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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka grundskollärares syn på NO-läroböckers ämnesinnehåll 

och tillämpning av NO-läroböcker för årskurs 1-3. Uppsatsens frågeställningar löd: Hur arbetar 

lärarna med läroböcker i NO-undervisningen?, Hur upplever lärarna att deras NO-läroböcker 

förhåller sig till centralt innehåll i Lgr 11?, Vad tycker lärarna är för- respektive nackdelar 

med NO-läroböcker? samt Hur gick lärarna tillväga för att välja eller välja bort NO-

läroböcker?. För att besvara frågeställningarna utfördes semistrukturerade intervjuer med sju 

lågstadielärare och en mellanstadielärare. Lee Shulmans teori om PCK (Pedagogical Content 

Knowledge) och Douglas A. Roberts kunskapsemfaser användes för att analysera studiens 

resultat om lärares förhållningssätt till NO-läroböcker.  

Studiens främsta resultat visade på att lärarna fann NO-läroböckerna otillräckliga och att de 

därför behövde komplettera NO-undervisningen med annat material. Alla utom en lärare ansåg 

att NO-läroböckerna behandlade allt i centralt innehåll för NO i Lgr 11, men att böckerna kunde 

fördjupas. Vidare var de flesta lärare positivt inställda till experiment, men det varierade 

huruvida de använde sig av NO-läroböckers experiment. Två av lärarna beslutade inom sitt 

arbetslag vilken NO-lärobok de skulle beställa, medan resterande inte fick välja bok. Lärarna 

kände sig inte styrda av NO-läroböckerna vilket bekräftade Ingela Korsells (2007) slutsats om 

hur erfarna lärare inte var bundna av läroböcker. Däremot motsa resultatet Tim Oates (2014) 

konklusion om hur kompetenta lärare var styrda av läroböcker. Studiens slutsats är att lärarnas 

syn på NO-läroböcker är att läroböckerna visserligen fyller en tydlig funktion i undervisningen, 

men lärarna behöver komplettera med annat material för att eleverna ska få en fullgod 

undervisning i enlighet med Lgr 11.  

 

Nyckelord: NO-undervisning, NO-läroböcker, Lgr 11, lärare, intervju, tematisk analys, PCK, 

kunskapsemfaser 
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1. Inledning 

Vi som författare till uppsatsen har mer och mer under tiden vi studerat grundlärarprogrammet 

börjat reflektera kring användningen av läroböcker i alla ämnen, och specifikt i NO. Vidare är 

vår erfarenhet att många lärarstudenter inom grundlärarprogrammet inriktning F-3 verkar tycka 

NO är ett svårbegripligt ämne. Vi har också fått höra av olika lärare vi har träffat under dessa 

fyra år att de tycker NO är ett svårt ämne att undervisa i. Därför tycker vi att det är ännu viktigare 

att NO-läroböcker är av god kvalitet, så böckerna blir ett bra underlag för osäkra lärare. Vidare 

har vi även hört vissa lärare och lärarstudenter ifrågasätter hur NO-läroböcker inte förhåller sig 

tillräckligt väl till centralt innehåll i Lgr 11. Av denna anledning bestämde vi oss för att mer 

systematiskt undersöka vilken syn yrkesverksamma grundlärare har på NO-läroböcker, hur de 

strukturerar upp NO-lektioner samt om och i så fall hur de använder NO-läroböckerna som 

undervisningsunderlag. Denna undersökning kan tänkas ge inspiration till hur andra NO-lärare 

kan tänka kring deras undervisning i NO och hur de använder läroböcker. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras följande avsnitt: NO-ämnena i läroplanen (2.1) och Läromedlens roll 

i undervisning (2.2). 

2.1 NO-ämnena i läroplanen 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2019) beskrivs 

syftet för kursplanerna för de naturorienterade ämnena, det vill säga, biologi, fysik och kemi, 

nästan exakt likadant för årskurs 1-3 och 4-6. Där presenteras det vad undervisningen ska ta 

upp utifrån många kriterier. Under Syfte för årskurs 1-3 (Skolverket, 2019) står det att NO-

undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att kunna 

undersöka omvärlden samt att utveckla kunskaper om biologiska, kemiska och fysiska 

sammanhang. Vidare ska undervisningen i de naturorienterande ämnena ge eleverna 

möjligheten att kunna ställa frågor kring olika biologiska, fysiska och kemiska företeelser samt 

sammanhang utifrån deras egna upplevelser och händelser (Skolverket, 2019). I undervisningen 

ska eleverna ges möjligheter att utvecklas kunskapen att kunna formulera egna argument och 

granska andras i sammanhang där biologi, fysik och kemi har betydelse (Skolverket, 2019). 

