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Sammanfattning 

 

I denna undersökning så har en läromedelsanalys samt en enkätundersökning 

genomförts i syfte om att studera hur väl anknutna läromedelsböcker för de 

naturorienterande ämnena (NO) är till den svenska läroplanen Lgr11. Två 

läromedelsböcker har analyserats för att undersöka hur läroplanens centrala 

innehåll avseende naturorienterande ämnen behandlas och om det finns någonting 

som har uteslutits. NO-undervisningen ska behandla ämnena fysik, kemi och 

biologi. Det finns däremot inga nationella riktlinjer om hur undervisningstiden i de 

naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 ska fördelas på dessa tre ämnena. Analys 

av hur läroplanens centrala innehåll i NO behandlas i läromedelsböcker visar att de 

olika rubrikerna från det centrala innehållet prioriteras olika högt. De punkter som 

handlar om djur och natur behandlas i mycket större grad än de övriga punkterna. 

Ämnet biologi får större plats i NO-undervisningen för årskurs 1–3 jämfört med 

ämnena kemi och fysik. De tillfrågade lärarna anser att läromedelsböcker ofta har 

tydliga kopplingar till läroplanen, speciellt det centrala innehållet, och att de flesta 

lärare ser stora fördelar i att använda sig av en läromedelsbok i sin NO-

undervisning tillsammans med kompletterande material i form av filmer, 

experiment och liknande.  
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1. Inledning 

När en lärare ska planera sin undervisning för eleverna så ska Skolverkets läroplan 

vara i huvudfokus. Läroplanen är till för att visa vad undervisningen ska behandla 

och vilka kunskaper som eleverna ska uppnå i skolan. Läroplanen revideras med 

jämna mellanrum för att anpassas till vad som vid den specifika tidpunkten anses 

vara viktigt. Nuvarande läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr11) är uppdelad i fem olika avsnitt: skolans värdegrund och 

uppdrag; övergripande mål och riktlinjer för utbildningen; förskoleklassen; 

fritidshemmet; samt kursplaner med kompletterande kunskapskrav. Grundskolans 

kunskapskrav och centrala innehåll är indelat i tre olika nivåer och skiljer sig därför 

åt mellan årskurs 1–3, årskurs 4–6 samt årskurs 7–9 (Skolverket, 2018). 

Den undervisande lärarens uppdrag är att planera lektioner i enlighet med 

kunskapskraven som eleverna ska uppnå enligt läroplanen. Många lärare använder 

sig av läromedelsböcker i sin undervisning medan andra lärare väljer att inte göra 

det. Om läromedel brukas i klassrummet så bör läraren vara medveten om hur dessa 

är anpassade till Lgr11 för att få med samtliga delar ur det centrala innehållet i 

kursplanen för de naturorienterande ämnena. Valet av läromedel ska gynna 

elevernas kunskapsutveckling och samtidigt vara väl uppdaterat för att stämma 

överens med all ny forskning som dagligen uppdaterar vårt samhälle (Skolverket, 

2018).  

Alla läromedel passar inte alla elever då det är skillnad på vilka förkunskaper som 

krävs och hur lättillgänglig boken är för eleverna. Enligt en granskning som 

Skolinspektionen (2011) har utfört så visade det sig att skolor inte genomför några 

systematiska utvärderingar av sina läromedelsböcker. De flesta skolorna lät inte 

eleverna få utvärdera de aktuella läromedlen och vara med och påverka 

användningen av dessa, vilket hade varit önskvärt enligt Skolinspektionen. 

Granskningen som Skolinspektionen har utfört visar även att allt för många 

läromedelsböcker är utdaterade och behöver bytas ut för att bidra med tidsenliga 

kunskaper till eleverna (Skolinspektionen, 2011). 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att förklara begreppen läromedel och läroplan i 

ett historiskt perspektiv samt att analysera hur olika läromedelsböcker kan skilja sig 

åt gällande relevans och fokus kopplat till läroplanens centrala innehåll för de 

naturorienterande ämnena. Denna läromedelsanalys är till för att ge lärare samt 

lärarstudenter en överblick för hur olika läromedelsböcker kan användas i NO-

undervisningen i grundskolan och vilken betydelse valet av läromedelsbok kan ha 

för vad som behandlas under lektionstid samt hur detta kan kopplas till läroplanen 
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Avgränsningar 

Denna undersökning syftar till att omfatta lågstadiet, årskurs 1 - 3.  Undersökningen 

är begränsad till att endast riktas mot läromedelsbokens användning inom de 

naturorienterande ämnena i grundskolan för att inte bli alltför bred och för att en 

fördjupning ska kunna göras.   

  

Frågeställningar 

A. Hur många punkter ur det centrala innehållet för de naturorienterande ämnena 

behandlas genom att använda en läromedelsbok i undervisningen? Finns det något 

centralt innehåll som förekommer mer sällan i jämförelse med de övriga? 

B. Är grundskolelärare positivt inställda till läromedelsboksanvändning inom NO-

undervisningen och anser de att läromedelsböckerna har tydliga kopplingar till 

läroplanen?  
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2. Bakgrund 

För att tydligare kunna undersöka och förstå kopplingen mellan läromedel och 

läroplan så kommer här relevant bakgrund till hur den svenska skolan har 

uppkommit och förändrats med åren. Även läroplanens bakgrundsfakta och 

läromedelbokens uppkomst kommer att redovisas nedan. Begreppet läromedel och 

hur dagens läromedel granskas kommer här att undersökas följt av en kort 

redogörelse för skolämnet naturorienterande ämnen och dess betydelse för 

undervisningen i grundskolan idag. 

 

Den svenska skolans historia 

Runt år 1527 kom kravet på att de svenska medborgarna skulle lära sig att läsa. 

Detta på grund av att man ville att folket skulle få lära sig den nya, rätta läran som 

kom av Martin Luther och den protestantiska kyrkan. Det ansågs viktigt att folket 

fick lära sig bland annat katekesen, Fader vår och de tio budorden. Varje husfar 

rekommenderades att förhöra sina barn och sitt tjänstefolk om Den lilla katekesen. 

Husförhören ledde så småningom till att man stiftade en slags undervisningsplikt 

för alla barn i Sverige år 1723. Från och med nu ansåg man det vara viktigt att ha 

utbildade lärare i ett fungerande skolsystem. Barnen skulle lära sig att läsa innantill 

i böcker och att veta sin roll och plats i samhällets hierarki (Lundgren & Säljö, 

2014). 

Under industrialismen antogs skollagen år 1842 som innebar att alla ska ha rätt till 

en utbildning och den innebar att varje kommun i Sverige fick en slags skyldighet 

till att inrätta en fast folkskola där alla barn skulle kunna bli elever. Medborgarna 

var dock tveksamma till denna lag. Vissa ville hellre ha kvar sina barn hemma för 

att arbeta och hjälpa till på gården (Lundgren & Säljö, 2014). En skola för alla, 

enhetsskolan, bildades år 1950 och det innebar att eleverna nu skulle gå fler än de 

tidigare sex åren i skolan (Gran, Melén, Förare, Aksell & Marklund, u.å.). Vid 

början på 70-talet hade den nioåriga grundskolan genomförts helt i hela Sverige. 

Skolan skulle vara gratis och öppen för alla barn och ungdomar oavsett sin 

socioekonomiska- och geografiska bakgrund (Gran & Melén m.fl., u.å.). En 

integrerad gymnasieskola, med linje- och kursdifferentiering, där eleverna fick 

studera vidare i två till fyra år efter avslutad grundskola upprättades år 1968. Den 

ersättes år 1992 av vår nuvarande allmänna gymnasieskola där utbildningen 

sträcker sig över en tre års period oavsett val av inriktning eller program (Gran & 

Melén m.fl., u.å.). 
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Den första läroplanen 

Läroplanernas historia sträcker sig tillbaka till det antika Grekland för cirka 2500 år 

sedan. Där fick de rika överklasspojkarna utbilda sig genom hemskolning av en 

privat mentor. Utbildningen anpassades så att den skulle passa in på 

bildningsbehovet för den rika överklassen. För att få politisk makt, vilket var av 

stor vikt i det antika Grekland, så var talekonsten högt prioriterad (Lundgren & 

Säljö, 2014). För att utbildningen skulle ske på ett korrekt sätt så kom den allra 

första läroplanen. Denna läroplan skulle organisera undervisningen och beskrev 

därmed att de grekiska pojkarna skulle utbildas inom sju olika skolämnen. 

Läroplanen delades in i två olika delar. Den första delen av läroplanen, som 

grekerna ansåg som viktigast, behandlade ämnena grammatik, retorik och logik. 

Den andra delen innehöll istället ämnena aritmetik, geometri, astronomi och musik 

(Lundgren & Säljö, 2014). Läroplanen har tidigare haft benämningarna 

undervisningsplan och normalplan (Gran, Förare, Schmidt, Aksell, Marklund, u.å.). 

Den allra första officiella läroplanen i den svenska skolan kom år 1962 och den har 

sedan dess bytts ut ett flertal gånger. De nya läroplanerna kom år 1969, -80, -94 och 

den senaste kom år 2011. Läroplanen revideras med jämna mellanrum för att 

anpassas till nya bestämmelser om utbildningsformen som kommer från Sveriges 

Riksdag (Gran & Förare m.fl., u.å.).   

 

Läromedelbokens uppkomst 

Till en början fanns böckerna att tillgå i få utgåvor, då det krävdes att man skrev av 

böckerna för hand för att få fler kopior. Det var mycket tidskrävande och en bok 

kostade därför mycket pengar. Detta ledde till att det endast var mycket rika eller 

lärda män som fick ta del av böckerna som fanns (Man, 2003). Det som var 

startskottet för läromedelsböckerna var den europeiska uppfinningen 

boktryckarkonsten som uppfanns av Johan Gutenberg på 1400-talet (Frick, u.å.). 

Tryckta böcker fanns dock redan på 700-talet i Asien, men den nya 

revolutionerande tryckprocessen gjorde att böcker nu kunde massproduceras och 

detta ledde till att priserna sänktes och fler människor lockades till att läsa böcker 

(Frick, u.å.). Redan från 1500- och 1600-talet har vi ett par igenkända 

läroboksförfattare vid namn Ramus och Comenius (Selander, u.å.). Genom den 

industriella revolutionen som kom på 1800-talet blev läromedelsboken allt viktigare 

i och med den massundervisningen som nu krävdes. Det sägs att den första 

”moderna” läroboken kom på slutet av 1880-talet och behandlade ämnena geografi, 

historia och naturkunskap (Selander, u.å.). Efter andra världskriget kom en ny 

boktryckarteknik som gjorde att läromedlen började innehålla fler bilder. Nu 

började även produktionen av kombinationen textböcker med arbetsböcker som 

tillsammans bildade ett nytt slags läromedel (Selander, u.å.). Det var genom 
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läroböckerna som eleverna skulle inhämta sin kunskap. Läromedelsböckerna sågs 

som en norm och var metakunskap; det vill säga vad samhället och de högt uppsatta 

ansåg att elever behövde och skulle lära sig (Selander, u.å.). Läromedelsböcker i 

NO har funnits sedan länge här i Sverige. Två exempel är Folkskolans naturlära 

skriven år 1879 av Lars Johan Wahlstedt samt Lärobok i naturkunnighet från år 

1889 skriven av Hjalmar Berg och Anders Lindén (Hultén, 2016). Redan på 1700-

talet utgavs den första textboken för NO-undervisning av författaren Johan Georg 

Hoffmann via utgivaren Haeggström (Hultén, 2016). 

