koll på NO 4,5 och 6 har flest sidor som berör livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer med 101 sidor, följt av Boken om Biologi med 66 sidor 

och Utkik Biologi 4-6 med 38 sidor. Koll på NO-serien använder också flest 

över/underrubriker, följt av Boken om Biologi och Utkik Biologi 4-6. Flest illustrationer 

och representationsmodeller använder sig Koll på NO av med totalt 213 bilder, följt av 

Boken om biologi med 165 antal bilder och Utkik biologi 4-6 med 83 antal bilder. Utkik 

biologi 4-6 hade flest representationsmodeller, följt av Koll på NO och Boken om biologi. 

Alla böcker använder sig av faktarutor. Flest faktarutor har Koll på NO-serien, följt av 

Boken om Biologi och sedan Utkik Biologi 4-6.  

 

Sammanfattningsvis så tar Koll på NO-serien upp livets utveckling och organismers 

anpassningar i naturen i störst utsträckning, både när det gäller sidantal, antal rubriker, 

illustrationer och antal faktarutor. Boken om Biologi är näst mest omfattande, följt utav 

Utkik Biologi 4-6 på tredje plats.  

 

Tabell 2. Kunskaper i de tre olika läromedlen 

Kunskaper 

Läromedel Boken om biologi Koll på NO Utkik biologi 4-6 

Begrepp Totalt 46 begrepp Totalt 63 begrepp Totalt 72 begrepp 

Övningar 8st övningar 0st övningar 5st övningar 
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Frågor Frågor från 

texten: 7st 

 

 

 

 

 

 

Totalt: 7st 

Inledande 

frågor:36st 

Kan du nu?: 32st 

Frågor från 

texten: 1st 

Vem/vad/var är 

jag?: 11st 

 

Totalt: 79st 

Repetitionsuppgifter: 

25st 

Diskussionsfrågor i 

texten: 46st 

 

 

 

 

Totalt: 71st frågor 

Sammanfattning Det finns inga 

sammanfattningar 

Det finns inga 

sammanfattningar 

Sammanfattning finns 

i slutet av varje 

avsnitt 

 

Boken Utkik Biologi 4-6 tar upp flest begrepp kopplat till livets utveckling och 

organismers anpassningar i till naturen med 72 olika begrepp, följt utav Koll på NO-serien 

med 63 begrepp och Boken om Biologi  med 47 begrepp. Flest övningar har Boken om 

Biologi, följt utav Utkik Biologi 4-6. Koll på NO-serien har inga övningar.  Flest frågor 

har serien Koll på NO, följt av Utkik Biologi 4-6 och Boken om Biologi. Bara Utkik 

Biologi 4-6 har sammanfattningar i slutet av varje avsnitt.  

 
Tabell 3. Förmågor i de tre olika läromedlen 

Förmågor 

Läromedel Boken om 

biologi 

Koll på NO Utkik biologi 

4-6 

granska information, 

kommunicera och ta ställning 

1 övning 0st 

frågor/övningar 

7st frågor 

genomföra systematiska 

undersökningar 

 

5st experiment 0st experiment/ 

undersökningar 

2st 

undersökningar 

använda biologins begrepp, 

modeller och teorier för att 

beskriva och förklara biologiska 

samband 

 

0st 

frågor/övningar 

25st frågor 24st frågor 

 

Utkik Biologi 4-6 är den enda av de tre läromedlen som har övningar/frågor som kan 

kopplas mot alla tre förmågor i Lgr11. Totalt har Utkik biologi 33st frågor/övningar som 

kan kopplas mot någon av de tre förmågorna. Flest av dessa 33st frågor, 24st, hör samman 

med förmågan att ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara biologiska samband. Boken om Biologi har övningar och frågor som möjliggör 

för eleverna att utveckla förmågan att ”granska information, kommunicera och ta 

ställning” samt har flest övningar som riktar sig mot att ”genomföra systematiska 

undersökningar”. Boken om biologi har fem experiment som utvecklar elevernas förmåga 

att ”genomföra systematiska undersökningar”, vilket gör att den har flest övningar av 

dessa tre läromedel som kan kopplas till den förmågan. Serien Koll på NO har 25 frågor 

som handlar om att ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara biologiska samband”. Koll på NO-serien har dock inga frågor eller övningar som 

kan kopplas mot förmågan att ”granska information, kommunicera och ta ställning” och 
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inte några experiment eller undersökningar som kan kopplas mot förmågan ”genomföra 

systematiska undersökningar”. 

 
Tabell 4. Begrepp i de tre olika läromedlen 

Analys av begrepp i läromedel 

  

Definition av begrepp 

Antal frågor, 

experiment, uppgifter 

kopplade till 

begreppet 

Biologisk mångfald 

Boken om biologi ”Med det menas att det finns 

många olika arter av växter och 

djur inom ett visst område” 

(insidan på omslaget) 

 

 

 

1st 

Koll på NO ”betyder att det finns många 

olika arter och att det är en stor 

variation i naturen bland allt 

levande.” (sid.76) 

 

 

 

0st 

Utkik biologi 4-6 ”När vi pratar biologisk 

mångfald menar vi allt djur- och 

växtliv som finns på jorden.” 

(sid. 57) 

 

 

 

0st 

Däggdjur 

Boken om biologi ”Däggdjur föder levande ungar, 

har välutvecklade hjärnor och 

hjärtan med fyra kammare” 

(sid.59) 

 

 

 

0st 

Koll på NO ”De djur som föder leveande 

ungar, och som får mjölk av sin 

mamma när de är nyfödda, 

kallas däggdjur” (Koll på NO 4, 

sid. 16) 

 

 

 

 

1st 

Utkik biologi 4-6 ”Däggdjur är jämnvarma, det 

vill säga att kroppstemperaturen 

är i stort sett densamma hela 

tiden... Alla däggdjur har inre 

befruktning och de flesta föder 

levande ungar...Gemensamt för 

alla däggdjur är att de ger di till 

sina ungar.” (sid. 36-37)  

 

 

 

 

 

 

 

4st 

Evolution 

Boken om biologi ”Mycket långsamt, över 

miljontals år, ledde det naturliga 

urvalet till förändringar och nya 

växt- och djurarter kunde 

utvecklas. Hela sin teori om 

naturen kallade Darwin för 

evolutionen” (sid. 57) 

 

 

 

 

 

 

0st 
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Koll på NO ”Evolution är ett begrepp som 

används när man talar om livets 

utveckling. Det betyder ungefär 

”utveckling av olika livsformer 

från lägre till högre stadier” 

(sid.54) 

 

 

 

 

 

3st 

Utkik biologi 4-6 ”Olika livsformer har utvecklats 

genom evolution” (sid.109) 

 

1st 

Fossil 

Boken om biologi ”Döda och förstenade djur kallas 

med ett annat namn för fossil.” 