Utifrån det ska eleverna ges villkoren för att hantera etiska, praktiska och estetiska 

valsituationer som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, samhälle, teknik och miljö. 

Skolverket (2019) betonar att genom undervisning ska eleverna få förutsättningar för att kunna 

skilja mellan olika sätt att skildra omvärlden och naturvetenskapliga sätt.  Dessutom ska 

eleverna utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild med grund i 

evolutionsteorin, få inblick i hur vetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra samt 

få perspektiv på hur evolutionsteorin har utvecklats och hur den har påverkat kulturellt 

(Skolverket, 2019).  

Gällande centralt innehåll i läroplanen så har biologi, fysik och kemi likadana centrala innehåll 

för årskurs 1-3 medan årskurs 4-6 har olika. De centrala innehåll som beskrivs för årskurs 1-3 

handlar om Året runt i naturen, Kropp och hälsa, Kraft och rörelse, Material och ämnen i vår 

omgivning, Berättelser om natur och naturvetenskap samt Metoder och arbetssätt. För 

fullständig redogörelse se Bilaga 3: Centralt innehåll för årskurs 1-3 ur Lgr 11. De centrala 

innehåll som beskrivs för biologi för årskurs 4-6 är Natur och samhälle, Kropp och hälsa, 

Biologin och världsbilden samt Biologins metoder och arbetssätt. De centrala innehåll som 

beskrivs för fysik för årskurs 4-6 är Fysiken i naturen och samhället, Fysiken och vardagslivet, 

Fysiken och världsbilden samt Fysikens metoder och arbetssätt. De centrala innehåll som 

beskrivs för årskurs 4-6 för kemi är Kemi i naturen, Kemin i vardagen och samhället, Kemin 

och världsbilden samt Kemins metoder och arbetssätt. För fullständig redogörelse se Bilaga 4: 

Centralt innehåll för årskurs 4-6 ur Lgr 11. 

Under intervjuerna med de 7 lågstadielärarna och en mellanstadielärare kommer vi att ställa 

frågor gällande hur mycket av det centrala innehållet från Lgr 11 de tycker finns i NO-

läroböckerna. Genom att ställa frågor kring detta kan vi få inblick i lärarnas syn på NO-

läroböcker och deras tillämpning av dem i undervisningen för årskurs 1-3. 
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2.2 Läromedlens roll i undervisning 

Läromedlens roll i undervisningen har diskuterats mycket. Skolverket (2006) skriver i sin 

publikation Läromedlens roll att läromedlens betydelse beror på vilket skolämne som 

behandlas, och att läroböcker har störst betydelse för bland annat NO-undervisningen (s. 14). I 

och med att läroböcker har stor betydelse för NO-undervisningen blir det relevant att också 

diskutera hur lärare har gått till väga för att välja läromedel. Skolverket (2006) hänvisar till 

Föreningen Svenska Läromedels enkätundersökning från 2003, där enkätundersökningens 

resultat visar att majoriteten av lärarna i Sverige tycker sig ha möjligheten att påverka valet 

läromedlen som används i deras undervisning (ibid, s. 24). Dock skriver Skolverket att 

ekonomin har även påverkat vilka läromedel som skolan kan köpa in (ibid). Det finns även få 

formella strategier för att välja en bra lärobok (ibid, s. 25). När läroböcker har stor betydelse 

för NO-undervisningen är det viktigt att reflektera kring hur lärare gör sina val, trots att det inte 

finns många formella strategier för dem i beslutsfattandet av läroböcker. Skolverket har inte 

gjort någon mer läromedelsgranskning sedan 2006. 

Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet 2011 skriver följande om 

läromedel:  

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att: skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att 

använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, 

bland annat skolbibliotek och digitala verktyg. (Lgr 11, ss. 16-17) 

De menar att det är rektorn som har ansvar för mycket på skolan. Rektorn ansvarar bland annat 

för att se till att elever får en lärorik utbildning. Rektorn ska också se till att lärare kan använda 

sig av läromedel som är av god kvalitet när de undervisar.  