 

Begreppet läromedel 

Ett läromedel kan ses som ett pedagogiskt hjälpmedel som används av elever i 

skolor för att bidra till lärande. Begreppet läromedel började användas vid år 1970 

som ett substitut för de tidigare begreppen skolbok och lärobok. Ett läromedel var 

nu inte längre endast i form av en bok fylld med faktatext. Nu skulle textböcker, 

arbetsböcker samt tillhörande cd-skivor tillsammans bilda begreppet läromedel 

(Korsell 2007; Skolverket, 2006). Det finns dock ingen fast definition på vad 

begreppet läromedel innebär. I läroplanen från år 1980 förklarades läromedel som 

något föremål som elever i samråd med lärare använder för att eleverna ska nå sina 

akademiska mål (Skolverket, 2006). En annan definition är att ett läromedel är ett 

slags pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen (Lärarförbundet, 1996). Varken i 

kursplanerna eller i skollagen så benämns begreppet läromedel med en fastställd 

definition. I Grundskoleförordningen 2:a kapitel § 24 beskrivs läromedel som 

skrivmaterial, böcker, olika slags verktyg samt andra hjälpmedel som kan vara till 

hjälp för eleverna i deras utbildning (citerad i Skolverket, 2006). En tredje 

definition är att ett läromedel är en slags pedagogisk text som är kopplad till 

undervisningen och som är strukturerad utefter ett specifikt syfte. En pedagogisk 

text ska visa eleverna vad som är viktigt och förmedla grundkunskaper (Korsell, 

2007). I och med teknikens tillväxt ses numera även datorspel och internet som 

läromedel (Korsell, 2007). Med den breda definiering som begreppet har idag så 

kan även sådant som exempelvis studiebesök och dialoger människor emellan anses 

vara läromedel beroende på vem man frågar (Skolverket, 2006).    

 

Granskning av läromedel 

År 1938 bildades Statens läroboksnämnd som granskade läromedelsböckernas 

objektivitet (NE.se, u.å.). I lagtexten stod det vad som skulle granskas i de olika 

läromedelsböckerna. Det som skulle granskas var bokens språk och utförande, dess 

innehåll kopplat till styrdokumentet och att innehållet i boken var vetenskapligt och 

objektivt (Johnsson Harrie, 2009). Denna granskningsnämnd var en egen 
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myndighet mellan åren 1948 – 1974. Därefter tog Skolöverstyrelsen över 

granskningen de nio kommande åren (1974 – 1983). År 1983 återinfördes däremot 

Statens läroboksnämnd och slogs ihop med Statens institut för 

läromedelsinformation, SIL. Deras gemensamma uppdrag var nu att granska de 

centrala läromedel som fanns och informera om dessa. Granskningen skulle nu 

fokusera på att utföra ett skriftligt utlåtande om läromedlet är anpassat utefter 

läroplanens mål och riktlinjer samt hur väl de behandlar sitt ämnesområde på ett 

sätt som är omfattande och realistiskt (Johnsson Harrie, 2009). Institutet lades 

sedan ner år 1992 i och med Skolverkets framväxt och därmed försvann den 

centrala granskningen av läromedel för gott (NE.se, u.å; Johnsson, 2016). Sedan 

dess är det upp till den enskilda skolan eller läraren att göra en granskning av 

läromedlen (Johnsson, 2016).  

 

Naturorienterande ämnen i grundskolan 

Naturkunskap (eng.: science), eller naturlära som det då kallades, blev etablerat 

som ett skolämne i den allmänna folkskolan år 1842 i och med att staten började 

involvera sig mer i utbildningen. Även de nya naturorienterande läromedlen hade 

en bidragande faktor till naturlärans framväxt som ett skolämne (Hultén, 2016). I 

mitten av 1900-talet behandlade naturläran fyra områden; djur, växter, 

människokroppen och naturfenomen där var och en av ämnena skulle undervisas 

om i ett år (Hultén, 2016).  

Människans nyfikenhet och lust i att vilja få nya kunskaper om sin omvärld och sig 

själv har lett till att naturkunskapen har blivit ett viktigt ämne i grundskolan 

(Skolverket, 2018). Biologi, kemi och fysik tillsammans med teknik har stor 

betydelse för samhällsutvecklingen. Genom biologi-undervisningen får eleven lära 

sig mer om hälsa, naturbruk och miljö. Ämnet kemi bidrar till utvecklade kunskaper 

om hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Inom fysiken är 

det istället energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi som är av stor 

vikt (Skolverket, 2018). Genom NO-undervisningen ges eleven nycklarna till att 

kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling (Skolverket, 2018).  

Enligt Skolverket (2006) så är det inom just naturorienterande ämnen som 

läromedelsböcker används som flitigast då det anses vara ett strukturerat ämne. 

 

Skolverkets kursplan för de naturorienterande ämnena idag 

Från årskurs 4 och uppåt är ämnena biologi, fysik och kemi varsitt ämne med varsin 

kursplan, men för årskurs 1–3 är biologi, fysik och kemi samlat inom ett ämne som 

kallas NO (naturorienterande ämnen). Kursplanen för lågstadiet består av tre 

områden; syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftet är till för att nämna 

varför eleverna ska undervisas inom de naturorienterande ämnena, det centrala 

innehållet visar på vad som ska behandlas inom undervisningen och 
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kunskapskraven berättar vad eleverna ska kunna efter avslutad utbildning/vid slutet 

av årskurs 3. 

 

Centralt innehåll 

I undervisningen för de naturorienterande ämnena så ska följande behandlas enligt 

läroplanens kursplan: Om naturen ska eleverna få kunskaper om rörelsen för både 

jorden, solen och månen. De olika faserna som månen har och vilka stjärnbilder vi 

har på himlen. Eleverna ska lära sig om våra olika årstider och hur djur och växter 

anpassar sig till dessa. Olika sorter och grupperingar från djur- och växtriket. 

Eleverna ska även lära sig om olika livscykler och näringskedjor som finns i 

naturen.   

Om kropp och hälsa ska eleverna ges lärdom om hur kroppen påverkas av mat, 

motion, sömn hygien och även om hur sociala relationer kan påverka vårt 

välmående. Eleverna ska lära sig om kroppens delar och dess funktioner, samt hur 

vi kan uppleva ljud, ljus, temperatur, smak och doft med våra sinnen.  

Inom fysiken så kommer eleverna att möta begrepp som tyngdkraft, friktion, 

balans, jämvikt och tyngdpunkt genom lek.  

Kopplat till ämnet kemi ska eleverna lära sig om material och dess egenskaper samt 

hur dessa kan sorteras i olika grupper. Eleverna ska även få kunskaper om hur olika 

material som finns i deras vardagsmiljö har förändrats genom tiderna och även hur 

de kan sorteras som avfall och vid återvinning. Läroplanen nämner också att 

kunskaper om vattnet och dess olika former ska behandlas, samt övergångarna 

mellan dessa. Luften som vi andas ska observeras, så ska även olika lösningar och 

blandningar.  

Inom naturvetenskapen ska eleverna också få ta del av olika myter, historier, 

skönlitterära verk samt konst som handlar om människan och naturen. Eleverna ska 

även få ta del av hur naturvetenskapen har utvecklats genom tiderna genom olika 

upptäckter och förklaringar. Till sist ska olika metoder och arbetssätt i form av 

fältstudier, observationer, undersökningar och dokumentation genomföras 

(Skolverket, 2018).  
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3. Metod 

Nedan följer en redogörelse över vald metod för att samla in data till resultatdelen 

för denna vetenskapliga undersökning. 

 

Metodval 

För att kunna besvara frågeställningarna har en läromedelsanalys utförts där en 

jämförelse av olika läromedelsböcker utgivna från två olika förlag har genomförts. 

Genom en kvalitativ metod har läromedlens innehåll tolkats, analyserats och 

jämförts utefter dess kopplingar till läroplanens centrala innehåll. En kort enkät har 

skickats ut som datainsamlingsmetod för att göra ett stickprov av verksamma 

lärares tankar om kopplingen mellan läroplan och läromedelsbok och om 

läromedelsbokens användning i undervisningen. Resultaten från den kvantitativa 

enkäten kommer att redovisas genom diagram och/eller tabeller.  

 

Läromedelsanalys  

Följande stycke kommer att förklara hur läromedelsanalysen har genomförts.  
 

Urval 

I denna undersökning kommer två läromedelsböcker för årskurs 1–3 att analyseras. 

Böckerna ska användas inom de naturorienterande ämnena och vara kopplade till 

Skolverket läroplan Lgr11. Tanken var från början att analysera tre olika NO-

böcker från tre olika förlag, men eftersom denna undersökning är menad till att 

analysera läromedelsböcker som behandlar samtliga NO-ämnen (biologi, kemi och 

fysik) i en och samma bok så var det en brist-vara. Ett exempel på detta är de 

läromedelsböcker som är utgivna av förlaget Gleerups, som alla är uppdelade i små 

fördjupande böcker och inte en grundbok för samtliga NO-ämnen.   

Efter en diskussion med lärarkollegor, samt en sökning på internet efter vilka 

läromedelsböcker som används mest i svenska skolor, föll urvalet på att analysera 

en läromedelsbok från förlaget Natur & Kultur samt en från Liber AB. En 

presentation utav dessa böcker ges i följande stycke. 
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Läromedelspresentation 

Den första läromedelsboken som ska analyseras är PULS NO-boken som är utgiven 

av Natur & Kultur. Den andra läromedelsboken är Boken om NO 1–3 som är 

utgiven av bokförlaget Liber. Nedanför följer en kortfattad beskrivning av de båda 

böckerna i tabellform. 

 PULS NO-boken Boken om NO 

1–3 

Förlag Natur & Kultur, 
Stockholm 

Liber, Stockholm 

Författare Lennart Enwall, 
Birgitta Johansson, 

Gitten Sköld 
Hans Persson 

Utgivningsår 2011 2013 

Upplaga 
1 (elfte tryckningen) 

1 (femte 
tryckningen) 

ISBN 
978-91-27-42215-5 

978-91-47-
10996-8 

Sidantal 104 sidor 120 sidor 

Antal kapitel 11 kapitel 13 kapitel 

Register 
Ett uppslag med 108 
ord + sidhänvisningar 

En sida med 86 
ord + 

sidhänvisningar 

Kompletterande 

material 
Ja, två olika 

arbetsböcker samt 
en 

lärarhandledningsbok 

Ja, två 
arbetsböcker 

samt en lärarbok 

Digital version 
Ja, boken finns som 

digital utgåva 

Ja, både som 
onlinebok och 

webbapp 

Inköpspris - 

privatperson 
369 kr hos 

återförsäljare* 
www.adlibris.com 

328 kr hos 
återförsäljare* 

www.adlibris.com 

Inköpspris - 

skola 269 kr på förlagets 
hemsida www.nok.se 

279 kr på 
förlagets hemsida 

www.liber.se 

Fig. 1: Tabell. Översikt och presentation av de utvalda läromedelsböckerna.  

*priset som angavs den 19-04-15 
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Analysmetod 

I denna undersökning så kommer en innehållsanalys att utföras med 

stoffurvalsgranskning vilket innebär att de utvalda läroböckernas texter kommer att 

läsas igenom och analyseras för att se vad respektive bok behandlar ur läroplanens 

centrala innehåll och vad som har uteslutits (Selander, 1988). Hypotesen för 

undersökningen är att samtliga läromedelsböcker ska behandla samtliga delar ur det 

centrala innehållet. I denna undersökning kommer ett produktorienterat 

analyserande synsätt att appliceras. Detta innebär att det är bokens innehåll som 

kommer att analyseras utefter vilka frågeställningar som ska besvaras. Böckernas 

textinnehåll kommer att tolkas, analyserat och jämföras noggrant för att skapa 

förståelse för hur väl en läromedelsbok behandlar samtliga punkter från det centrala 

innehållet. Bilder och illustrationer kommer inte att analyseras då detta inte ingår i 

undersökningens frågeställningar.  

En analysmall har utformats för att kunna analysera läromedelsböckernas innehåll 

kopplat till det centrala innehållet i läroplanen. Genom resultatet av analysen 

kommer vi att kunna se på likheter och skillnader mellan de olika läromedlen, om 

det nu finns några. Analysmallen kommer att visa på hur många antal sidor som 

varje punkt ur det centrala innehållet finns med på, samt om detta skiljer sig mellan 

de olika böckerna. 