(sid. 9) 

 

Koll på NO ”Man har hittat spår och 

förstenade rester av djur och 

växter som har begravts och 

bevarats under lång tid. Det 

kallas fossil.” 

 

 

 

 

2st 

Utkik biologi 4-6 ”Fossil är rester från växter och 

djur som förstenats eller gjort 

avtryck i bergarter.” (sid.109) 

 

 

2st 

Groddjur 

Boken om biologi ”Groddjur kan leva både på 

land och vatten” (sid.59).  

 

1st 

Koll på NO ”De första djur som kröp 

omkring på land såg ut som 

någonting mellan fisk och ödla. 

De var groddjur. De hade 

ryggrad och fjäll på huden men 

likande en ödla.” (Koll på NO 6, 

sid.49) 

 

 

 

 

 

 

2st 

Utkik biologi 4-6 ”Till groddjur hör grodor, 

paddor och vattenödlor 

(salamandrar). De flesta 

groddjur lever både på land och 

vatten.” (sid.32) 

 

 

 

 

3st 

Kräldjur 

Boken om biologi ”Kräldjur är växelvarma, andas 

med lungor och lägger ägg men 

kan inte ruva. Exempel är ormar, 

ödlor, sköldpaddor, och 

krokodiler” (sid.59). 

 

 

 

 

0st 
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Koll på NO ”Men det utvecklades djur som 

kunde lägga ägg med skal av 

kalk. De kunde därför leva hela 

sitt liv på land och var därför 

äkta landdjur. De var kräldjur, 

och de första var små ödlor. De 

var växelvarma.” (Koll på NO 6, 

sid.50) 

 

 

 

 

 

 

 

0st 

Utkik biologi 4-6 ”Ormar, ödlor, sköldpaddor och 

krokodiler tillhör kräldjuren. De 

gjorde även de utdöda 

dinosaurierna. Idag finns drygt 

6500 kräldjursarter. Precis som 

fiskar och groddjur är kräldjur 

växelvarma.” (sid.33) 

 

 

 

 

 

 

0st 

Leddjur 

Boken om biologi ”Insekter, spindeldjur, 

mångfotingar och kräftdjur 

kallas med annat namn för 

leddjur. De har mun och yttre 

skelett (ett skal). Leddjuren är en 

extremt artrik grupp (1,3 

miljoner kända arter). 

Antagligen finns det över 8 

miljoner kvar att upptäcka…” 

(sid.58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st 

Koll på NO  ”Leddjur var de första djur som 

levde över vattenytan.” ”Kräftan 

har skelettet utanpå, skalet, som 

är ledat så den kan röra sig. Den 

tillhör gruppen leddjur.” (Koll 

på NO 6, sid. 49,55) 

 

 

 

 

 

1st 

Utkik biologi 4-6 ”De allra flesta djur saknar 

ryggrad. De flesta av dessa är 

leddjur. Gemensamt för leddjur 

är att skelettet sitter på utsidan 

av kroppen.” (sid.25) 

 

 

 

 

4st 

Plankton 

Boken om biologi ”små, små organismer som 

driver fritt i vatten” (sid.96) 

 

1st 

Koll på NO ”I vattnet finns det pyttesmå 

växter och djur som driver 

omkring. De kallas för 

plankton” (Koll på NO 4, 

sid.83). 

 

 

 

 

2st 

Utkik biologi 4-6 ”Till de minsta kräftdjuren hör 

vattenloppor, hoppkräftor och 

krill. Dessa arter är exempel på 
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plankton, mikroskopiskt små 

organismer, som lever i vatten” 

(sid.28). 

 

 

2st 

 

I de tre olika läromedlen återfinns totalt 142 olika begrepp i anslutning till livets 

utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Åtta av dessa begrepp; 

biologisk mångfald, däggdjur, evolution, fossil, groddjur, kräldjur, leddjur och plankton, 

förekommer i alla tre böckerna. Hur de olika begreppen definieras och hur många 

uppgifter, experiment och frågor som behandlar varje begrepp skiljer sig mellan de olika 

läromedlen, vilket illustreras i tabellen ovan. Vissa av begreppen förklaras i text i 

läromedlen men har inga frågor eller övningar som rör begreppen. Groddjur, leddjur och 

plankton är de enda av dessa begrepp som har frågor eller övningar i alla tre läromedel. 

Av de tre olika läromedlen so analyserats så är Utkik biologi 4-6 den lärobok som har 

flest frågor som handlar om dessa begrepp.  

3.2 Enkäten 

I denna del presenteras resultatet för enkätundersökningen. Resultatet presenteras i 

sammanfattande text och med hjälp av tabeller och diagram.  

3.2.1 Lärare och läromedel 
Nedan presenteras resultatet för frågor som berättar om vilka som deltagit i 

undersökningen samt frågor som rör vilka läromedel som används i undervisning i biologi 

och om livets utveckling och organismers anpassningar.  

 

Fråga 1 och 2 i enkäten (se Bilaga 5) hade som syfte att ta reda på mer om de lärare som 

deltog i enkätundersökningen.  47 av 50 respondenter undervisar NO i årkurs 4-6. 48 av 

50 respondenter är behöriga att undervisa NO i årkurs 4-6, en svarade att de är under 

utbildning för att få behörighet och en är obehörig lärare. 

 

I enkäten fanns en fråga som syftade till att ta reda på vilka läroböcker som används för 

att undervisa i Biologi på mellanstadiet (fråga 3 på enkäten). Det var möjligt för 

respondenterna att välja fler än ett svarsalternativ. Resultatet visade att den överlägset 

vanligaste boken för undervisning i Biologi-ämnet bland respondenterna var Koll på NO 

(användes av 72% av respondenterna), följt av Boken om Biologi (32%), PULS Biologi 

Människan (26%), Utkik 4-6 Biologi (24%), PULS Biologi Naturen (18%) och Annat 

(18%). Bland de respondenter som svarade Annat (9/50 respondenter, 18%) så uppgav 

fyra att de använder andra tryckta läromedel, tre att de använder NTA-lådor, en att de 

använder digitala läromedel och en respondent uppger sig använda olika källor med 

utgångspunkt i Lgr11.  