I Skolinspektionens publikation Kvalitetssäkring och val av läromedel (2021) betonar att även 

om det är rektorn som har det formella ansvaret för att kvalitetssäkra läromedlen, så brukar i 

praktiken arbetet delegeras ut till lärarna, som själva granskar och beslutar vilka läromedlen 

som ska väljas utifrån budget (s. 9). Likt Skolverkets resultat, visar Skolinspektionen även att 

det oftast saknas eller att det finns få formella strategier för lärare att välja läromedel.  

Skolinspektionen (2021) gjorde en granskning av läromedel i kemi 2011, där resultatet visade 

att en tredjedel av läroböckerna inte var tidsenliga och inkluderade inte alla relevanta områden 

från läroplanen (s. 11). I motsvarande granskning av fysikläroböcker 2010 fann 

Skolinspektionen (2021) att tre populära läroböcker i fysik saknade visst innehåll från 

kursplanen (ibid, s. 11). Detta ökar behovet av att lärare granskar innehållet i NO-läroböcker, 

då det kan förekomma information som inte längre stämmer samt att det kan finnas delar som 

saknas gentemot kursplanen.  

Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden hade 2014 artikelrubriken “Åtta av tio lärare hinner 

inte granska läromedel” (19-11-2014). En enkätundersökning tidningen gjort visade att ungefär 

70 procent av de 1500 tillfrågade lärarna i Sverige fick själva välja läromedel, men att en stor 
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majoritet inte hann kvalitetsgranska dem (2014). Skolinspektionen (2021) kom också fram till 

att få lärare hinner granska läromedlen (s. 10). Enligt Anna Johnsson Harrie, universitetslektor 

och läromedelsforskare vid Linköpings universitet, verkar tidsbristen för lärare att granska 

läromedlen bero på att läraryrket inkludera många olika arbetsuppgifter och lärare prioriterar 

mer att reflektera över läromedelsvalen (Stridman, 2014).  

I Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap, gjord av 

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel 2021, konstateras att lärare, rektorer och 

lärarutbildare ser läromedel som ett tryckt eller digitalt förlagsproducerat material vars syfte är 

att användas i undervisning (SOU 2021:70, 67). För yngre årskurser brukar läroböcker bestå av 

en textbok och en arbetsbok, där eleverna kan öva på momenten som studerats i textboken (ibid, 

s. 69).  Utredningen påpekar att läroplanen inte ger tydliga riktlinjer för vad som ska ses som 

bra läromedel, vilket har försvårat diskussioner om utveckling kring läromedlen (ibid, ss. 65-

67). 

I läromedelsutredningen beskrivs det också hur läromedel stöttar elevers lärande på olika sätt 

(SOU 2021:70, 73). Detta då läromedel kan skapa ett sammanhang för informationen eleverna 

lär sig samt att de kan få en överblick över de områden de studerar, vilket vidare kan skapa 

tydlighet (ibid). Utredningen hänvisar även till professor Boel Englunds förklaring om att 

läromedel används även för att disciplinera elever, då de hålls sysselsatta för att skapa arbetsro 

(ibid, 75-76). Erfarna lärare menar även att läromedel kan stödja lärarna i 

undervisningsplaneringen, ge ny inspiration och utveckla deras undervisningssätt (ibid, 75-76).  

Utredningen (SOU 2021:70) fann i deras hearings att lärare berättade att användandet av 

läromedel spar dem tid som de kan lägga på planering, undervisning och återkoppling (s. 82). 

Detta kan bidra till att minimera stressen som lärare upplever (ibid). Vidare upplever en stor 

andel lärare att läromedel bidrar till att skapa ordning på så sätt att de kan tydliggöra “den röda 

tråden” i ämnet och skapar sammanhang för information som lärs ut samt konkretisera 

läroplanen (ibid, 312).  

I rapporten Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv från Skolverket 

(2012) tar de upp att Skolinspektionens rapport Fysik utan dragningskraft poängterar 

betydelsen av lärare som är kunniga och engagerade. Detta bidrar till att ge elever lust att lära 

sig om olika saker inom NO. Skolverket (2012) menar att kvaliteten av undervisningen i NO 

brister, vilket är något som kan bidra till en försämring av kunskapsresultaten samt att eleverna 

inte tycker att ämnet är spännande eller intressant (s. 16). Det blir därför aktuellt att undersöka 

hur lärare arbetar i NO för att engagera eleverna och om NO-läroböcker kan stötta lärarens 

ämneskompetenser.  