 

Kvantitativ webbenkät 

I mars och april, under våren år 2019, genomfördes en kvantitativ enkät bland 

lärare som undervisar i grundskolans tidigare år. Enkäten syftas till att besvara 

frågeställning B; ”Är grundskolelärare positivt inställda till 

läromedelboksanvändning inom NO-undervisningen och tycker de att 

läromedelsböckerna har tydliga kopplingar till läroplanen?”. Denna enkät ska ses 

som ett komplement till läromedelsanalysen, för att kunna se vilken uppfattning 

lärare själva har om läromedelboksanvändningen på sin skola och i sin egen 

undervisning. 

Enkäten skapades i ett webbaserat verktyg som heter Google Forms och bestod av 

totalt 10 frågor samt ett extra utrymme för övriga kommentarer (fråga 11). De fem 

första frågorna är till för att få lite mer bakgrundsinformation om den som enkäten 

har besvarats av. Frågorna som skall besvaras är vilket kön de har, ålder, om hen 

har en lärarutbildning eller ej, om hen arbetar i grundskolan just nu samt i vilka 

årskurser som hen har arbetat i. De följande fem frågorna fokuserar mer på arbetet i 

skolan med just NO-undervisning samt läromedelsanvändning. I sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder skriver Bryman (2002, s. 150) att en enkät inte bör 
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innehålla alltför många öppna frågor där deltagarna behöver skriva egna svar om 

man vill ha en hög svarsfrekvens. Han nämner även att en enkät helst ska vara kort 

och koncis och samtidigt ha en stilren design för att minska bortfallet som annars 

kan uppstå. Detta har därför tagits hänsyn till vid skapande av denna undersökande 

webb-enkäten. 

Samtliga deltagare blev informerade om enkätens syfte samt att enkäten var helt 

frivillig att besvara. De deltagande fick även information om att det samtidigt finns 

en stor sekretess och att svaren från enkäten endast används till denna undersökning 

och därmed inte kommer att spridas vidare till utomstående. Enkäten var helt 

anonym och deltagarna behövde inte ange sitt namn för att delta. Samtliga frågor 

har ett ”vet ej” eller ”vill inte ange”-alternativ ifall att personen i fråga anser att 

någon information skulle  kännas jobbig att delge.  

 

Urval 

Denna enkät skickades först ut i en grupp på Facebook som heter Årskurs F-3 Tips 

och idéer (endast för pedagoger och studenter) med 31 367 medlemmar vid 

datumet 2019-03-22. Endast 23 personer besvarade enkäten vid detta tillfälle. 

Gensvaret var tyvärr sämre än förväntat och därför lades enkäten även ut i den 

slutna Facebook-gruppen NO i grundskolan. Där samlas lärare för att delge sina 

tankar och idéer om NO-undervisningen i skolan. Antal medlemmar vid datumet 

2019-03-31 är 10 909. Undersökningen omfattar lärare som undervisar i 

grundskolans tidigare år och enkäten som skickades ut besvarades av totalt 294 

respondenter.   

 

Analysmetod 

Sammanställning av svaren från de deltagande i enkäten görs automatiskt i Google 

Forms. Det som däremot behöver göras manuellt är att sammanställa den sista 

frågan (nr. 11), som var en öppen fråga, där respondenten kunde delge en valfri 

kommentar om NO-undervisning och/eller läromedelsanvändning. En 

fenomenografisk kategorisering kommer att utföras på svaren från den öppna 

frågan för att se om det är några upprepade tankar och idéer. Denna analysmetod 

syftar till att urskilja olika uppfattningar av ett fenomen, dvs. vad ens synsätt är på 

en specifik sak eller händelse (Sveriges Psykologförbund, u.å.). I detta fallet 

innebär det att tydliggöra lärares uppfattningar om läromedelsboken. Dessa svar 

kommer att delges i en bifogad bilaga. Samtliga enkätsvar kommer att tydliggöras 

genom tabeller och/eller diagram för att Du som läsare enkelt och visuellt kunna se 

vilka resultat som denna studie har resulterat i. 
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Reliabilitet och validitet 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader det kan finnas i olika 

läromedelsböcker för ämnet NO kopplat till Skolverkets läroplan. Då denna 

undersökning endast behandlar två olika läromedelsböcker samt en kortare enkät 

med ca. 300 deltagare, så är det svårt att säga att resultatet som visas i 

undersökningen gäller generellt för alla skolor i hela Sverige. Resultatet kan därför 

inte ses som fullt representativt. Det som också är en bidragande faktor till ett 

osäkert resultat är frågan om vem det egentligen är som har besvarat enkäten. Trots 

att det efterfrågades lärare till undersökningen så kan vem som helst med tillgång 

till länken till enkäten ha svarat på frågorna. Vilket kan betyda att en person utanför 

målgruppen kan ha besvarat dessa frågor vilket kan bidra till ett falskt resultat. Det 

är svårt att till fullo veta vem som har besvarat frågorna vid en webb-enkät trots att 

samtliga deltagare uppgav att de är eller har arbetat som lärare. För att få ett ännu 

säkrare resultat för denna undersökning så skulle fler böcker behöva analyseras och 

jämföras med varandra, samt att fler lärare skulle behöva besvara frågorna i enkäten 

men resurserna fanns helt enkelt inte till att göra en ännu större studie. Denna 

undersökning ska därför ses som en ungefärlig hänvisning om hur 

läromedelsböckerna används inom undervisningen. Genom denna undersökning ska 

du som läsare få ett hum om hur läromedelbokens användning ser ut inom NO-

undervisningen och hur den förhåller sig till läroplanen. 
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4. Resultat 

Nedan följer en redogörelse för resultatet för denna undersökning. Resultatet 

kommer att delas upp i två olika delar där den första kommer att besvara 

frågeställningen A och visa på resultaten för läromedelsanalysen. Den andra delen 

av resultat kommer att besvara frågeställning B och redogöra för de insamlade 

svaren från enkätundersökningen.   

 

Del A: Resultat för läromedelsanalysen 

I denna del kommer frågeställning A att besvaras. Läromedelsanalysen kommer att 

redogöras i tabellform då detta tydliggör svaren som undersökningen har resulterat 

i.  

Det centrala innehållet för årskurs 1–3 i de naturorienterande ämnena delas upp i 

sex olika rubriker (arbetsområden) med tillhörande underrubriker, därav kommer 

resultatet att redovisas i sex olika tabeller. Resultatet för de båda böckerna redogörs 

i en och samma tabell för att tydliggöra de möjliga skillnader och likheter som kan 

finnas böckerna sinsemellan. För varje sida som ett centralt innehåll behandlas i 

boken så kommer det antecknas i tabellen nedanför. Genom detta resultat så kan en 

jämförelse göras mellan de olika centrala innehållen och de olika 

läromedelsböckerna. Resultatet syftar till att visa på om någonting utesluts i 

läromedelsböckerna kopplat till det centrala innehållet ur läroplanen, eller om 

samtliga delar behandlas.  
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1. Året runt i naturen PULS NO-boken Boken om NO 1–3 

 

Jordens, solens och 

månens rörelser i 

förhållande till varandra. 

Månens olika faser. 

Stjärnbilder och 

stjärnhimlens utseende 

vid olika tider på året. 

 

s. 6–15, 54, 68, 82 

 

Totalt 13 sidor 

 

s. 4–9, 108–115, insida 

bakre pärm 

 

Totalt 15 sidor 

 

Årstidsväxlingar i 

naturen och hur man 

känner igen årstider. 

Djurs och växters 

livscykler och 

anpassningar till olika 

årstider. 

 

s. 15–18, 24–27, 54–60, 

68–78, 82–88, 91, 97–98 

 

Totalt 36 sidor 

s. 16–23, 62, 64–65, 114, 

insida främre pärm 

 

Totalt 13 sidor 

 

Djur och växter i 

närmiljön och hur de kan 

sorteras, grupperas och 

artbestämmas samt namn 

på några vanligt 

förekommande arter. 

 

s. 20–25, 34–35, 56–61, 

70–77, 79, 84–93, 95–

101 

 

Totalt 40 sidor 

s. 50–61 

 

Totalt 12 sidor 

 

Enkla näringskedjor som 

beskriver samband 

mellan organismer i 

ekosystem. 

 

s. 18–19, 26, 59, 74, 86–

87 

 

Totalt 7 sidor 

s. 63, 66–67 

 

Totalt 3 sidor 

Fig. 2. Tabell. Översikt över rubriken Året runt i naturen från Skolverkets läroplan (2018) kopplat 

till de utvalda läromedelsböckerna.  
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2. Kropp och hälsa PULS NO-boken Boken om NO 1–3 

 

Betydelsen av mat, sömn, 

hygien, motion och 

sociala relationer för att 

må bra. 

 

s. 38–39, 44, 46–47, 49 

 

Totalt 6 sidor 

s. 68–69, 72 

 

Totalt 3 sidor 

 

Människans kroppsdelar, 

deras namn och funktion. 

 

s. 35, 38–45, 48, 50–53 

 

Totalt 14 sidor 

s. 70–77, 80–81, 83–84 

 

Totalt 12 sidor 

 

Människans upplevelser 

av ljus, ljud, temperatur, 

smak och doft med hjälp 

av olika sinnen. 

 

s. 8, 50–53, 81 

 

Totalt 6 sidor 

s. 78–79, 82–85 

 

Totalt 6 sidor 

Fig. 3. Tabell. Översikt över rubriken Kropp och hälsa från Skolverkets läroplan (2018) kopplat till 

de utvalda läromedelsböckerna.  

 

 

3. Kraft och rörelse PULS NO-boken Boken om NO 1–3 

 

Tyngdkraft och friktion 

som kan observeras vid 

lek och rörelse, till 

exempel i gungor och 

rutschbanor. 

 

s. 62–63 

 

Totalt 2 sidor 

s. 96–103 

 

Totalt 8 sidor 

 

Balans, tyngdpunkt och 

jämvikt som kan 

observeras i lek och 

rörelse, till exempel vid 

balansgång och på 

gungbrädor. 

 

s. 80–81 

 

Totalt 2 sidor 

s. 96–97, 104–107 

 

Totalt 6 sidor 

Fig. 4. Tabell. Översikt över rubriken Kraft och rörelse från Skolverkets läroplan (2018) kopplat till 

de utvalda läromedelsböckerna.  
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Fig. 5. Tabell. Översikt över rubriken Material och ämnen i vår omgivning från Skolverkets läroplan 

(2018) kopplat till de utvalda läromedelsböckerna.  

4. Material och ämnen i 
vår omgivning PULS NO-boken Boken om NO 1–3 

 

Materials egenskaper 

och hur material och 

föremål kan sorteras 

efter egenskaperna 

utseende, magnetism, 

ledningsförmåga och om 

de flyter eller sjunker i 

vatten. 

 

s. 64–65 

 

Totalt 2 sidor 

s. 12–13, 86–88, 90–95 

 

Totalt 11 sidor 

 

Människors användning 

och utveckling av olika 

material genom 

historien. Vilka material 

olika vardagliga föremål 

är tillverkade av och hur 

de kan källsorteras. 

 

s. 64–67 

 

Totalt 4 sidor 

s. 13–15, 89 

 

Totalt 4 sidor 

 

Vattnets olika former 

fast, flytande och gas. 

Övergångar mellan 

formerna: avdunstning, 

kokning, kondensering, 

smältning och stelning. 

 

s. 30–31 

 

Totalt 2 sidor 

s. 28–37 

 

Totalt 10 sidor 

 

Luftens grundläggande 

egenskaper och hur de 

kan observeras. 

 

s. 34–37 

 

Totalt 4 sidor 

s. 44–49 

 

Totalt 6 sidor 

 

Enkla lösningar och 

blandningar och hur man 

kan dela upp dem i deras 

olika beståndsdelar, till 

exempel genom 

avdunstning och 

filtrering. 