 

Nästa fråga i enkäten hade som syfte att se om det var någon skillnad mellan vilka 

läromedel som används i undervisning i Biologiämnet mot de läromedel som används 

specifikt i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar. 49 

respondenter valde att besvara denna fråga och en respondent svarade inte. Det fanns 

möjlighet för respondenterna att uppge fler än ett alternativ. De vanligaste läroböckerna 

i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen enligt 

undersökningen är Koll på NO, som används av 67,35% av respondenterna, Boken om 

Biologi, som används av 26,53% av respondenterna, samt Utkik Biologi, som används av 

22,45% av respondenterna. Dessa tre böcker är även de böcker som har legat som grund 

till läromedelsanalysen. 10, 20% av respondenterna använder sig av PULS 4-6 Biologi 
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Människan och 16,33% använder sig av PULS 4-6 Biologi Naturen. 20,41 % av 

respondenter uppgav Annat. Bland de som uppgav Annat svarade fyra att de använde sig 

av andra tryckta läromedel, två att de använder digitala läromedel, en respondent filmer, 

en använde sig utav NTA-låda, och en respondent uppgav olika källor med utgångspunkt 

i Lgr11 och ytterligare en respondent uppgav Annat men specificerade inte vilka andra 

läromedel de använder sig av i sin undervisning.  

 

Av 50 responderande lärare uppgav 39 (78%) att de har tillgång till en hel 

klassuppsättning av den lärobok de använder i sin undervisning, medan 11 av 50 (22%) 

inte har tillgång till en hel klassuppsättning. 84% av respondenterna upplever att de har 

möjlighet att välja vilka läromedel som finns tillgängliga på deras skola, medan 16% 

anser att de inte har möjlighet att påverka detta. 

 

Av de responderande lärarna skulle 88% rekommendera sina kollegor att använda sig av 

den lärobok de själva använder medan 12% inte skulle rekommendera andra att använda 

den. Bland de respondenter som inte skulle rekommendera sina kollegor deras lärobok så 

framhöll två vikten av att använda många olika källor, ”Använd inte en bok utan använd 

dig av flera källor, man kan ha en bok som en grund men inte följa helt, eleverna behöver 

jämföra olika källor”. Två av respondenterna ansåg att deras läromedel inte ”höll måttet”, 

” Den går inte in på djupet i ämnena, man får alltid komplettera med någon fakta eller 

begrepp” och ”Jag tycker den är för ytlig”. Två av respondenterna ansåg att eleverna bäst 

undervisas utan läroböcker, ”Jag skulle rekommendera att köpa in lärarhandledningar 

från olika material och sedan använda biblioteket som resurs för att söka fakta. Istället 

lägga pengarna på aktiviteter som t ex Hans Persson utvecklat i sina "Försök med"-böcker 

och andra trevliga aktivitetsböcker som verkligen aktiverar eleverna”. 

 

3.2.2 Läromedel och läroplanen 
Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen på frågor som rör lärarnas 

uppfattning om hur de läromedel de använder förhåller sig till läroplanen och de förmågor 

som eleverna ska utveckla enligt läroplanen (Lgr11).  

 

Fråga 7 i enkäten (se Bilaga 5) syftade att ta reda på om de responderande lärarna ansåg 

att den lärobok de använder sig av i undervisning om livets utveckling och organismers 

anpassningar är väl anpassad till Lgr11. Av svaren framkom att det var 76% (38 av 50 

respondenter) som svarade att de anser att deras lärobok/läroböcker är väl anpassade efter 

Lgr11, och 25% (12 av 50 respondenter) som ansåg att deras lärobok/läroböcker inte var 

väl anpassade till Lgr11. De respondenter som svarade nej på ovanstående fråga hade 

möjlighet att skriva vad de anser saknas i läroboken eller läroböckerna i fritext. Av dessa 

12 valde 11 att skriva vad de ansåg saknas. Deras svar delades in i 3 olika 

beskrivningskategorier som har givits namnen till Komplettering, Information och 

Förmågor.  

 

Sex av respondenterna sorterades in i beskrivningskategorin Komplettering. Svar 

tillhörande denna beskrivningskategori ansåg att läromedlen inte var kompletta. För att 

uppnå de krav som ställs i Lgr11 behöver böckerna kompletteras med annat material. En 

lärare uppgav att ”Oavsett vilket läromedel man använder inom olika områden behöver 

de kompletteras med annat material tycker jag, känns inte som om det finns något 

komplett material”. En respondent ansåg att läroboken/läroböckerna saknade information 

tillhörande till området och tillhör därför beskrivningskategorin Information. En av dessa 
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respondenter skrev att det var ”för lite kring anpassningar i naturen”. En respondent 

upplevde att boken/böckerna inte möjliggör för eleverna att utveckla förmågorna enligt 

Lgr11 och sorterades därför in i beskrivningskategorin Förmågor. Respondenten skrev 

att ”den hjälper inte eleverna att utveckla de förmågor som finns i lgr11. Inte några förslag 

på systematiska undersökningar i kapitlen om livets utveckling och anpassningar i 

naturen”. Tre respondenter ansåg att böckerna både saknade Information och var i behov 

av Komplettering.  

 

Sedan följde frågor som syftade på om lärare ansåg att de läromedel de använder sig av 

i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar utvecklar de tre 

förmågorna ”granska information, kommunicera och ta ställning”, ”genomföra 

systematiska undersökningar” och ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för 

att beskriva och förklara biologiska samband” som eleverna ska utveckla enligt den 

senaste läroplanen (Skolverket, 2017). En majoritet av respondenterna (74%) anser att 

läromedlet de använder sig utav utvecklar elevernas förmåga att ”använda biologins 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband”, och 

18% ansåg att läromedlet utvecklar elevernas förmåga i hög grad att använda biologins 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband. Endast 

8% ansåg att läromedlet inte utvecklar elevernas förmåga att använda biologins 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband. 