I samma rapport (2012) skriver Skolverket att många grundlärare i yngre åldrar har bristande 

kompetens när det gäller NO. Lärare är ofta mer kunniga inom samhällsvetenskap och 

humaniora, och då blir naturvetenskapen försummad, framför allt fysik och kemi (s. 16). 

Ämnesdidaktiken och lärarens ämneskompetens spelar en avgörande roll för att eleverna ska 

kunna få djupare NO-kunskaper och kunna relatera naturvetenskapliga fenomen till sin vardag 

(ibid, ss. 25-26). I fokus hamnar då lärarens förhållningssätt, arbetssätt och val av innehåll för 
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att engagera eleverna och utveckla deras studieresultat (ibid). Vid val av innehåll är kvaliteten 

på läromedlen viktig, eftersom läromedel utgör en del av det innehåll som lärare använder sig 

av i NO-undervisningen. Om lärares kompetens inom NO är bristande, blir det ännu viktigare 

att ämnesinnehållet i NO-läroböcker är av god kvalitet för att kunna stötta lärarna om de känner 

sig osäkra i sin undervisning. 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras först tidigare forskning kring vad begreppet lärobok innebär. Därefter 

diskuteras läroböcker ur olika perspektiv och lärares användning av läroböcker. 

3.1 Lärobok som begrepp 

Ingela Korsell arbetar inom Statens kulturråd som ledamot i Läsrådet vilket verkar inom ett av 

rådgivande expertorganen. Hon skriver i sin studie Läromedel: det fria valet?: om lärares 

användning av läromedel (2007) om hur lärare har använt sig av läromedel. I sitt arbete har hon 

gjort både observationer och intervjuer med åtta grundskolelärare inom årskurs 4 och 5 om 

deras undervisning och användning av läromedel i matematik, svenska, NO, SO och engelska. 

Resultatet av hennes studie var att läromedel är viktiga i undervisningen, men att lärarens egna 

kompetens är det viktigaste för elevernas lärande (Korsell, 2007, s. 126). Vidare fann hon att 

användandet av läromedel kunde variera och detta tolkade hon som att det berodde på att lärarna 

ville sätta sina egna avtryck i undervisningen (ibid). 

I Korsells studie nämns Peder Skyum-Nielsen, en lektor vid Malmö universitet inom 

lärarutbildningen, och hur han definierar läroböcker (2007, s. 24). Skyum-Nielsen delar upp 

pedagogiska texter i primära och sekundära pedagogiska texter. Primära pedagogiska texter är 

sådana där huvudsyftet är att lära ut, medan sekundära pedagogiska texter är skrivna av andra 

skäl men ändå kan användas som undervisningsmedel. Läroböcker hör till primära pedagogiska 

texter, då deras syfte är att användas i undervisning för att lära elever om ett visst innehåll 

(ibid).  

Historiedidaktikern Niklas Ammert (2011)1 nämner i sin bok Att spegla världen: 

Läromedelsstudier i teori och praktik att läroboken för över ett innehåll till mottagaren, och att 

detta innehåll ska motsvara styrdokumentens behov och krav för elever och lärare (Ammert, 

2011, s. 28). Vidare betonar han att läroboken ska förmedla information till eleverna utifrån det 

samhälle som boken tillkom i och den tiden den verkar inom (ibid). Ann-Christine Svensson, 

en lektor i pedagogik och utbildningschef för lärarutbildningen vid Mälardalens högskola, 

antyder att läroböcker är en resurs för elevernas lärande och ett stöd för läraren i planering av 

undervisningen (Svensson, 2011, s. 312).  

Läroböckerna som de responderande lärarna använder i vår studie är primära pedagogiska texter 

som har syftet att utbilda inom ett visst ämne. Utifrån definitionen från utredningen som 

nämndes i bakgrunden, ska läroböckerna användas av lärare i undervisningen. Vidare är 

läroböckerna förlagsproducerade. Vi kommer undersöka om lärare upplever att NO-

läroböckerna motsvarar styrdokumenten, vilket Ammert skrev att läroböcker ska göra.  

 

 
1 Ammert är en lärobok men de olika kapitlena som vi har använt oss av är skrivna av forskare. Vi bedömer 

därför att boken är relevant att ha med i detta kapitel. 
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3.2 Läroböcker ur olika perspektiv 

Ammert (2011) menar att läroboken har dominerat i undervisningen historiskt och att 

lärobokens position i allmänhet i undervisning är central (s. 26). Han framhäver hur även om 

lärare bara använder läroboken som en referens istället för en vägledning eller även om läraren 

använder material från olika typer av medier står läroboken ändå centralt i undervisningen 

(ibid).  