 

s. 32–33 

 

Totalt 2 sidor 

s. 38–39 

 

Totalt 2 sidor 
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Fig. 6. Tabell. Översikt över rubriken Berättelser om natur och naturvetenskap från Skolverkets 

läroplan (2018) kopplat till de utvalda läromedelsböckerna.  
 

6. Metoder och arbetssätt PULS NO-boken Boken om NO 1–3 

 

Enkla fältstudier och 

observationer i 

närmiljön. 

 

- 

s. 26–27 

 

Totalt 2 sidor 

 

 

Enkla naturvetenskapliga 

undersökningar. 

 

 

s. 36–37 

 

Totalt 2 sidor 

s. 24–25, 29, 33, 35, 37–

39, 46–47, 71, 75, 77, 83, 

85, 88, 91, 101, 104 

 

Totalt 19 sidor 

 

Dokumentation av 

naturvetenskapliga 

undersökningar med text, 

bild och andra 

uttrycksformer, såväl 

med som utan digitala 

verktyg. 

 

- 

s. 24–25 

 

Totalt 2 sidor 

Fig. 7. Tabell. Översikt över rubriken Metoder och arbetssätt från Skolverkets läroplan (2018) 

kopplat till de utvalda läromedelsböckerna.  

 

5. Berättelser om natur 
och naturvetenskap 

PULS NO-boken Boken om NO 1–3 

 

Skönlitteratur, myter och 

konst som handlar om 

naturen och människan. 

 

- 

s. 40–41 

 

Totalt 2 sidor 

 

Berättelser om äldre 

tiders naturvetenskap 

och om olika kulturers 

strävan att förstå och 

förklara fenomen i 

naturen. 

 

s. 6, 94 

 

Totalt 2 sidor 

s. 6–7, 14–15, 40 

 

Totalt 5 sidor 
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Del B: Resultat för enkätundersökningen 

Enkätsvaren kommer att redovisas i tabell- samt diagramform. Enkätens sista fråga, 

den öppna frågan, kommer istället att kategoriseras tematiskt utefter kopplingar 

mellan de olika kommentarerna i en särskild tabell.  

 

Vilka har besvarat enkäten? 

Totalt har 294 lärare besvarat enkäten varav 89,5% är kvinnor och 10,5% är män.  

Procentuellt sett så såg åldersspannet för deltagarna ut som följande: 12,2% av 

deltagarna var mellan 18–30 år, 48% mellan 31–45 år, 36,7% mellan 46–60 år och 

till sist är det 3,1% som var över 61 år gamla.  

Två av de 294 deltagarna har ingen lärarutbildning, 12 stycken är under utbildning 

och resterande har redan en utbildning. Tio av de tillfrågade arbetar inte i 

grundskolan just nu, medan de övriga 284 gör det.  

Deltagarna fick även ange i vilka årskurser de har undervisat genom åren och det 

visade på att mellanstadiet (årskurs 4–6) var mest förekommande. Se diagrammet 

nedan (Fig. 8).  

 

 

 
Fig. 8. Stapeldiagram. Översikt över vilka årskurser som deltagarna någon gång har undervisat i. 

 

 

 

Steg ett var att klargöra vilka som faktiskt undervisar inom de naturorienterande 

ämnena då undersökningen syftar endast till det skolämnet. Här var det 96,9% (285 

stycken) som angav att de nu denna termin undervisar i NO.  
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Fig. 9. Cirkeldiagram. Procentuell översikt över hur många av lärarna som denna termin undervisar i 

de naturorienterande ämnena. 

 

 

Lärares syn på läromedelsboken i relation till NO-undervisningen och läroplanen 

Följande stycke kommer att redogöra för hur de deltagande lärarna besvarade 

frågorna i enkäten angående läromedelsanvändning och undervisningen i de 

naturorienterande ämnena.   

 

Som en följdfråga till föregående rubrik så ombads deltagarna besvara om de 

vanligtvis använder någon typ av läromedelsbok och då om boken är i fysiskt- eller 

digitalt format. Det visade sig att 11%, av de 291 lärare som svarade, inte använder 

sig av någon form av läromedelsbok i sin undervisning. 37,1% angav att de 

använder både fysiska och digitala böcker, medan 45,7% endast använder fysiska 

böcker i pappersformat. 6,2% använder endast digitala läromedelsböcker i sin NO-

undervisning.   

 

 
Fig. 10. Cirkeldiagram. Procentuell översikt över hur många av lärarna som använder 

läromedelsböcker i sin undervisning för de naturorienterande ämnena.  



 

20 

 

 

 

För att få en djupare bild av lärarnas syn på läromedelsböcker fick de på en Likert-

skala (Bryman, 2001) placera ut hur väl de ansåg att en läromedelsbok kan bidra till 

en förbättrad NO-undervisning. På skalan innebar värdet 1 att respondenten anser 

att läromedelsböcker inte alls bidrar till en ökad kvalité på undervisningen. Värdet 

10 betyder det motsatta; att respondenten anser att läromedelsböcker faktiskt är en 

stor bidragande faktor till ökad kvalité på undervisningen inom de 

naturorienterande ämnena. Som diagrammet nedan (fig. 11) visar så fanns det 

delade meningar om detta. 23,9% (70/294) av de som har besvarat enkäten har 

markerat sitt svar på den nedre delen av skalan, mellan 1 och 5, vilket innebär att de 

lutar mot att läromedelsboken inte har en positiv inverkan på undervisningen. 

76,1% (224/294) valde istället att markera sitt svar ett värde mellan 6–10 som visar 

på att de anser att en läromedelsbok faktiskt kan ge NO-undervisningen ett lyft i en 

positiv riktning.  

    

Fig. 11. Stapeldiagram. Översikt över vad de deltagande lärarna tror om att läromedelsboken kan 

leda till ökad kvalité på undervisningen för de naturorienterande ämnena. 1 = Nej, inte alls och 10 = 

Ja, väldigt mycket. 

 

Eftersom denna undersökning syftar till att undersöka huruvida lärare föredrar att 

använda läromedelsböcker inom de naturorienterande ämnena i undervisningen 

eller ej, har även en fråga om läromedelboken i förhållande till läroplanen 

utformats. Frågan är till för att se hur lärare själva ställer sig inför läromedelsböcker 

och om de anser att de är väl kopplade till Skolverkets läroplan. Med hjälp av 

svaren från deltagarna angående denna fråga så kan undersökningens 

läromedelsanalys jämföras med lärarnas egna tolkningar. Mer om detta kommer i 

diskussions-delen.  

På frågan om lärarna anser att läromedelsböcker har tydliga kopplingar till 

läroplanen så har 14 personer (4,8%) valt svarsalternativet vet ej. 17 personer 
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(5,8%) tycker att läromedelsböcker varken lever upp till läroplanens kunskapskrav 

eller det centrala innehållet. Genom cirkeldiagrammet nedan (fig. 12) så ser vi att 

fler än hälften av respondenterna, 63,5%, anser att de läromedelsböcker som de 

använder och har använt har känts relevant kopplat till både läroplanens 

kunskapskrav samt det centrala innehållet. 13 personer (4,4%) anser att läromedlen 

endast lever upp till läroplanens kunskapskrav och inte det centrala innehållet. 

Sedan är det 21,5% (63 personer) som tycker det motsatta, det vill säga att det 

centrala innehållet finns tydligt kopplat men inte kunskapskraven. En respondent 

valde att inte besvara frågan.        

 
Fig. 12. Cirkeldiagram. Procentuell översikt över hur många av lärarna som anser att 

läromedelsböcker för de naturorienterande ämnena har goda kopplingar till läroplanens centrala 

innehåll och/eller kunskapskrav. 

 

Efter en noggrann genomgång av varje respondents enkätsvar visade det sig att 23 

av de 32 som svarat att de inte använder sig av läromedelsböcker i NO-

undervisningen är kritiska till att läromedelboken har en positiv inverkan på 

undervisningen. I detta urvalet var det därmed 23 personer som placerade sitt svar 

på den lägre delen av skalan (<5) på frågan om läromedelsboken kan bidra till ökad 

kvalité på NO-undervisningen. 3 av dessa 23 svarade även att de anser att de 

läromedelsböcker som de någon gång har stött på i sitt yrkesliv inte har haft några 

tydliga kopplingar till varken läroplanens kunskapskrav eller det centrala innehållet 

för de naturorienterande ämnena.  

 

Sammanfattning av resultatet för enkätens öppna fråga 

Här nedanför kommer en redogörelse för några av svaren på den öppna frågan i 

enkäten; Har du några övriga kommentarer om läromedelsanvändning och 

undervisningen inom de naturorienterande ämnena? Denna öppna fråga var ej 

obligatorisk att besvara. Samtliga kommentarer har tematiserats i en tabell med 
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rubrikerna positivt inställd, negativt inställd, neutralt inställd/övriga för att på ett 

tydligt sätt kunna se vilka trender som finns hos lärare i skolorna idag. Denna tabell 

med samtliga kommentarer i sin helhet finns bifogad som Bilaga 2.  

De allra flesta kommentarer trycker på vikten av att se läromedelboken som ett 

komplement till resterande lektionsmaterial och inte som det enda som 

undervisningen ska grundas på. Lärare anser att läromedelsböcker är bra att 

använda på NO-undervisningen, men att de inte anses vara tillräckliga för att 

inspirera och lära ut de kunskaper som eleverna behöver. En lärare visar starkt sin 

åsikt om att läromedelsböckerna i NO idag är av dålig kvalité och att de inte ger 

eleverna utrymme för egen reflektion eller fördjupade kunskaper. Denna lärare 

ansåg att läromedelsböcker endast förmedlar ”så här är det bara”-kunskaper utan 

tydliga förklaringar om varför det är så.  

Som en kontring inkom det även kommentarer som syftade till läromedelsbokens 

stora roll i klassrummet och att man genom att använda läromedel i NO-

undervisningen spar på sin egen tid. Några angav att det är för stressigt att själv 

skapa eget material inför varje lektion och att läromedelsboken då blir ett självklart 

alternativ. En lärare nämner även fördelar med läromedelboksanvändning för 

exempelvis nyexaminerade lärare, då de är ett bra stöd att luta sig mot och visar 

ungefärligt på vad som ska behandlas i de olika årskurserna. Några lärare förklarar i 

sina kommentarer att de använder sig av flera olika läromedelsböcker som 

komplement till varandra och att de på så sätt får med allting som är av stor vikt i 

undervisningen. Någon nämner att läromedelboksanvändning är ett måste i 

klassrummet då de övar upp elevernas läsförståelse och alltid finns till hands för 

elever som vill kolla tillbaka på vad de tidigare har lärt sig. Det fanns dock en lärare 

som ansåg att läromedelsböckerna är dåliga just på grund av att eleverna själva 

behöver läsa texter och att många i just den klassen inte hade de kunskaperna inom 

läsning som krävdes för att förstå läromedlets innehåll. En annan lärare tar istället 

upp hur läromedlet fyller en funktion om en elev ska byta skola. Genom att kolla 

igenom läromedelsboken som har använts i undervisningen så kan den nya skolan 

konkret få se vilka arbetsområden eleven i fråga tidigare har arbetat med. 

Se bilaga 2 för samtliga kommentarer i sin helhet. 

 

 

  



 

23 

 

 

 

5. Diskussion 

Ingen skola är den andra lik eftersom rektorer, lärare och elever tillsammans 

utformar utbildningen på helt olika sätt. Några klasser använder digitala verktyg i 

klassrummen dagligen medan andra klasser kanske aldrig har prövat på att använda 

sig av olika applikationer, datorer och filmer i undervisningen. Samma gäller då 

även läromedelsböcker eftersom somliga lärare föredrar att ha en lärobok att 

utforma sin undervisning efter medan andra lärare hellre vill skapa sitt eget material 

i form av arbetsblad eller dylikt (Skolinspektionen, 2011). Oavsett vad man väljer 

att basera undervisningen på så ska den kunna kopplas till Skolverkets läroplan för 

grundskolan så att eleverna får de kunskaper som krävs av utbildningen.  