 

En majoritet av respondenterna (66%) ansåg att läromedlet de använder sig utav 

utvecklar elevernas förmåga att ”granska information, kommunicera och ta ställning” 

och 8% ansåg att läromedlet utvecklar denna förmåga i hög grad, medan 26% ansåg att 

läromedlet inte utvecklar elevernas förmåga att granska information, kommunicera och 

ta ställning. Dessutom anser majoriteten av respondenterna anser att läromedlet de 

använder sig utav utvecklar elevernas förmåga att ”genomföra systematiska 

undersökningar”, där 48% ansåg att det utvecklar elevernas förmåga och 12% ansåg att 

läromedlet utvecklar elevernas förmåga att genomföra systematiska undersökningar i 

hög grad, men så stor andel som 40% ansåg dock att läromedlet inte utvecklar elevernas 

förmåga att genomföra systematiska undersökningar.  

 

Sammanfattningsvis så visar denna studie att en stor majoritet av de responderande 

lärarna anser att de läroböcker de använder sig utav är väl anpassade till läroplanen. De 

respondenter som anser att läroboken inte är väl anpassad lyfter behovet av 

komplettering, menar att det saknas viktig information inom området och att den inte är 

anpassad efter förmågorna som ska utvecklas enligt Lgr11. Respondenterna anser att de 

läromedel de använder sig av är bäst på att utveckla elevernas förmåga att använda 

”biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska 

samband”. Förmågan att ”genomföra systematiska undersökningar” är den förmåga som 

de responderande lärarna anser att deras läromedel utvecklar minst. 

 

3.2.3 Läromedelsanvändning 
Nedan presenteras resultatet på de frågor i enkätundersökningen som rör lärares 

användning av läromedel i undervisning om livets utveckling och organismers 

anpassningar. Resultatet presenteras i text och med tabeller och diagram.  

 

I enkäten fanns två frågor som syftade på att ta reda på hur lärare använder sig av 

läromedel i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. 
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Den första frågan var en fråga med fasta svarsalternativ (med möjlighet att välja fler än 

ett alternativ) och den andra frågan var en öppen fråga. På frågan med fasta svarsalternativ 

visade resultatet att det vanligaste sättet att använda läroboken hos de responderande 

lärarna är att föreläsa utifrån innehållet i boken (70%) följt utav att arbeta med 

övningar/experiment som finns i boken (66%) och att läsa högt ur boken för klassen 

(60%). Den metod som minst antal responderande lärare använder sig utav är att eleverna 

läser själva på papper de kopierat ur boken (14%).  Det kan kanske förklaras av att en 

majoritet av de responderande lärarna har tillgång till en hel klassuppsättning av den 

lärobok de använder sig utav (se fråga 6). Av de responderande lärarna låter 56% av dem 

eleverna att själva läsa ur boken och 54% låter eleverna läsa högt för varandra ur boken, 

och 46% av respondenterna låter eleverna läsa ur boken för att sedan svara på frågor i en 

tillhörande arbetsbok.  

 

Av respondenterna använder 36% (18st lärare) läroboken på annat sätt än de förslag som 

fanns att välja mellan. Utifrån deras svar har fyra större beskrivningskategorier skapats 

enligt nedan tabell (Tabell 5). Vissa respondenter har uppgett många olika sätt de arbetar 

med läroboken vilket gör att deras svar kan placeras in i fler än en beskrivningskategori. 

Av respondenterna uppgav sex lärare svar som inte kunde sorteras in i någon av nedan 

beskrivningskategorier.  

 
Tabell 5. Beskrivningskategorier över andra sätt respondenterna använder läromedel 

Jag använder läroboken på annat sätt: 

Namn på 

beskrivningskategori 

Fokus på Citat Antal svar 

Valda delar Läraren väljer ut valda 

delar av texten 

”Vi använder oss 

av valda delar och 

kompletterar med 

annat material”. 

5 av 50  

10% 

Informationskälla Läroboken används 

som informationskälla 

”Jag gör en egen 

presentation 

utifrån böckerna. 

När vi är klara går 

eleverna till 

boken där vi 

tillsammans söker 

den fakta vi pratat 

om” 

2 av 50 

4% 

Inläsningstjänst Eleverna har tillgång 

till inläsningstjänster 

”Vi läser och 

lyssnar på 

inläsningstjänst”. 

3 av 50 

6% 

Sammanfattar Eleverna/läraren 

sammanfattar texter ur 

läroboken 

”Eleverna får 

skriva 

sammanfattningar 

av olika texter i 

boken”. 

4 av 50 

8% 

Övriga svar   6  av 50 

12% 

 



  

 

 

19 

 

 

 
Figur 1. Resultat för frågan Hur använder du dig utav läroboken när du undervisar om livets utveckling 

och anpassningar i naturen? (Se Bilaga 5)” inklusive beskrivningskategorier. 50 respondenter.  

 

Diagrammet ovan illustrerar alla sätt respondenterna uppger sig använda läromedel i 

undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen enligt de 

svarsalternativ som fanns i enkäten och de beskrivningskategorier som skapades från de 

svar hos respondenterna som uppgett Annat. 

 

Fråga 12, den avslutande frågan i enkäten (Se bilaga 5), var en öppen fråga utan möjlighet 

att välja förbestämda svarsalternativ. Syftet med frågan var att de responderande lärarna 

själva skulle få sätta ord på hur de använder läromedel i undervisning om livets utveckling 

och organismers anpassningar i naturen. Frågan var på så sätt väldigt lik en föregående 

fråga i enkäten, men för att få ett större djup i svaren så ställdes även denna öppna fråga 

om läromedelsanvändning. En öppen fråga kräver mer av respondenterna, vilket kan ha 

bidragit till att det blev ett internt bortfall på 32% (16 respondenter), men det var dock 

68% (34 av 50 deltagare) som valde att svara på frågan. En öppen fråga med 34 svaranden 

ger 34 unika svar, och därför fanns ett behov av att kategorisera in svaren i olika 

beskrivningskategorier. Svaren delades in i åtta olika beskrivningskategorier utifrån hur 

lärare använder sig utav läromedel. De flesta respondenternas svar på den öppna frågan 

kunde sorteras in i fler än en beskrivningskategori då de beskrev flera olika sätt de 

använder sig utav läromedel i undervisning om livets utveckling och organismers 

anpassningar i naturen.  

 
Tabell 6. Beskrivningskategorier över hur de responderande lärarna använder läromedel. 

Namn på 

beskrivningskategori 

Fokus på Citat Antal svar 

Samtal/diskussion Samtal och/eller 

diskussion om 

innehåll i läromedel 

”Använder texterna 

som utgångspunkt 

för diskussioner, 

10 av 34 

29,41% 
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analyser och 

samtal”. 