Ammert behandlar läroboken ur olika perspektiv: ett strukturellt perspektiv och ett funktionellt 

perspektiv (ibid, s. 28). Ur ett strukturellt perspektiv beskriver han att lärobokens utformning 

och tillkomst påverkas av bland annat lagstadgade styrdokument, politiskt klimat och 

marknadskrav. Denna struktur ändras från en tid till en annan och från ett samhälle till ett annat 

(ibid, s. 29). Vidare behandlar Ammert läroboken från ett funktionellt perspektiv (ibid, s. 33). 

Det innebär att fokus riktas mot vad som förmedlas samt mot relationen till mottagaren. Den 

främsta funktionen med läroboken är att den ska motivera eleverna att utveckla sina kunskaper 

kring ett ämnesinnehåll eller att få dem att lära sig färdigheter inom ett ämne (ibid).  

Ammert tar upp tre sätt läroboken kan betraktas på (ibid, s. 34). För det första handlar det om 

hur man väljer läroböcker och på vilket sätt de används. Han menar att det finns ett tydligt 

sammanhang mellan ett traditionellt arbetssätt och lärobokens användning (ibid). För det andra 

gäller det lärobokens innehåll och vad den förmedlar samt hur dessa saker förändras över tid. 

Idag har den berättande framställningen ofta försvagats och ersätts av strukturellt förklarande 

framställning (ibid, s. 35).  

För det tredje kan läroboken betraktas utifrån elevernas synvinkel. Hur upplever de lärobokens 

innehåll och perspektiv? Vilka kunskaper och färdigheter kan eleverna uppnå genom att 

använda läroboken? (ibid, s. 37). Boel Englund, en professor i pedagogik vid Stockholms 

universitet, skriver i sin forskningspublikation Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande 

(1999) att det finns två saker som gör läroböcker begripliga i undervisningen; att det är ett 

lämpligt arbetsredskap som lärare kan använda och att läroböcker har en kunskapsgaranterande 

och legitimerande funktion (Englund, 1999, s. 328). Hon diskuterar också hur läroboken ger en 

trygghet och helhet för elever och att den motverkar känslan av splittring (ibid). Vidare berättar 

Englund att läroboken också hjälper att förebygga kaos som kan inträffa i klassrummet och 

därigenom håller eleverna engagerade (ibid).   

Tim Oates (2014) är gruppdirektör vid Cambridge Assessment, där han granskar läroplaner. 

Han skriver i sin studie “Why textbooks count” om läroböckers betydelse för elevers 

studieresultat. I sin studie fann han att 10 procent av lärare i England använde sig av läroböcker 

som basmaterial i matematik, medan i Singapore var siffrorna på 70 procent och i Finland 95 

procent (Oates, 2014, s. 2). Vidare fann han en korrelation mellan användandet av läroböcker 

och studieresultat, där Englands elever presterade sämre i matematik än eleverna i Singapore 

respektive Finland (ibid). Det var dock inte endast i matematik som lärare i England använde 

sig mindre av läroböcker, men Finland respektive Singapore använde sig mycket utav. Studien 

visade samma mönster av läroboksanvändning i andra ämnen såsom exempelvis NO, där NO-

läroböcker användes sällan i England, men flitigt i Singapore och Finland (ibid, s. 7). I 
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Singapore var det de bäst presterande lärarna som var positivt inställda till läroböcker, med 

motivering att det bland annat skapade koherens mellan undervisning och läroplanen (ibid, ss. 

5-6).  

Välformade läroböcker av hög kvalitet stöttar både lärare och elever på så sätt att lärare får mer 

tid åt att kunna fokusera på att utveckla sina pedagogiska förmåga och finna sätt att effektivisera 

inlärningen hos elever, enligt Oates (2014,  s. 4). David Steiner, en forskare vid John Hopkins 

Institute for Education Policy, argumenterar i sin rapport “What We Know and Where We Need 

to Go” (2017) också för betydelsen av läroböcker. I sin rapport finner Steiner (2017) liknande 

resultat som Oates, där han menar att bra läroböcker stödjer elevernas lärande (s. 2). Hans 

rapport visar på att de skolor som har läroböcker av hög kvalitet visar på mer framgång i 

elevernas studieresultat än de som inte använder läroböcker eller använder läroböcker med 

sämre kvalitet (ibid).   