 

Sammanfattning av resultatdel 

I en kort sammanfattning så visar resultatet, från både läromedelsanalysen samt 

enkäten, på att de utvalda läromedelsböckerna faktiskt har tydliga kopplingar till 

det centrala innehållet i läroplanen för de tidigare åren i grundskolan. 249 av 294 

respondenter håller med om att läromedelsböckerna har tydliga anknytningar till 

läroplanens centrala innehåll.  

De olika rubrikerna i det centrala innehållet fick olika stor plats i 

läromedelsböckerna. Det fanns dock ett samband mellan de olika böckerna och 

vilka punkter från det centrala innehållet som behandlades i en större utsträckning. 

Rubriken Året runt i naturen var övervägande förekommande i jämförelse med de 

övriga rubrikerna.  

Lärare tänker olika när det gäller läromedelsanvändning i undervisningen, speciellt 

inom NO-undervisningen. Det visade sig att de flesta var positivt inställda till 

läromedelsboken, men att det fanns några som inte delade den åsikten. 47 av 294 

tycker att läromedelsboken definitivt har en positiv påverkan på NO-

undervisningens kvalité medan 7 personer ansåg att läromedelsboken inte alls har 

någon förhöjande effekt på kvalitén. Cirka 23% av de tillfrågade markerade sitt 

svar på den nedre delen av skalan vilket innebär att de inte tycker att 

läromedelsboken påverkar undervisningens kvalité i en positiv riktning, resterande 

ansåg det motsatta.   

 

Diskussion om läromedelsanalysens resultat 

Resultatet som framkommit via denna undersökning visar tydligt att det är viktigt 

att välja läromedelsbok med omsorg för att få in alla delar ur det centrala innehållet 

i undervisningen. Tre av de 19 punkterna ur det centrala innehållet behandlas inte i 

läromedelsboken PULS NO-boken. Avsaknaden av observationer och fältstudier, 

dokumentationer av undersökningar och även skönlitteratur och myter om 
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naturvetenskap gör att boken från PULS kan ifrågasättas. Varför har man valt att 

inte ha dessa delar med i denna läromedelsbok? Vad är syftet? Tanken kan 

möjligtvis vara att man som lärare ska kunna komplettera denna läromedelsbok 

med annat material för att få in mer kunskaper om undersökningar och 

skönlitteratur i naturvetenskapen. Att lärare kompletterar sina läromedelsböcker 

med annat material tror jag är mycket vanligt, dels för att kunna anpassa sin 

undervisning för alla olika elever och deras behov samt variera undervisningen så 

att den fortsätter vara innehållsrik och intressant.   

Den andra boken som har analyserats i denna undersökning, Boken om NO 1–3, 

innehåller istället samtliga punkter från det centrala innehållet. För rubrik nummer 

6. Metoder och arbetssätt (Skolverket, 2018) så går det att koppla totalt 23 sidor ur 

boken, vilket blir en stor kontrast mot PULS NO-boken där endast 2 av bokens 

sidor kunde kopplas till den punkten. Här blir det tydligt att den ena boken är mer 

teoretiskt inriktad och den andra är istället mer praktisk då Boken om NO 1–3 

tydligt fokuserar på att ge förslag på experiment och undersökningar kopplade till 

de olika kapitlen, vilket PULS NO-boken inte gör. 

För årskurs 1–3 så är biologi, fysik och kemi sammanslagna till ett gemensamt 

ämne; NO eller naturorienterande ämnen. För att få ytterligare en dimension på 

detta så har jag valt att kolla på hur innehållet i de båda böckerna tillsammans är 

fördelat på de tre olika ämnena inom NO. Rubrik 1 och 2 kopplas till ämnet biologi, 

rubrik 3 till fysik och rubrik 4 till kemin. Resterande ses som ämnesövergripande. 

Om samtliga sidor kopplade till biologi, ur de båda böckerna, adderas samman så 

hamnar summan på totalt 186 sidor (122+64). Sidorna som är kopplade till ämnet 

fysik är totalt 18 stycken (4+14) och sidantalet för kemin är sammanlagt 47 stycken 

(14+33). Tydligt blir det nu att biologi är det ämne som behandlas mest frekvent i 

läromedelsböckerna och att både fysik och kemi inte är alls lika förekommande. Jag 

tror absolut att det kan dras paralleller mellan hur stor del av det centrala innehållet 

i läroplanen som kan kopplas till varje NO-ämne. Biologi kan kopplas till sju av de 

19 punkterna (37%), fysik till endast två (10,5%) och kemi till fem av dessa punkter 

(26%).  

Enligt timplanen för lågstadiet så ska 143 av den totala summan på 600 timmar 

läggas på undervisning i de naturorienterande ämnen (Regeringskansliet, 2016). 

Det finns med andra ord inga riktlinjer för hur stor del av timmarna som ska 

fördelas på de olika ämnena biologi, fysik och kemi. För att tydliggöra detta 

ytterligare så vill jag nämna att i timplanen för årskurs 4–6 så skrivs det att 193 

undervisningstimmar ska läggas på naturorienterande ämnen varav minst 55 timmar 

på fysik, 55 timmar på kemi och 55 timmar på biologi. Resterande timmar får den 

undervisande läraren själv fördela fritt (Regeringskansliet, 2016). För mellanstadiet 

finns det alltså en klar fördelning på hur många timmar som måste läggas på 

respektive NO-ämne, vilket det inte gör för lågstadiet. Då återstår min fråga om 
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varför det verkar som att ämnet biologi prioriteras högst av de tre ämnena, när det 

inte finns några nationella bestämmelser kring detta? I läroplanens kursplan för NO 

kan fler punkter i det centrala innehållet kopplas till biologi än till de övriga två 

NO-ämnena. På enkätundersökningen så fick jag en kommentar av en respondent 

som känns relevant att ta upp även här för att ta in någon annans åsikt om detta; 

”Traditionellt sett har det mest undervisats i biologi på F-6 och därför finns det inte 

lika mycket material i de andra ämnena”. Detta påstående bekräftar att det är flera 

som har noterat att biologi är det ämne som prioriteras lite högre. I de analyserade 

läromedelsböckerna så visar det på samma resultat – att uppgifter och fakta om 

biologi är det som är mest frekvent.  

Vad är det då som avgör att biologi betonas som viktigare för årskurs 1–3 än kemi 

och fysik? I kommentarmaterialet för biologi från Skolverket (2017a) beskrivs 

vikten av att eleverna kan vissa utvalda delar inom biologin för att växa både som 

individ och samhällsmedborgare. De kunskaper som enligt Skolverket är viktiga för 

eleverna att få ta del av rör de biologiska sammanhangen miljö, hälsa och 

naturbruk. För att elever ska kunna delta i samhällsdebatten och kunna fatta goda 

vardagligabeslut så behövs dessa biologiska sammanhang beröras i undervisningen, 

både etiskt och estetiskt (Skolverket, 2017a). Genom biologin ska eleverna få en 

slags kunskapstörst med en nyfikenhet och ett intresse för att förstå hur naturen och 

människan samspelar med varandra. Utan denna nyfikenhet hade många stora 

naturvetenskapliga upptäckter aldrig ägt rum. Skolverkets ambition är att elever ska 

vara bidragande i nya framtida upptäckter med sitt kritiska tänkande och att 

biologikunskaperna som nämns i kursplanen ska bidra till att eleverna arbetar för en 

hållbar utveckling (Skolverket, 2017a). Kommentarmaterialet för ämnena kemi och 

fysik från Skolverket (2017b; 2017c) syftar också till att eleven ska få större 

intresse för att lära sig mer om sin omvärld och om sig själv, precis som inom 

biologin. I materialet förklaras det att undervisningen i fysik ska göra så att eleven 

kan delta i samhällsdebatter om meteorologi, medicinsk behandling samt 

energiförsörjning (Skolverket, 2017b). För kemin ska eleven ta in kunskaper om 

materialutveckling, hälsa, miljöteknik samt hushållning av resurser (Skolverket, 

2017c). Samtliga tre ämnen har tydliga mål och förklaringar till varför de ska 

undervisas i. Men detta till trots så finns det ingenting konkret i 

kommentarmaterialet som förklarar varför fler punkter ur det centrala innehållet i 

läroplanen kan kopplas till biologin jämfört med de övriga ämnena. Det enda som 

nämns gällande detta är att Skolverket förklarar att trots att varje kunskapsområde 

består av olika många punkter, så behöver inte dessa få ta lika stor plats i 

undervisningen. De nämner även att punkterna under varje rubrik ska ses som en 

riktlinje på vad eleverna ska lära sig och att detta kan kombineras och utföras på 

helt olika sätt (Skolverket, 2017a; 2017b; 2017c).  
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Diskussion om enkätens resultat 

I enkäten så fick respondenterna ange om de använder sig av någon form av 

läromedel i sin undervisning i NO, fysiskt som är digitalt. Av de tillfrågade lärarna 

använder 6,2% sig endast av digitala läromedel, vilket jag tycker var mycket 

intressant. Det är alltså 18 lärare av 291 som bara använder läromedelsböcker via 

dator eller iPad. Inför denna undersökning hade jag en hypotes om att många lärare 

ansåg att de digitala läromedlen är krångliga att använda sig av och att i princip 

samtliga skulle föredra de fysiska böckerna framför de digitala. Mitt antagande är 

dock att de digitala läromedlen inom några år kommer att ha tagit över 

läromedelsmarknaden och att fysiska böcker i pappersform kommer att bli allt mer 

sällsynta för varje år som går. I läroplanen (Skolverket, 2018) så nämns 

digitaliseringen ett flertal gånger sedan den senaste revideringen och det innebär att 

även lärare behöver hänga med i samhällets digitala utveckling. Att köpa in digitala 

läroböcker är ofta billigare än att köpa de fysiska böckerna. Ett exempel på detta är 

de böcker som har analyserats i denna undersökning. En fysisk kopia av PULS NO-

boken kostar 369 kronor* och den digitala kostar istället 94 kronor* per bok 

(*priset gäller för privatperson via Adlibris.com). Den fysiska boken kostar därför 

275 kronor mer än en digital kopia och i den digitala utgåvan ingår även inläst text 

som kan vara till nytta för de elever som har lässvårigheter. I den digitala PULS 

NO-boken så ingår också interaktiva övningar, filmer och bildspel som kan 

användas i undervisningen. Den andra boken, Boken om NO 1–3, i digital utgåva är 

210 kronor billigare än den fysiska boken om den köps in direkt från förlagets egen 

hemsida Liber.se. Trots ett billigare inköpspris är det viktigt att tänka på att digitala 

läromedel kräver någon slags medieläsare som exempelvis en dator eller iPad. 

Vilket självfallet innefattar en helt annan kostnad som också bör tas till hänsyn. En 

digital läromedelsbok kräver också mer kunskap av sina utövare eftersom teknikens 

värld kan vara mer komplex än en bok i pappersformat. En fysisk bok kan användas 

flera år i sträck medan en digital läromedelsbok oftast köps via abonnemang som 

löper över en ett-årsperiod. När ett år har gått lär en ny licens köpas in och en 

digital bok är därmed inte en engångskostnad. En bok i pappersformat kan däremot 

gå sönder eller slitas ut vilket en digital utgåva inte kan. Att lärare föredrar olika 

gällande de digitala eller fysiska läromedlen är därmed inte överraskande. De två 

olika bok-formaten har fördelar såväl som nackdelar och det gäller att välja den typ 

som bäst passar en själv som lärare och ens elever. 