Faktakälla Läromedlet är en 

källa för information 

för lärare och/eller 

elever 

”Plockar in det och 

har det som ett av 

flera källor”. 

16 av 34 

47,06% 

Föreläser Läraren föreläser med 

stöd av läromedlet 

eller som komplement 

till läromedlet 

”Jag jobbar utifrån 

föreläsningar med 

hjälp av 

PowerPoint”.  

6 av 34 

17,65% 

Arbeten Eleverna arbetar 

självständigt eller i 

grupp med hjälp av 

läromedlet 

”Enskild 

arbete/grupparbete 

redovisning i 

helklass”. 

4 av 34 

11,76% 

Praktisk tillämpning  Läraren väljer 

övningar, experiment, 

laborationer från 

läromedlen eller 

kompletterar innehåll 

i läromedel med detta 

”Kombinerat med 

laborationer o 

individuella o 

grupparbeten” 

 

4 av 34 

11,76% 

Läsning Eleverna och/eller 

läraren läser 

läromedlet 

”Läser högt, eleven 

läser…” 

 

13 av 34 

38,24% 

Besvara frågor Eleverna besvarar 

frågor från eller med 

hjälp av läromedlet 

”Vid skriva svar på 

frågor så används 

det läromedel vi 

har 

klassuppsättning”. 

 

8 av 34 

23,53% 

Öva begrepp Läromedlet används 

för att öva begrepp 

”Går igenom 

begrepp…” 

 

7 av 34 

20,59% 

 

De flesta av svaren kunde kategoriseras till flera olika beskrivningskategorier. Ett 

exempel på detta är svaret; ”använder boken när de ska leta information till olika arbeten. 

De svarar på frågor och tränar på begrepp från boken”. Detta svar sorteras som både 

faktakälla, besvara frågor och öva begrepp.  

 

Det vanligaste sättet bland de 34 respondenterna som svarade på den öppna frågan var att 

läromedlet användes av läraren och/eller eleverna som en faktakälla. Av de 

responderande lärarna uppgav 47,06% att de använder läromedel på detta sätt, medan 

38,24% (13 av respondenterna) uppgav i sina svar att de som lärare läser ur läromedlet 

för eleverna, eller att eleverna läser ur läromedlet. 29,41%, (10 av respondenterna) 

uppgav att de på ett eller annat sätt samtalade om eller diskuterade innehållet i 

läromedlen. Det var 23,53% (8 respondenter) som uppgav att de använder läromedlet i 

samband med att eleverna ska besvara frågor. Alltså var de vanligaste sätten, enligt 

respondenternas frisvar i enkäten, att använda sig utav läromedel i undervisning om livets 

utveckling och organismers anpassningar i naturen att använda läromedlet som en källa 
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till fakta, att läsa ur läromedlet, att samtala om och diskutera om innehåll i läromedlet och 

besvara frågor med hjälp utav läromedlet. 

 

Genom att väga samman de två frågorna i enkäten som rör läromedelsanvändning, så 

framkommer det att läromedel används på många olika sätt inom undervisning om livets 

utveckling och organismers anpassningar i naturen. Att föreläsa utifrån innehållet var det 

vanligaste sättet att använda sig av läroboken enligt flervalsfrågan, och lyftes också fram 

av lärare i frisvarsfrågan. Olika former av läsning av läroboken förekommer och 

läroboken används som faktakälla. Samtal och diskussion lyfts fram av lärare som ett sätt 

de använder sig av läromedel. 

3.3 Resultatsammanfattning 

Under denna rubrik sammanfattas resultatet av läromedelsanalysen och 

enkätundersökningen.  

 

De analyserade läromedlen skiljer sig i sin struktur och uppbyggnad. Boken om biologi 

och Utkik biologi 4-6 är böcker som bara riktar in sig mot kursplanen i grundskolans 

biologi för årkurs 4-6 medan Koll på NO är en serie om tre böcker som också behandlar 

ämnena fysik och kemi. Boken om biologi har inga specifika kapitel eller avsnitt vigda åt 

livets utveckling och organismers anpassningar, vilket man däremot kan hitta i 

läromedlen Koll på NO och Utkik biologi 4-6. Flest sidor som behandlar detta centrala 

innehåll har boken Koll på NO, följt av Boken om biologi och Utkik biologi 4-6. Koll på 

NO-serien använder också flest över/underrubriker i samband med innehåll som rör livets 

utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer, följt av Boken om Biologi 

och Utkik Biologi 4-6. Flest illustrationer och representationsmodeller använder sig Koll 

på NO utav, följt utav Boken om biologi och Utkik biologi 4-6 med 83 bilder. Flest 

faktarutor har Koll på NO-serien, följt av Boken om Biologi och sedan Utkik Biologi 4-6.  

 

Boken Utkik Biologi 4-6 tar upp flest begrepp kopplat till livets utveckling och 

organismers anpassningar till olika livsmiljöer, följt av Koll på NO-serien och Boken om 

Biologi. Flest övningar har Boken om Biologi, följt utav Utkik Biologi 4-6. Koll på NO-

serien har inga övningar.  Flest frågor har serien Koll på NO, följt av Utkik Biologi 4-6 

och Boken om Biologi. När det gäller utvecklande av förmågor hos eleverna, så finns det 

ganska stora skillnader mellan de tre läroböckerna. Utkik Biologi 4-6 är den enda utav de 

tre läromedlen som har övningar/frågor som kan kopplas mot alla tre förmågor i Lgr11. 

Boken om Biologi har övningar och frågor som möjliggör för eleverna att utveckla 

förmågan att ”granska information, kommunicera och ta ställning” samt har flest övningar 

som riktar sig mot att ”genomföra systematiska undersökningar”. Serien Koll på NO har 

inga frågor som handlar om att utveckla ovanstående förmågor, men den har flest frågor 

som handlar om att ”använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara biologiska samband”. 