Ytterligare en studie som stöttar både Oates och Steiners resultat är Textbook Research in 

Mathematics Education (2013) av Fan, Zhu och Miao. De gjorde en metaanalys av tidigare 

forskning av läromedel, där det framkom att läroböcker kan ge en struktur för lektionerna, där 

eleverna får ständigt uppgifter som ökar i svårighetsgrad som i sin tur bidrar till utveckling 

inom elevernas olika kunskapsområden (Fan et al., 2013, ss. 635-636).  

Ammert, Englund och Oates nämner alla olika syften med läromedel och hur de kan stötta 

undervisningen. Läromedlen är ett stöd för att koppla undervisningen till läroplanen, skapar en 

röd tråd och koherens i undervisningens struktur, bidrar med lektionsplanering, sätter 

informationen i ett sammanhang samt ger eleverna en trygghet och skapar arbetsro. Enligt Oates 

kan läromedel även bidra till bättre kunskaper. För att NO-läroböcker ska kunna bidra med 

ovannämnda fördelar är det viktigt att den är strukturerad på ett sätt där den förhåller sig väl till 

läroplanen, så att lärare vill använda sig av NO-läroböcker i sin undervisning.  

3.3 Lärares användning av läroböcker 

Englund (2011) diskuterar att graden av läroböckers användning i undervisningen beror bland 

annat på vilket ämne det gäller (s. 281). Lärare är säkra på att undervisningen följer de mål, 

innehåll och principer så länge de följer en lärobok som anses uppfylla läroplanens krav (ibid, 

s. 282). Englund antyder att varje lärare använder läroboken på olika sätt (ibid, s. 283). En lärare 

kan använda läroboken som utgångspunkt i sin undervisning, i gruppdiskussioner eller som 

övningar och uppgifter för läxor (ibid). Englund hänvisar till en undersökning av Christine 

Heyerdahl-Larsen, baserad på observationer och intervjuer kring förhållandet mellan lärare och 

lärobok (ibid, s. 284). Där visade det sig att de faktorer som påverkade lärarnas 

läroboksanvändning var hur trygga de var ämnesmässigt, ämnets karaktär och att läroboken 

gjorde vardagen enklare eftersom den sågs som ett tidsbesparande och användbart 

arbetsredskap (ibid, s. 285). Svensson (2011) konstaterar att sättet som lärare använder 

läroboken på påverkas av lärarnas undervisningsformer, stil och strategi (s. 313). Svensson 

menar också att lärare förväntar sig att läroböcker ska vara flexibla så de kan byta ut, välja bort 
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eller komplettera med andra läromedel och sedan utan svårigheter återvända till läroboken igen 

(ibid). 

Ken Appleton, som arbetar på Central Queensland university i Australien, har skrivit 

Elementary Science Teaching i Handbook of research on science education (2010). Appleton 

(2010) beskriver att de huvudfrågorna som har identifierats över de senaste årtionden är att 

lågstadielärare brukar ha begränsad subject matter knowledge, begränsad science pedagogical 

content knowledge (PCK) och låg självförtroende inom naturorienterande ämnen och i att 

undervisa i dessa ämnen, vilket resulterar i att många lärare undviker att undervisa NO (ss. 496-

497). Wynne Harlen, gästprofessor vid University of Bristol, skriver i sin tidskriftsartikel 

Primary Teachers’ Understanding in Science and its Impact in the Classroom (1997) i Research 

in Science Education att hon har identifierat sex undvikande strategier som lärare använder sig 

av för att kunna undervisa i NO, trots lågt självförtroende inom ämnet:  

1. Undvikande - att undervisa så lite som möjligt om ämnet. 

2. Att hålla sig till ämnen som känns mer bekväma där man har större självförtroende, så 

det brukar betyda mer biologi än fysiologi. 

3. Betonande av processresultat snarare än konceptuella utvecklingsresultat. 

4. Att förlita sig på boken, eller arbetskort som berättar steg-för-steg instruktioner för 

eleverna. 

5. Att betona förklarande undervisning och tonar ned  ifrågasättande och diskussion. 

6. Att undvika allt utom det enklaste praktiska arbetet och all utrustning som kan gå fel. 

(s. 335) 

Harlen (1997) understryker att när lärare använder dessa undvikande strategier leder det till att 

de kan inkludera NO i planering och undervisning utan att ständigt ställas inför sina egna 

begränsningar på detta område. Vidare menar Harlen (1997) att i och med detta så är det möjligt 

för lärare att hävda att de inte tycker att det är svårt att undervisa i naturorienterande ämnen (s. 