Ungefär 50% av respondenterna angav att de endast använder sig av fysiska 

läromedelsböcker i NO-undervisningen och 37,1% använder fysiska böcker 

tillsammans med digitala. Det som var överraskande var att 32 stycken av de 

tillfrågade lärarna angav att de inte använder någon form av läromedelsbok i NO-

undervisningen överhuvudtaget. En anledning till att de kanske inte använder de 

tillgängliga läromedelsböckerna kan vara att de föredrar att själva hitta på kreativa 

lektionsupplägg och därmed inte vill känna sig låsta till ett läromedel. Jag tänker att 
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det borde krävas extra tid och jobb från dessa lärare att skapa eget material. En 

läromedelsbok är ändå ett bra stöd i undervisningen och är för många, inklusive 

mig själv, en trygghet att använda. Genom att använda en läromedelsbok så krävs 

inte samma planering inför varje lektion, då läromedelsboken är den som då styr 

undervisningen framåt. Som vi kan se på Figur 11 i resultatdelen så har lärarna 

delade meningar om läromedelbokens funktion i undervisningen. På Likertskalan så 

markerade 70 stycken av respondenterna sitt svar på den vänstra delen av skalan 

(de lägre värdena 1–5) vilket betyder att de inte riktigt anser att en läromedelsbok 

kan bidra till ökad kvalité på undervisningen i NO. De som istället hamnade på den 

högra delen av skalan (de högre värdena 6–10) och som mer lutade mot att 

läromedelsboken faktiskt kan öka kvalitén var 224 personer. Det är alltså fler än 

76% som tror att användningen av läromedelsböcker i NO-undervisningen kan 

bidra till en ökad kvalité.  

Genom undersökningen visas hur läromedelsboken förhåller sig till läroplanens 

centrala innehåll. Därför var det extra intressant att se svarsresultatet på frågan om 

lärarna ansåg att de läromedelsböcker som de har använt i NO-undervisningen har 

haft tydliga kopplingar till läroplanen. 186 av de tillfrågade svarade att de anser att 

läromedelsböckerna har haft tydliga kopplingar till både läroplanens centrala 

innehåll samt dess kunskapskrav för årskurs 3. 17 personer svarade att de ansåg att 

läromedelsböckerna inte alls har haft tydliga kopplingar till läroplanen. Här hade 

det även varit intressant att veta vilka läromedelsböcker som de har använt sig av, 

för att se om det är någon specifik bok som de visar sitt missnöje för.  

Hur många som tycker att läromedelsböckerna har haft tydliga kopplingar till 

kunskapskraven för NO men inte till det centrala innehållet är 13 personer. Det är 

betydligt fler, 63 personer, som tycker att böckerna har kopplats tydligt till det 

centrala innehållet men inte till kunskapskraven. Att svaren skiljer sig åt kan bero 

på vilken läromedelsbok som har använts i undervisningen, då de olika böckerna på 

marknaden skiljer sig åt och har olika teman eller huvudfokus. I vissa 

läromedelsböcker står det i början på varje kapitel, möjligtvis i en liten ruta, att ”det 

här ska du jobba med i detta kapitel” eller att ”det här ska du ha lärt dig efter detta 

kapitel” vilket tydliggör kopplingar till centralt innehåll samt kunskapskrav. Om 

denna förtydligande text inte finns med så kan det vara svårt att själv tolka vad som 

behandlas i boken och vilka anknytningar boken har till läroplanen. Just denna teori 

om att det kan vara svårt att själv ta reda på detta, visas på enkätsvaren där 14 

personer angav att de inte vet om böckerna som de har använt har några kopplingar 

till läroplanens kunskapskrav eller centrala innehåll.  

Om samtliga lärare själva hade fått köpa in den läromedelsbok som de ska använda 

i sin undervisning så hade kanske enkätsvaren sett annorlunda ut. Nu visar det sig 

att 244 av 294 har svarat att det är lärarna på deras arbetsplats som själva köper in 

läromedelsböckerna. De övriga 29 personerna som angav att rektor eller någon 

annan köper in böckerna kanske inte har samma valmöjlighet och därför måste 
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finna sig i den läromedelsbok som köps in. Om läromedelsboken inte känns bra för 

en själv som lärare så kan det vara så att man väljer att inte använda den i sin 

undervisning, eller så används den utan reflektioner över vad den faktiskt 

behandlar. 21 personer svarade att de inte vet vem som köper in 

läromedelsböckerna vilket får mig att anta att de själva inte är med i 

inköpsprocessen och därför också får finna sig i det utbud som dyker upp inom 

skolans väggar. Det kan säkerligen vara mer troligt att man känner missnöje med en 

läromedelsbok om man själv inte har fått vara med och välja ut den. 

 

Teoretisk tolkning 

Genom de resultat som har framkommit via läromedelsanalysen och 

enkätundersökningen så har detta arbetets frågeställningar kunnat besvarats. Genom 

stoffurvalet (Selander, 1988) så kunde studien komma fram till att det finns 

läromedelsböcker inom naturorienterande ämnen för årskurs 1–3 som inte 

behandlar alla delar ur läroplanens centrala innehåll. Stoffurvalet i analysmetoden 

gick ut på att söka i bokens innehåll efter vad som skulle kunna kopplas till 

punkterna i det centrala innehållet. PULS NO-boken visade brist på tre av de 19 

punkterna ur det centrala innehållet för NO årskurs 1–3. Hypotesen jag hade vid 

läromedelanalysens början var att samtliga läromedelsböcker skulle behandla 

samtliga delar ur det centrala innehållet, vilket då visade sig att det inte stämde till 

fullo.  

En intressant kommentar som inkom via enkätsvaren går att koppla till det som 

skrivs i bakgrundsdelen angående granskning av läromedelsböcker. Jag citerar en 

respondent: ” […] Dock är inget läromedel granskat av Skolverket, vilket jag anser 

vara extremt underligt. Det gör att en del av min arbetstid i onödan går år att själv 

fundera på vad som är viktigt och vad som saknas i ett läromedel.” Idag är det 

ingen specifik lag på att läromedel behöver granskas innan de släpps på marknaden. 

Detta gör att lärare själva får tolka och analysera böckernas innehåll för att se om 

de skulle passa in i undervisningen eller ej. Lärare behöver lägga ned sin tid på att 

välja ut läromedelsbok med omsorg och eftertanke, för att läromedelsboken ska 

kunna uppnå sin fulla potential.     

 

Metoddiskussion 

Metoden i denna undersökning bestod dels av en analys av läromedelsböcker för 

årskurs 1–3 i naturorienterande ämnen. Analysmallen som användes i 

undersökningen utformades på egen hand för att på ett konkret sätt kunna redogöra 

för hur de centrala begreppen i läroplanen kan kopplas med läromedelsböckernas 

innehåll. Att en läromedelsanalys utfördes i syfte om att se hur väl 

läromedelsböcker är anknutna till läroplanen känns som ett korrekt metodval. Jag 
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har tidigare aldrig utfört en läromedelsanalys så detta var en utmaning för mig. Stor 

del av min tid gick till att förbereda mig och läsa på inför själva analysen, speciellt 

om hur en analys faktiskt skulle gå till.  

Tanken var att från början endast utföra en läromedelsanalys, men med tiden insåg 

jag att jag ville ha en annan aspekt av läromedelsboken kontra läroplanens centrala 

innehåll och valde därför att utforma en enkät. Denna enkätundersökning syftade 

till att visa på lärarnas egna åsikter om läromedelsboken. Enkäten skapades under 

efter en mycket kort betänketid och hade kanske kunnat utformats mer noggrant. 

Om jag hade fått göra om denna undersökning så hade jag lagt mer av min tid på att 

välja ut omsorgsfulla frågor som tillsammans skapade en tolkning av lärarnas 

tankar om läromedelsbokens påverkan på undervisningen. De nuvarande frågornas 

formuleringar skulle kunna ses över för att göra dem ännu tydligare och svåra att 

misstolka.   

En del av problematiken var att få fram tidigare forskning inom ämnet som kunde 

användas under bakgrundsdelen, då detta under arbetets gång visade sig vara en 

bristvara. Många läromedelsanalyser fanns att tillgå via Högskolans databaser, men 

inriktningen mot just NO för årskurs 1–3 var dessvärre sällsynt.  

Denna undersökning går att utveckla på många möjliga sätt för att få en ytterligare 

aspekt på läromedelboksanvändning i skolan. Det hade varit av intresse att 

vidareutveckla denna studie genom att analysera ännu fler läromedelsböcker i NO 

för att få en bredare och mer nyanserad bild av kopplingarna till läroplanens 

centrala innehåll. Det hade även varit spännande att utföra observationer vid olika 

lärares NO-lektioner för att se hur läromedelsboken tillämpas i undervisningen. 

Sedan hade jag också velat intervjua lärare om deras favoritläromedel inom NO, 

hur den används i undervisningen och varför de föredrar just den boken för att få en 

ännu mer djupdykande bild av läromedelbokens inverkan på undervisningen. 

 

Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning:  

Att läromedelsboken föredras av några men föraktas av andra är i och med denna 

undersökning nu klargjort. Denna undersökning syftar till att ge lärare och andra 

som arbetar i skola en överblick om läromedelbokens funktion i klassrummet och 

även dess fördelar samt nackdelar. Genom detta arbete hoppas jag på att väcka 

tankar hos alla pedagoger ute i skolorna vid planering av undervisningen. 

Läromedelboken ska absolut användas på lektionerna i NO, men man bör som 

lärare reflektera över varför en läromedelsbok används och vad de uppfyller för 

syfte. Det finns säkerligen lärare som inte vet att läromedelsböckerna idag inte 

granskas och därmed använder dem i god tro att de uppfyller alla läroplanens 

riktlinjer. Med denna undersökning vill jag därför väcka medvetenhet om att 

läromedelsboken är en bra grundpelare i undervisningen, men att den bör användas 
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med eftertanke och reflektion och att den kan behövas kompletteras med annat 

material för att nå sin fulla potential.  

 

6. Slutsats 

För att samtliga punkter ur det centrala innehållet från Skolverkets läroplan ska 

behandlas i undervisningen för de naturorienterande ämnena i årskurs 1–3 så visar 

denna undersökning på att användning av endast en läromedelsbok inte är helt 

tillräcklig. Läromedelsböckerna som finns att tillgå i NO-ämnena kan behöva 

kompletteras med ytterligare material i form av exempelvis filmer, experiment, 

applikationer och dylikt för att samtliga delar ur det centrala innehållet ska kunna 

anknytas till undervisningen. De punkterna ur det centrala innehållet som handlar 

om djur och natur samt kropp och hälsa (rubrik 1 och 2) behandlas i en betydligt 

större utsträckning än de som handlar om exempelvis olika krafter och material i 

vår omgivning (rubrik 3 och 4). Vi ser även en brist på berättelser om natur och 

naturvetenskap (rubrik 5) i läromedelsböckerna och att den ena boken knappt 

behandlade metoder och arbetssätt överhuvudtaget (rubrik 6) medan den andra 

innehöll många förslag på experiment och fältstudier.  

Lärare har mycket delade åsikter om läromedelbokens funktion i klassrummet, men 

undersökningens resultat visar på att de allra flesta har en positiv inställning till 

läromedelsanvändning inom NO. Vissa lärare menar på att läromedelsboken är 

viktig och att den är ett bra hjälpmedel att använda i undervisningen, andra menar 

istället på att läromedelsböckerna har stora brister gällande innehåll och att det 

därmed är bättre att använda sig av annat undervisningsmaterial. Av samtliga 

deltagare i enkäten så angav 11% att de inte använder sig av någon typ av 

läromedelsbok i NO-undervisningen. Gällande läromedelböckernas kopplingar till 

läroplanen så är det fler lärare som anser att böckerna har tydliga kopplingar till 

läroplanens centrala innehåll än till dess kunskapskrav. Närmare 6% av de 

tillfrågade tycker att läromedelsböckerna inte har några tydliga kopplingar till 

läroplanen överhuvudtaget. Det kan ibland finnas en viss otydlighet i hur 

läromedelsböckernas innehåll kan kopplas till läroplanen och det gäller att som 

lärare vara medveten om att granska läromedelsböckernas innehåll för att ha koll på 

att eleverna lär sig det som krävs enligt läroplanen. Om man vill använda sig av en 

läromedelsbok eller inte är upp till var och en, men en läromedelsbok kan ändå vara 

en trygghet för många lärare att falla tillbaka på för att kunna se ungefär vad NO-

undervisningen ska behandla i de olika årskurserna.  
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Länk till enkäten: https://forms.gle/6c3TkojktffRQnkq9 (2019-04-29). 