 

I de tre olika läromedlen återfinns totalt 142 olika begrepp i anslutning till livets 

utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer, och åtta utav dessa 

begrepp; biologisk mångfald, däggdjur, evolution, fossil, groddjur, kräldjur, leddjur och 

plankton, förekommer i alla tre böckerna. Groddjur, leddjur och plankton är de enda av 

dessa tre begrepp som har frågor eller övningar i alla tre läromedel. Av de tre olika 

läromedlen så är Utkik biologi 4-6 den lärobok som har flest frågor som handlar om dessa 

begrepp.  
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Den vanligast förekommande läroboken för användning i undervisning om livets 

utveckling och organismers anpassningar i naturen bland respondenterna är Koll på NO 

följt utav Boken om biologi och Utkik biologi 4-6. De flesta respondenterna (78%) har 

tillgång till en hel klassuppsättning av den lärobok de använder sig av.  En majoritet av 

respondenterna (84%) anser att de har möjlighet att påverka vilka läromedel som finns 

tillgängliga på deras skola, men 16% anser att de inte har möjlighet att påverka val av 

läromedel. Av de responderande lärarna skulle en signifikant majoritet (88%) 

rekommendera sina kollegor att använda sig av den lärobok de själva använder, medan 

12% inte skulle rekommendera andra att använda den. 

 

Det var 76% av lärarna som ansåg att läroboken de använder sig av är väl anpassad till 

läroplanen (Lgr11) medan 24% ansåg att den inte är väl anpassad till läroplanen. Utav de 

tre förmågorna som ska utvecklas i enlighet med läroplanen så anser respondenterna att 

de läromedel de använder sig av är bäst på att utveckla elevernas förmåga att använda 

biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband. 

Av respondenterna ansåg 74% att läromedlet utvecklar elevernas förmåga och 18% ansåg 

att läromedlet utvecklar förmågan i hög grad, och 66 % av respondenterna ansåg att 

läromedlet de använder sig av utvecklar elevernas förmåga att granska information, 

kommunicera och ta ställning, och 8% ansåg att denna förmåga utvecklas i hög grad. 

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar är den förmåga som de 

responderande lärarna anser att deras läromedel utvecklar minst, där 48% ansåg att det 

utvecklar elevernas förmåga och 12% ansåg att läromedlet utvecklar elevernas förmåga 

att genomföra systematiska undersökningar i hög grad. 

 

Undersökningen visade att det finns många olika sätt att använda sig utav läromedel i 

undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. Det vanligaste 

sättet att använda läroboken hos de responderande lärarna är att föreläsa utifrån innehållet 

i boken. Av respondenterna ansåg 70% uppgav att de använder läromedlet på detta sätt 

på flervalsfrågan. Olika former av läsning av läroboken förekommer och läroboken 

används som faktakälla. Samtal och diskussion lyfts fram av lärare som ett sätt de 

använder sig utav läromedel. Eleverna använder boken för att besvara frågor och öva 

begrepp.  

4 DISKUSSION 
I denna del av arbetet diskuteras reliabiliteten och validiteten såväl som de relevanta 

resultaten från studien. Resultaten har försökts diskuteras utifrån den information som 

finns presenterad i forskningsbakgrunden. 

4.1 Reliabilitet och validitet 

Johansson och Svedner (2010) menar att det finns en ”stor portion subjektivitet även i 

läsningen av saktexter” (Svedner & Johansson, 2010:57). Eftersom metoden i 

läromedelsanalysen innebär att jag har närläst text och tolkat data utifrån den finns 

möjligheten att någon annan person tolkar innehållet på annat sätt, vilket då skulle betyda 

att resultatet förlorar i tillförlitlighet. Denna risk har försökt minimeras genom att i 

metoden beskriva så tydligt som möjligt hur jag gått till väga när jag kodat och 

kvantifierat innehållet i de tre läroböckerna, så att andra ska komma fram till samma 

resultat om de upprepar undersökningen.  

 



  

 

 

23 

 

 

I detta arbete så analyseras det centrala innehållet ”livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer”. Detta centrala innehåll kan troligen tolkas på olika 

sätt beroende på vem som betraktar det. Speciellt då innehåll i biologiböckerna kan ta upp 

olika centrala innehåll genom att berätta om en företeelse, om det exempelvis står om hur 

fjällräven byter päls till vintern så kan det handla om både ”anpassningar till olika 

livsmiljöer” men också det centrala innehållet ”djurs, växter och andra organismers liv”. 

Ett släktträd behandlar ”livets utveckling” då det visar på samband och utveckling mellan 

olika arter, men det kan också kopplas mot det centrala innehållet ”hur djur och växter 

kan identifieras, sorteras och grupperas”. Eftersom det finns en likhet, och en 

”överlappning”, mellan olika centrala innehåll så blir det till viss del en subjektiv 

bedömning vad som skall tas med i analysen.  

 

Syftet med undersökningen är inte att visa på vilka läromedel som är bäst lämpade att 

använda i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar utan att påvisa 

hur de förhåller sig till läroplanen samt vilka likheter och skillnader som finns dem 

emellan. Resultaten ska inte tolkas som att något av de undersökta läromedlen är bättre 

än de andra då det endast är ett centralt innehåll som har analyserats och att böckerna 

troligen också skiljer sig i hur de förhåller sig till övriga centrala innehåll eller de centrala 

innehållen i stort.    

 

Användningen av websurveys som undersökningsmetod har både fördelar och nackdelar. 

Bryman (2011) nämner några fördelar med denna metod. En är att online-enkäter ofta 

leder till färre obesvarade frågor i jämförelse med postenkäter. Detta leder då till mindre 

förlorade data. En annan fördel är att öppna frågor tenderar att besvaras oftare och med 

fler detaljer i online-enkäter (Bryman, 2011). En risk med online-enkäter är att 

respondenterna fyller i enkäten fler än en gång. Denna risk har jag försökt minimera 

genom att använda mig utav programmet SurveyMonkey som ska känna av och blockera 

respondenterna att svara igen om de redan besvarat enkäten. Trots att websurveys 

tenderar att ha färre obesvarade frågor och att respondenterna besvarar öppna frågor 

oftare än i andra enkäter så hade jag inte ett stort antal respondenter. Johansson och 

Svedner (2010) skriver att man inte bör ha mindre än 200-300 svarande i en 

enkätundersökning. Det var 50 lärare som besvarade min enkät vilket inte är tillräckligt 

många för att de ska kunna representera alla undervisande lärare inom de 

naturorienterande ämnena i årskurs 4-6. På den sista frågan, en öppen fråga, hade jag ett 

bortfall på 16 respondenter vilket betyder att endast 34st svar lämnades in. Hur dessa 34 

respondenter använder sig utav läromedel i sin undervisning om livets utveckling och 

organismers anpassningar i naturen ska inte tolkas som att deras svar representerar 

lärarkåren i stort. I enkäten fanns inte möjligheten för respondenterna att uppge var i 

landet de var verksamma. Därför kan inte heller någon analys göras utifrån vilken 

geografisk spridning som finns på svaren. Risken finns att många svar kommer från 

respondenter i samma del av landet vilket då inte skulle visa en rättvis bild av vad samtliga 

lärare i landet anser. 