335).  

Johan Nelson, som är universitetslektor vid Malmö universitet och verksam vid 

lärarutbildningen, har skrivit “Hur används läroboken av lärare och elever?” (2006) i Nordina: 

Nordic Studies in Science Education. Han menar att det finns studier som visar att lärare istället 

för att planera lektioner utifrån egna tankar och utifrån kursplanen, följer läroboken (s. 18). 

Vidare framhäver han att läroboken är olika viktig beroende på vilket ämne det är som läraren 

undervisar i (Nelson, 2006, s. 18). Nelson (2006) menar att lärare som är obekanta med ett ämne 

brukar använda läroboken mer när de planerar jämfört med lärare som är kunniga inom ämnet 

(s. 20). Hans studie visar att erfarna lärare som har arbetat sex år eller längre ger mer tid till 

eleverna att läsa tyst i klassrummet än vad oerfarna lärare gör. De erfarna är också bättre på att 

vägleda eleverna med användningen av läroboken, och tillåter eleverna syssla mindre med 

uppgifter utifrån läroboken. De förlitar sig alltså mindre på läroboken som utgångspunkt för 

undervisning eller som diskussionsunderlag (Nelson, 2006, s. 20). Nelson (2006) understryker 

några faktorer som kan förklara lärares användning av läroboken: erfarenhet som lärare, 

ämneskunskapen, självförtroende, kunskapssyn, tid, syn på eleven, elevgruppens 

sammansättning, ideologi och skolans tradition (s. 21).  
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Ingela Korsell intervjuade lärare i sin studie Läromedel: det fria valet?: om lärares användning 

av läromedel (2007), för att se hur de använder sig av läroböcker. Korsell berättar att tidigare 

forskning visar på att lärare som är mer utbildade och erfarna i att undervisa inom ett visst ämne, 

använder läroböcker mindre (2007, s. 30). Dock påverkade även ämnet mängden man använde 

läroböcker, då exempelvis matematikböcker användes mycket oberoende av en lärares 

erfarenhet och kunskap (ibid). Det är intressant att se hur våra respondenter förhåller sig till 

läroböcker, och om det finns något samband mellan deras uppfattningar och antal år i yrket 

såsom Korsells och Nelsons tidigare forskning visar. 

När Korsell (2007) intervjuade lärare fann hon att de använde flera olika läromedel och även 

sekundär pedagogiska källor (s. 96). Hon noterade också att när lärare väljer läromedel brukar 

de se över innehållet utifrån nationella prov, och sedan välja de läromedel som är bäst anpassat 

till nationella prov (ibid, s. 99). Däremot ville inte lärarna i hennes studie bli styrda av läromedel 

som inte överensstämmer med deras pedagogiska grundsyn eller behandlar irrelevanta områden 

som lärarna upplevde att eleverna inte behövde öva på (ibid, s. 100).  

Detta kan ligga som ytterligare grund till hur lärare valde läroböcker. I vår studie undersöker vi 

även hur våra responderande lärare gick tillväga för att välja läroböcker i NO. Det kan vara 

intressant om de resonerade på liknande sätt som Korsells respondenter.  

Det finns svenska studier, såsom Korsells, som tyder på att erfarna lärare är mindre benägna att 

använda läroböcker än vad oerfarna gör. Samtidigt finns det internationella studier, såsom 

exempelvis Oates studie, som tyder på att de erfarna och duktiga lärarna använder läromedel 

mer än oerfarna lärare. Kunskaper och trygghet i det specifika ämnet spelar roll. När lärare 

väljer utgår de från nationella prov, men de vill också ha läromedel som innehåller det som 

lärare betraktar som relevant, läromedel som är flexibla och läromedel som överensstämmer 

med deras egna pedagogiska grundsyn.  

Det är intressant att se hur våra respondenter förhåller sig till läroböcker, och om det 

korresponderar med deras arbetserfarenheter såsom Korsells och Nelsons tidigare forskning 

konstaterar. Detta kan ligga som ytterligare grund till hur lärare valde läroböcker. I vår studie 

undersöker vi även hur våra responderande lärare gick tillväga för att välja läroböcker i NO. 

Det kan vara intressant om de resonerade på liknande sätt som Korsells respondenter. Det är 

sådana saker som vi kommer att undersöka med våra respondenter under intervjuerna.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer en presentation av teorin Pedagogical Content Knowledge (PCK) och 

Roberts teori om kunskapsemfaser. Båda teorierna används i denna studie. 