Länk till Excelblad med samtliga svar från enkäten: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-pI1LlO4a1RyWEiZ-

04IXH0YdigK6Ju89uw6-5bjJ34/edit?usp=sharing (2019-05-01).  
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Bilaga 2. Lärares kommentarer gällande läromedelboksanvändning 

Den öppna frågan på enkäten fick 89 svar. Svaren som syftar till att 

läromedelsboken är viktig att använda i undervisningen kommer att placeras under 

positivt inställd kontra de som tycker det motsatta som då istället kommer placeras 

under negativt inställd. De som inte framför någon specifik åsikt om 

läromedelsanvändningen, eller visar både på negativt samt positivt, kommer 

placeras som neutralt inställda. Även de kommentarer som inte visar på någon 

specifik åsikt om läromedelsböcker kommer att redovisas under denna rubrik. 

Ibland var det svårt att avläsa den bakomliggande åsikter av vissa kommentarer och 

dessa placerades tillsammans med neutrala/övriga kommentarer. Notera att det som 

står i tabellen är citat från respondenterna med deras egna tankar om 

läromedelbokens roll i klassrummet. Kommentarerna har placerats i tabellen i sin 

helhet, vissa stavfel har dock åtgärdats men i övrigt har inget annat modifierats. 

 

KOMMENTARER SOM FRAMSTÄLLER DET POSITIVA MED LÄROMEDELBOKSANVÄNDNING: 

Läromedlet kan vara en grund att stå på men 
som engagerad och entusiastisk lärare man 
är plockar man tips och idéer kopplade till 

arbetsområdet på andra ställen också. 

Jag rekommenderar fysiska läroböcker. Böcker 
på webben är svårare att läsa och eleverna lär 

sig inte stoffet lika bra. 

Läromedelsböcker är bra som komplement i 
undervisningen. Det läromedel vi har på 

skolan känner jag måste kompletteras inom 
vissa områden då nivån inte sammanfaller 

med min tolkning av kunskapskrav. Jag skulle 
vilja komplettera med en digital 

läromedelsbok just för att få mer övningar, 
filmer m.m. 

Vi har flera olika analoga böcker av 3 olika 
märken i flera klass-uppsättningar. Guld värt 

som Vi gillar att ta det bästa ur 

Jättebra att använda läromedel till eleverna 
som komplement i vissa delar av 

undervisningen. I största del bygger jag mina 
planeringar på 3–4 olika läromedel, men där 

jag plockar ut det jag tycker ger mest 
variation för lärande för eleverna. De gånger 

eleverna behöver läsa texter o dyl. får de 
antingen läsa i klassuppsättningar av 

läromedel eller i par (pga. har inte fulla 
klassuppsättningar av alla läromedel), men i 

de flesta fall är läromedlet endast ett 
komplement. Vi arbetar istället mer 

laborativt och konkret. 

Läromedel behövs för att ha något att utgå 
ifrån som lärare. Det är inte nödvändigt att 

följa dem från pärm till pärm utan mer som ett 
komplement till allt annat. 

Ett läromedel kan inte ersätta en erfaren 
pedagog och kan aldrig vara helt komplett, 

Jag tycker det är viktigt med bra texter i NO. 
Därför använder jag läromedel. Men det är 
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men det finns många fördelar med att ha ett 
fysiskt läromedel 

svårt att använda läromedlen i sin helhet. 
Därför att det är för mycket text och att det 

inte följer den röda tråd jag väljer i min 
undervisning. Läromedlen följer ju mest det 
centrala innehållet, men jag som lärare kan 
använda texterna i läromedlet så att jag kan 

följa kunskapskraven. 

Har tidigare fått arbeta utan läromedel då 
skolan satsade på annat. På nuvarande skola 
har vi gott om böcker så alla kan låna hem. 
Mycket viktigt för den naturvetenskapliga 

läsförståelsen att de får läsa mycket i riktiga 
läroböcker. Eleverna vill inte läsa på skärm, vi 

har iPad 1-1 

Har just börjat använda Digilär och är glatt 
överraskad av dess höga kvalitet... 

Det har skett mycket med läromedlen för NO 
de senaste åren. Jag har jobbat 20 år och 
tidigare använde jag knappt böcker. Men 

sedan ex Koll på NO kommit och även Hans 
Perssons böcker, är det mycket vettigt och 
ger övergripande kunskaper tillsammans 
med laborationer, undersökningar och 

filmer. 

Undervisar Fbk 4–6. Böcker med tydliga bilder 
och kortare men ändå inte simpla texter är ett 

måste. 

De är ett stöd och för många ett 
komplement till att inhämta kunskap på i alla 

fall några sätt 

Allt beror på hur man använder böckerna. Vi 
har flera olika och jag väljer såklart ut vilka 

texter vi använder och vad mitt syfte är. Bra 
som komplimenterande för att tydliggöra 

begrepp och få bildstöd. 

Jag har ingen bok-bunden undervisning. 
Använder läromedel för att komplettera och 
anpassa, skapa variation och intresse. Mer 

som uppslagsböcker för elever. 

 

Kan vara ett stort stöd för de som känner sig 
osäkra att undervisa i no-ämnena. 

Eftersom vi har ett helhetsansvar för 
eleverna bör vi få in språkträning i alla 

ämnen därför är det bra att läsa också. Att 
variera. Skapa nyfikenhet genom 

demonstrationslaborationer, göra 
laborationer, planera egna laborationer, läsa 

om olika ämnesområden för att få 
begreppen och även lästräning i ett annat 

sammanhang. Har haft elever som tycker det 
är svårt att komma igång med skrivandet, 

men att skriva laborationsrapporter har varit 
som en igångsättare. Jag tar olika läromedel 
utifrån vilket läromedel som berör ämnet på 

Digitala läromedel är bra men många svagare 
elever behöver en fysisk bok. 
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bästa sätt, enligt mig. Vi har köpt in 
klassuppsättningar av några olika på skolan. 

Man behöver ett bra läromedel som bas. 
Sedan kan man lägga till tex filmer, 

experiment, övningar etc själv. Man behöver 
ju anpassa efter elevgruppen så att följa ett 
läromedel slaviskt är svårt tycker jag, men 

som en bas både bra för kvaliteten och skönt 
för läraren som då kan känna sig lite trygg 

Jag tror på att använda läromedel som 
komplement till annan undervisning. Att då 
erbjuda olika typer av läromedel/läromedia 

hjälper eleverna att lära på det vis som passar 
dem bäst. 

Vi använder ett läromedel som är utformat 
en bok för år 4 och en för år 5 osv. Jag anser 

att det är bra för då vet man vad som 
undervisas i varje årskurs samt att alla delar 
kommer med och att man inte undervisar 

dubbelt inom något område. När de börjar år 
7–9 vet även de vilket material vi använt. 
utan läromedel måste man ha en plan för 

respektive ämne i resp. årskurs tydligt. Om 
eleven flyttar är det enkelt att sammanfatta 
vad vi gjort. Självklart finns det utrymme för 

att gå ifrån böckerna med ytterligare 
fördjupning utifrån elevernas intresse och 
önskemål också men att man har en grund 

och utgå ifrån. Det finns en tydlig 
lärarhandledning med tips till varje sida i 

textboken, diagnoser till varje kapitel och tips 
om experiment man kan genomföra. Lycka 

till! Materialet är Koll på NO. 

Som ny eller mer osäker tror jag att en lärobok 
med lärarbok är till stor hjälp för att få kvalité. 

Under lektionstid används själva faktaboken 
mindre än tillhörande material från 

lärarhandledning som t ex labbinstruktioner 
och övningsuppgifter. Boken är bra för att få 

en röd tråd och för att eleverna ska kunna 
läsa utanför lektionerna också. 

Främsta anledningen för mig att använda mig 
av färdiga läroböcker är att inte behöva 

göra/hitta allt material själv som lärare. Den 
fakta som eleverna behöver kunna finns i 

läroböckerna och det blir lätt för både elever 
och mig som lärare att veta att de har fakta 

där. Sedan utgår inte mina lektioner direkt från 
läroböckerna, utan de är som extra stöd och 

inhämtning av information. 

Jag tänker att läromedlet blir ett 
komplement till lektionsinnehållet, t.ex. vissa 
artiklar kan användas för att diskutera olika 

begrepp... arbeta språkutvecklande med 
olika delar. Det digitala läromedlet gör att 

det finns stöd kring ”stoffet” för alla elever. 
För det mesta använder jag läromedel inför 
ett bedömningstillfälle, hänvisningar till de 
artiklar som är kopplade till arbetsområdet 

och de artiklar som bearbetats under 

Ett bra läromedel hjälper både eleverna och 
mig som lärare. Har jobbat på en skola där vi 

skulle skapa allt material själva, vilket 
naturligtvis tog orimligt mycket tid för oss 

lärare. Idag finns det bra digitala komplement, 
som filmer och quiz - men de kan bara 

komplettera, aldrig ersätta gemensamma 
diskussioner och laborationer. 
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lektionen. Använder mest eget material 
under lektionstid via PowerPoint. 

Läromedel är ett stöd för lärarna och bra att 
ha för elever, men jag undervisar ändå 

mycket från "egen planering". Följer sällan 
ett avsnitt i boken från början till slut. Men 

det finns ofta arbetsuppgifter som är 
användbara i övningssammanhang. 

Lärarhandledningen kan emellanåt ha bra 
förslag på demonstrationer eller extra 

arbetsblad, bra eftersom sådant tar mycket 
tid att iordningställa själv. 

Jag tror på en blandad undervisning där den 
röda tråden är i en fysisk eller digital lärobok. 

Fig. 13. Tabell. Tematisk kategorisering av de kommentarer som inkommit på enkätens öppna fråga 

som har positiv inställning till läromedelboksanvändning inom NO. 

 

KOMMENTARER SOM VISAR PÅ BRISTER I OCH MED LÄROMEDELBOKSANVÄNDNING: 

Så många olika som möjligt. Vi har PULS i 
klassrummet men använder det knappt alls 

(jag tycker den är andefattig). 
Arbetsböckerna är katastrofalt dåliga. Vi 

har också ca 75%SVA-elever som har svårt 
att ta till sig ”att bara läsa en bok” - trots 
att vi har Inläsningstjänst och de kan få 
stöd på modersmål. Min undervisning, 

filmer och experiment och undersökningar 
är bättre. Vi har också NTA-lådorna som 
ger mycket mer än en bok. Det som inte 
täcks av NTA försöker jag lägga upp på 

liknande sätt. 

Skulle finnas möjlighet till NO böcker som man 
kan anpassa efter elevens läs-skrivnivå. Då 

många svåra begrepp och långa meningar gör att 
NO böckerna upplevs svåra för många 

Ofta är läromedlen för ”tunna” för att 
kunna ge stöd i kunskapskravens alla nivåer 
och andra är på tok för svåra för en E-nivå 
så jag har aldrig kunnat förlita mig på ett 
och samma läromedel. Det gör att det tar 

väldigt mkt tid att planera lektioner! En 
mer tydlig bok med e-a nivå hade varit 

tacksamt. 

Saknar material för nyanlända på högstadiet som 
inte är barnsligt utan åldersadekvat men för 

nyanlända. 

Böckerna har tappat i kvalitet och struktur 
efter införandet av NP i NO. Använder om 

möjligt äldre, slitna läromedel. 

Svårt att hitta läromedel som hjälper eleverna 
att utvecklas i tanken och i sin skrivprocess. 