 

Eftersom skolor och läroplaner ser olika ut i olika länder så är det möjligt att vissa studier 

som lyfts fram i forskningsbakgrunden inte har tillräckligt hög relevans i en svensk 

kontext. För att veta vad forskningen säger om god läromedelsanvändning inom svensk 

skola så måste studierna, enligt mig, göras med den svenska läroplanen i åtanke, eftersom 

det kan skilja mellan kunskapskrav, förmågor och syfte i undervisning mellan olika 
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länder. Eftersom inte tillräckligt många sådana studier har genomförts så har även 

internationella studier inkluderats i detta arbete.  

4.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras relevanta resultat från läromedelsanalysen och 

enkätundersökningen. 

 

4.2.1 Läromedlens innehåll och uppbyggnad 
Det finns skillnader och likheter i hur de tre olika läromedlen är uppbyggda. Störst är 

möjligtvis skillnaden i struktur mellan Koll på NO-serien och de andra två läroböckerna 

då Koll på NO inte bara tar upp biologiämnet. Boken om Biologi skiljer sig från de två 

andra böckerna på så sätt att det inte finns tydliga kapitel- eller avsnittsindelningar. Hur 

böckerna är upplagda och hur strukturen ser ut är intressant för att det enligt Stern och 

Roseman (2004) kan påverka hur och i vilken ordning lärare tar upp olika begrepp eller 

företeelser i sin undervisning. 

 

Då lärare förlitar sig mycket på fakta i läromedel, speciellt om de inte själva är experter 

på ämnet (Stern & Roseman, 2004) så är det av intresse att veta i vilket utsträckning de 

olika läromedlen tar upp livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. Av de 

tre läromedlen så tar Koll på NO-serien upp livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer i störst utsträckning, både när det gäller sidantal, antal 

rubriker, illustrationer och antal faktarutor. Dock bör det påpekas att denna undersökning 

inte har inneburit någon djupgående textanalys och jag kan därmed heller inte säga att 

Koll på NO är bäst att använda sig utav i undervisning om livets utveckling och 

organismers anpassningar.  

 

4.2.1.1 Skillnaden i definitionen av begreppet evolution 
Vilka begrepp, och hur de definieras skiljer sig mellan de olika läromedlen. Endast åtta 

begrepp tas upp i alla tre läromedel. Evolution är ett av dessa begrepp, som väldigt tydligt 

relaterar till livets utveckling. Wallin (2004) menar att elever har svårt att förstå evolution 

och att elever oftast redan har en föreställning om hur evolution går till innan de fått 

undervisning i skolan. Därför är det intressant att se hur de tre undersökta läromedlen har 

definierat evolution. Boken om Biologi lyfter fram i sin definition av begreppet att 

evolution är något som sker långsamt och över miljontals år, ”Mycket långsamt, över 

miljontals år, ledde det naturliga urvalet till förändringar och nya växt- och djurarter 

kunde utvecklas. Hela sin teori om naturen kallade Darwin för evolutionen” (Persson, 

2014:57). Med tanke på att Wallin (2004) lyfter svårigheter för elever att förstå 

evolutionär tid, kan det vara en fördel att som Hans Persson i Boken om Biologi, lyfta 

fram att evolution är något som sker långsamt (Persson, 2014).  

 

Evolution och livets utveckling är något som återkommer i det centrala innehållet för 

årskurs 7-9 vilket kan förklara varför samtliga tre läromedel har en ganska förenklad 

definition av begreppet trots den starka kopplingen till livets utveckling. I årkurs 7-9 är 

det centrala innehållet ”Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, -Livets 

utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin” (Skolverket, 2017). Läromedel 

anpassade för årkurs 7-9 bör därför vara något mer fördjupade i sin förklaring av 

begreppet evolution.  
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4.2.3 Förmågorna i Lgr11 i relation till livets utveckling och organismers 

anpassningar i naturen 
De läromedel som undersöktes i läromedelsanalysen skiljer sig i hur de förhåller sig till 

de tre förmågor som skall utvecklas i enlighet med Lgr11. Utkik Biologi 4-6 är den enda 

utav dessa tre böcker som har övningar/frågor som utvecklar alla tre förmågorna. 

Förmågan att ”genomföra systematiska undersökningar” är den förmåga som sett över 

alla tre läromedel tas upp i minst utsträckning. Det är också den förmågan som de 

responderande lärarna anser att deras läromedel utvecklar i minst utsträckning. I det 

avseendet så kommer läromedelsanalysen fram till samma slutsats som de responderande 

lärarna rörande förmågorna.  

 

Stern och Roseman (2004) menar att läroböckers uppbyggnad påverkar lärares 

undervisning. Beroende på dess uppbyggnad kan den hämma eller utveckla elevernas 

förmåga att t.ex. se samband mellan olika biologiska processer (Stern & Roseman, 2004). 

För att uppnå att eleverna utvecklar alla tre förmågor i Lgr11, och speciellt ”genomföra 

systematiska undersökningar”, så måste kompletterande undervisning ske utöver 

användning av läromedlet. Behovet av komplettering är också något som flera lärare 

lyfter fram i sina svar i enkäten. Som en lärare skriver ”en lärobok har inte allt”.  

 

4.2.4 Användning av läromedel i undervisning om livets utveckling och 

organismers anpassningar i naturen 
Som tidigare nämnt i forskningsbakgrunden, finns det ingen statlig granskning av 

läromedel i Sverige (Johnsson Harrie, 2009). Samtidigt styr läroböcker vad och hur något 

lärs ut i skolan. Enligt en studie från 1981 så använder 90% av lärare sig av läroböcker i 

undervisning och baserar sin undervisning på samma lärobok under 95% av 

undervisningstiden (Stern & Roseman, 2004). Med bakgrund i den studien, vill jag påstå, 

att det är av stor vikt att lärare får kunskaper om läromedel och hur de ska granskas för 

att avgöra om de uppfyller de krav som finns i läroplanen.  

 

Reichenberg (2014) menar också att granskning av läromedel är något som bör undervisas 

om i lärarutbildningen. Lärare lyssnar dessutom på kollegor när de väljer läromedel 

(Reichenberg, 2014). I min enkät framkom det att 88% av respondenterna skulle 

rekommendera andra lärare att använda sig utav den lärobok de använder sig utav i 

undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. Kollegors 

rekommendationer är också något som Reichenberg (2014) menar är något lärare förlitar 

sig på vid val av läromedel. Utifrån vad som framkommit i min undersökning om lärares 

syn och användning av läromedel, den analys som genomförts på tre olika läromedel och 

Reichenberg (2014) så bör granskning av läromedel ske även om en kollega 

rekommenderar ett visst läromedel.  

 

I min undersökning framkom att 70% av lärarna uppgav att de föreläser utifrån innehållet 

i böckerna när de undervisar om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. 

I frisvarsfrågan uppger 47,06% dessutom att de använder läromedlet som en faktakälla. 

Då lärare använder läroboken som källa och föreläser utifrån källan är det av stor vikt att 

innehållet granskas för att försäkra att det lever upp till de krav som finns i läroplanen, 

eftersom det ju är lärarens uppgift att se till att materialet lever upp till de krav som står i 

läroplanen samt att innehållet är opartiskt (Johnsson Harrie, 2009). 
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Varelas et al. (2014) hävdar att läsning och texter är viktiga delar i ett naturvetenskapligt 

arbetssätt och spelar en betydande roll i klassrummet, vilket också framkom i min 

enkätundersökning. I undersökningen framkom det att läsning av läromedel är vanligt 

förekommande i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i 

naturen. Av respondenterna uppgav 60% att de läser högt för klassen ur läromedlet, 56% 

uppgav att eleverna läser själva ur boken, 54% att eleverna läser för varandra ur 

läroboken, 14% att de läser på papper kopierat ur en lärobok och 46% att eleverna läser 

boken för att svara på frågor ur en tillhörande arbetsbok. Det var 38,24% av 

respondenterna som framhöll att läsning av läromedel förekommer när de får beskriva i 

egna ord hur de använder sig utav läromedel. Varelas et al. (2014) menar att för yngre 

elever kan det vara bra att få texten högläst av läraren eller klasskamrater, då de kan känna 

sig besvärade av eventuell bristande läsförmåga/läsförståelse. Högläsningstillfällen är 

också ett tillfälle för eleverna att lyfta egna åsikter om texten, tolka den och de får det 

lättare att koppla texten till egna erfarenheter (Varelas et al., 2014). Högläsningen är 

också den vanligaste formen av läsning bland de responderande lärarna, vilket visar att 

de använder sig utav gynnsamma metoder i sin undervisning.  

 

Samtal och diskussioner om innehåll i läromedel är något som lyfts av de responderande 

lärarna i min enkätundersökning. Det var 29,41% av lärarna som uppgav att samtal 

och/eller diskussion förekommer. Vid samtal och diskussion får eleverna möjlighet att 

utveckla förmågan att kommunicera och ta ställning. Precis som vid högläsning, så finns 

många fördelar med att samtala om texter. En lärare skriver att hen ”använder mycket 

bilder från läromedlet, så vi kan diskutera omkring”.  

4.3 Förslag till vidare forskning och praktisk tillämpning 

Det skulle vara intressant att göra en mer djupgående undersökning om hur undervisning 

bedrivs om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. En kvalitativ 

intervjustudie med flera undervisande lärare skulle kanske lämpa sig bäst för detta 

ändamål, alternativt observationer. Det skulle också vara av intresse att se hur de 

undersökta läromedlen förhåller sig till kursplanen i Biologi i stort dvs. om de tar upp 

samtliga centrala innehåll.  

  

För mig, och andra som läser detta arbete, så är det av nytta att veta hur de undersökta 

läromedlen förhåller sig till det centrala innehållet om livets utveckling och organismers 

anpassningar till olika livsmiljöer. Med kunskaper om dess skillnader och likheter kan 

informerade val göras om vilka läromedel som ska användas i undervisning samt hur 

dessa är bäst lämpade att användas. Kunskaper om hur läromedelsanvändning ser ut i 

undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen kan leda till 

ökad reflektion om den egna användningen utav läromedel och därmed också ha en 

praktisk tillämpning i yrket som lärare.  

4.4 Slutsatser 

Det finns troligen lika många sätt att använda sig utav läromedel som det finns 

undervisande lärare men läromedel styr också hur lärare undervisar och därmed också 

elevernas lärande.  I dagens skola, med de krav som ställs på lärare angående granskning 

och val av läromedel så är det av stor vikt att lärare ges den tid som krävs till att granska 

läromedel, inte bara inom den naturorienterande undervisning, men i alla ämnen. Med 

ökade kunskaper om läromedel bland lärare och huvudmän på skolor behövs kanske inte 

en statlig granskning av läromedel. Utmaningen, som med många andra delar av lärarens 
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yrke, är att mycket ska hinnas med på lite tid. Huvudmännen på skolorna måste därför se 

till att lärarna får den tid de behöver för att granska, värdera och välja läromedel och 

läroböcker. Vad som tas upp i läromedel och hur det tas upp kan skilja mellan olika 

läromedel och det blir upp till läraren att ”knyta ihop säcken” och se till att eleverna ges 

den kunskap och utvecklar de förmågor som förordas av läroplanen. Dock bör framhållas, 

att även om läromedel är en stor del av undervisningen i dagens skola så är den bara ett 

av flera verktyg för lärande.  
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Bilaga 4: Informationsbrev för deltagande i enkätundersökning 

 

Hej!  

Jag heter Matilda Forsström och studerar till grundskollärare med inriktning mot årskurs 4-6. 

Jag arbetar just nu med mitt examensarbete där jag vill undersöka läromedel och 

läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och anpassningar i naturen. Som en 

del utav min undersökning så har jag gjort den här enkäten som riktar sig till undervisande 

lärare i NO årskurs 4-6.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur läromedel används av lärare i undervisningen 

om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen.  

Enkäten tar ungefär 5-10 minuter att fylla i och består utav både flervalsfrågor och öppna frågor. 

Deltagandet är helt frivilligt och du är anonym i dina svar. Du kan avbryta ditt deltagande innan 

du skickat in enkäten. Har du några funderingar angående enkäten så är du välkommen att 

kontakta mig på Matilda.forsstrom92@gmail.com.  

Tack för att du tar dig tid att hjälpa mig.  
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