Läromedlen är väldigt låsta i traditionell 
undervisning 

Begränsad användning, mest för att läsa 
faktatexter om olika innehåll. Det mesta i 

NO - undervisningen sker utan böcker! 

Läromedlet kan bli för avskalat, vårt läromedel 
tar knappt upp något utanför centrala innehållet 

eller fördjupningar och det blir rätt tråkigt då 
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De läromedel som finns i No för år 1–3 är 
för torftiga. 

Dyra i inköp 

Vi har Gleerups digitala på skolan, men det 
är så krångligt att använda att jag inte ens 

försöker längre. (Det borde funnits ett 
alternativ för både fysiska och lärobokslöst 

som ett alternativ) Vi har Hans Perssons 
fysiska böcker, men jag använder dem allt 
mindre eftersom det är för många elever 
idag som är för dåliga läsare för att kunna 
ta sig igenom dem. De gånger vi använder 
dem så läser vi texterna högt tillsammans 

och diskuterar innehållet efter varje stycke. 

Jag har till viss del använt färdiga läromedel men 
tycker att mycket hade så dålig kvalitet, att jag 

framför allt gjorde väldigt mycket eget material. 
De har innehållit mycket ”så här är det bara”-
kunskap utan möjlighet till att förstå hur det 

kommer sig att det är så. Jag tror mycket på att 
man måste erbjuda eleverna förklaringarna även 
när de är svåra att förstå, då har de åtminstone 

lite hum om vad det handlar om, känner igen det 
när de stöter på det igen. De första jag stött på 
som till största del har varit bra har varit Hans 

Perssons böcker. 

Det är sällan ett läromedel täcker hela 
kursen. 

Läromedel är alltför omfattande och mer 
material för laborationer behövs. 

Digitala läromedel tycker jag är en klar 
försämring på många sätt tyvärr! 

Kan uppfatta böckerna svåra för eleverna när de 
startar åk 4. Mer textmängd, fler begrepp att få 
förståelse för, vissa uppgifter i arbetsböckerna 

abstrakta för åk 4 elever (jag använder inte 
arbetsböckerna, endast faktaböcker) samt större 

arbetsområden. 

Det undersökande arbetssättet hamnar i 
låg prioritet på min skola hos de lärare som 

är "beroende" av att följa ett läromedel. 
Det räcker inte på långa vägar att testa de 

fåtal undersökningar som dagens 
läromedel har inslag av, för att uppnå 
målen i No-ämnen. Jag har böcker och 

arbetsböcker som egen inspiration och kan 
nyttja bra texter, bilder och övningar som 

kompletterar det undersökande 
arbetssättet. 

Har inte på 20års erfarenhet lyckats hitta ett 
läromedel som täcker allt och inte mer eller för 
lite av ett moment. Får intrycket att författarna 
är specialiserade mot ett ämne och lägger till de 

andra. 

Läromedlet var nyköpt när jag började 
jobba där. Inte helt nöjd med böckerna. 

Det skulle behövas en obligatorisk granskning av 
läromedel för grundskolan. Initiativet 

https://skolbokserrata.se/ är ett bra steg som 
visar att det finns många allvarliga fel och 

vilseledande texter i läromedel. 

Anser dock att språket är så kraftigt 
förenklat i ordinarie läromedelsböcker att 

elevernas språkutveckling kan påverkas 
negativt 

Jag har alltid använt textböckerna och 
lärarhandledning, aldrig arbetsböckerna. Jag 
tycker arbetsböckerna styr gör mycket och är 

tråkiga. Jag brukar göra eget material. 

Fig. 14. Tabell. Tematisk kategorisering av de kommentarer som inkommit på enkätens öppna fråga 

som har negativ inställning till läromedelboksanvändning inom NO. 
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NEUTRALA OCH/ELLER ÖVRIGA KOMMENTARER: 

Frågan om lgr11 får svaret vet ej eftersom 
jag undervisar i annat land än Sverige. 

Använder lärarhandledning i NTA, men inga böcker 
för eleverna. 

Undervisningen kan inte helt bygga på 
läromedlet vi har. Komplettering med 
olika praktiska och laborativa moment 

måste ske. 

Läromedel för mellanstadiet. Lärarhandledning i f-3. 

Det vore önskvärt om skolan kunde köpa 
in lite nyare NO läromedel, tex Hans 

Perssons nya böcker som bygger på nya 
läroplanen. Tyvärr handlar det alltid om 
ekonomi, skolan har redan böcker som 
”håller ihop” och då satsas det inte på 
nya. Mycket tråkigt när man som jag är 
utbildad NO lärare för de lägre åldrarna 
och gärna vill utveckla undervisningen i 

NO på vår skola. Sedan är det viktigt att i 
de lägre åldrarna jobba mkt praktiskt, tex 
snöexperiment om det finns tillgång till 

snö osv. Inte vara rädd för att använda de 
rätta NO orden, även om de inte förstår 

dem i tex åk 1 kan de senare komma ihåg 
att de hört dem när de verkligen ska lära 

sig vad de betyder. Hm, hoppas du 
förstår. 

Läraren är den viktigaste tillgången för eleverna. 
Läromedel används som stöd och komplement för 
att eleverna ska kunna använda flera sätt att lära 

sig. 

Använder läromedel väldigt lite, men just 
till delarna som handlar om att söka och 

värdera information brukar det funka bra. 

Det är extremt arbetskrävande om man ska arbeta 
utan läromedel, men alla läromedel behöver 

kompletteras med annat material 

Läromedlet styr inte innehållet utan 
används som förstärkning till innehållet. 

Traditionellt sätt har det mest undervisats i biologi 
på f-6 och därför finns det inte lika mycket material 

i de andra ämnena. Utkik är bra! 

Det går inte att endast utgå ifrån 
läromedel anser jag, det behöver 

kompletteras med annat så som olika 
laborationer, söka fakta från 

film/hemsidor med. 

Det finns både bra och dåliga läromedel och därför 
är det svårt att svara på frågorna. En bra bok ger ett 
stöd för eleverna. En mindre bra bok förvirrar mer 

och kräver mycket av läraren. 

Jag använder läromedel till viss del. 
Arbetar mycket praktiskt! 

Då det händer så mycket i utvecklingen inom både 
fysik, biologi och kemi, så måste NO- 

undervisningen kompletteras med nya rön och 
forskning. Läromedlen kan vara en bra grund, men 
vissa delar blir snabbt gamla nuförtiden. Det gäller 

att ständigt hålla sig uppdaterad som lärare. 
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När det gäller det digitala läromedlet har 
kommunen tagit ett beslut vilket vi ska 

använda men när det gäller 
läromedelsböcker är det vi lärare som valt 
dessa. Just nu så får vi inte köpa in några 

böcker pga. digitala satsningen. Därav 
annat i frågan om vem som bestämmer 
vilken typ av läromedel som vi använder 

Läromedlen använder jag i huvudsak för att ge 
eleverna anpassade ämnestexter, i Google 

Classroom fyller jag på med övrigt blandat material. 

Ett läromedel behöver alltid kompletteras 
med annat material och ändra övningar 

grundat på en didaktik analys, vad 
eleverna behöver utveckla just nu. 

Det är viktigt att dessa ämnen inte blir för 
teoretiska utan behöver varvas med konkreta 

upplevelser. 

Vi kompletterar med filmer och 
experiment. Min skola går just nu läslyftet 

och tränar på att konkretisera, 
kontextualisera och på hur vi får eleverna 
från vardagsspråk till ämnesspråk, vilket 

krävs för att de ska förstå texterna i 
läroböckerna. Vi har många SvA-elever. 

Viktigt att man tar in verkligheten - går ut och att 
man gör experiment/undersökningar och ser 

läromedlen som ett stöd/komplement. 

Jag kompletterar läromedlen med filmer, 
artiklar, experiment, nyhetsinslag, 

Fysiska läromedel är viktiga, eleverna minns bättre 
då de läser något i en fysisk bok än om de läser 

något digitalt. Dock är inget läromedel granskat av 
Skolverket, vilket jag anser vara extremt underligt. 
Det gör att en del av min arbetstid i onödan går år 
att själv fundera på vad som är viktigt och vad som 

saknas i ett läromedel. 

Kommunen har avtal med NTA så vi har 
en del arbetsområden (1/termin) på 

mellanstadiet. Dessa är obligatoriska att 
använda. Att använda dels läroböcker i 
kombination med olika digitala resurser 

och laborativt material förstås. 

Det är en stor fördel om läromedlen finns på flera 
språk via t.ex. Inläsningstjänst och andra stöd på 
olika språk som t.ex. på Liber webbapp. Jag har 

mest erfarenhet av "Koll på NO" och "Spektrum". 

Vi valde lärobok noga. Ett måste, tycker 
vi, är att boken innehåller bra faktatexter. 

Vi övar eleverna i läsförståelse av 
faktatexter på olika sätt. 

Jag upplever att Utkik är den bästa serien just nu. 

Nya läromedel har direkta kopplingar till 
LGR11. Gamla fysiska upplagor släpar 

efter av naturliga skäl. 

Ett läromedel får aldrig styra min undervisning. 
Arbetsområden planeras utifrån Lgr11 centrala 

innehåll och kunskapskrav och de texter och 
undersökningar som passar till arbetsområdet 

används. 

I vår kommun jobbar vi med NTA-lådorna. 
Det är väldigt bra och utvecklar eleverna i 

det praktiska arbetet i NO. 

Boken används främst som komplement till eget 
skapat material delvis skapat med boken som 

utgångspunkt men med en omarbetning i den ’röda 
tråden’. Boken vi använder (Spektrum Biologi) kan 
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upplevas rörig och knapphändiga i vissa kapitel 
varpå vi omarbetat upplägget och snarare använder 

boken som ett uppslagsverk samt för 
instuderingsfrågorna. 

All undervisning i NO bör ha konkreta och 
laborativa övningar för att göra det 

abstrakta enklare att förstå och ta till sig. 

Jag tror inte att det viktiga är vad du använder utan 
att du är kunnig inom ditt ämne. Är du det kan du 

använda vad som och det blir bra ändå. 

Måste ha för olika slags böcker + filmer 
och eget material för att i möjligaste mån 
täcka in alla delar i såväl centralt innehåll 

som de luddiga kunskapskraven. 

Vi använder oss av NTA lådor i no undervisningen. 
Bra innehåll och fantastisk lärarhandledning. Täcker 

det mesta från kursplanen men vi har vanlig no 
undervisning också för att få med allt innehåll i no. 

Jag önskar att lärare använder både 
läromedel och eget material. 

Läromedelsböcker behövs knappt på låg 

Vi använder NTA-lådorna vilket jag är 
mycket nöjd med 

Har jobbat enbart med digitala läromedel ett läsår 
men eleverna vill nu ha riktiga läroböcker på 

papper. 

Viktigt att faktagranska och använda olika 
material. Inget material är heltäckande 

tyvärr. Även viktigt att arbeta 
språkutvecklande med texterna. 

Jag använder inte läroböcker till alla 
arbetsområden, senast ett fåtal. 

 

Viktigt att kunna arbeta laborativt och att 
material finns. Vi har skapat lådor utifrån 

det centrala innehållet. 

Frågan om man använder läromedel är nog inte lika 
viktig som den om hur och i vilken utsträckning man 

använder dem. 

Jag tycker att Classroom, sites eller 
liknande är bra att lägga ut de filmer, 

presentationer och uppgifter vi jobbat 
med läggs ut. Jag tycker att självrättande 

flervalsfrågor/tester på Socrative, eller 
liknande, är bra som veckoläxa då eleven 

får direkt återkoppling. 

 

Fig. 15. Tabell. Tematisk kategorisering av de kommentarer som inkommit på enkätens öppna fråga 

som visar på en både positiv och negativ inställning till läromedelboksanvändning inom NO. Även 

övriga kommentarer som inte riktigt uttrycker en åsikt redogörs här.  

 