4.1 Pedagogical Content Knowledge 

Lee Shulman är en psykolog inom kunskapsområdet pedagogisk psykologi. Han utvecklade en 

teori som heter PCK, vilket står för Pedagogical Content Knowledge. Shulman skrev i sin 

publikation Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching (1986) att PCK handlar 

om att lärares kompetenser består av att kunna kombinera ämneskunskaper med pedagogiska 

kunskaper (s. 8).  

Shulman (1986) förklarar att ämneskunskap kan delas upp i subject matter knowledge, 

pedagogical content knowledge och curricular knowledge. Även om teorin heter pedagogical 

content knowledge, är pedagogical content knowledge också en av byggstenarna för 

ämneskunskap. Subject matter knowledge är en lärares specifika faktakunskap om ett ämne. 

Pedagogical content knowledge kan ses som kompetensen av att kunna kombinera subject 

matter knowledge och curricular knowledge för att sedan använda dem i praktiken och förmedla 

ämneskunskaper så pedagogiskt som möjligt. Läraren vet här hur man ska förmedla ett 

ämnesinnehåll på bästa möjliga sätt, för att mottagaren ska förstå innehållet. Läraren använder 

alltså sina pedagogiska kunskaper som metod för att förmedla sina ämneskunskaper och 

reflekterar över vad i innehållet som kan vara svårbegripligt för att sedan använda olika 

strategier för att tackla dessa svårigheter. Curricular knowledge syftar på en lärares kunskap 

om läroplanen, där läraren förstår förhållandet mellan läroplanen och ämnesinnehållet, där hen 

vet hur undervisningen ska anpassas för att eleverna ska få kunskaperna för att uppnå målen i 

kursplanerna (ibid, ss. 9-10).  

Vanessa Kind är professor i didaktik vid Durham University och förklarar i sin publikation 

Pedagogical Content Knowledge in Science Education - Perspectives and Potential for 

Progress (2009) hur Shulmans PCK-modell har kritiserats av flera olika forskare och dessa 

utvecklade modeller kan ses som olika riktningar i teorin PCK. Kind hänvisar bland annat till 

Cochran, deRuiter och King, där de i sin text Pedagogical content knowledge: An Integrative 

model for teacher preparation (1993) har utvecklat Shulmans PCK-modell ur ett psykologiskt 

perspektiv. Enligt Kind har Cochran, deRuiter och King infört kunnande som ett mer dynamiskt 

ord som innebär att lärare bygger upp PCK utifrån förståelsen av elevernas behov.  Cochran, 

deRuiter och King antyder att när en lärare blir mer medveten om en elevs behov utvecklar hen 

sin PCK med tiden (Kind, 2009, s. 9).  

I vår studie kommer PCK-modellen användas för att förstå hur grundskollärares 

ämneskunskaper inom NO används för att tillämpa innehållet ur NO-läroböckerna. 

Intervjusvaren kommer analyseras utifrån teorin, där teorin används för att förklara på vilket 

sätt lärare använder sig av subject matter knowledge, pedagogical content knowledge och 

curriculum knowledge för att avgöra huruvida innehållet i NO-läroböckerna är tillräckliga. Vi 
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kommer undersöka hur lärarna avgör om NO-läroböckerna är tillräckliga eller otillräckliga, och 

hur de kan komplettera innehållet, och därefter analysera resultatet utifrån PCK-modellen. 

Teorin blir främst relevant för temat Varierande lektionsupplägg, där teorin kan förklara hur 

lärarnas arbetssätt är ett applicerande av deras ämneskunskaper. Vidare är teorin relevant för 

tema Att välja eller inte välja läroböcker, där teorin kan förklara hur lärares ämneskunskaper 

används för att välja relevant innehåll ur böckerna och hur de eventuellt kompletterar 

undervisningen när läroböckerna är otillräckliga. Trots att det finns många olika inriktningar 

inom teorin, har vi valt att utgå ifrån Shulmans ursprungliga PCK-modell. Detta är då det finns 

flera olika inriktningar, men Shulmans ursprungliga teori är tillräcklig för att användas som en 

grund som ett analysverktyg för analysera intervjusvaren och hur lärares ämneskunskaper 

kommer fram i deras resonemang. 

4.2 Roberts kunskapsemfaser 

Ytterligare en teori som används för vår studie är Roberts kunskapsemfaser. Douglas A. Roberts 

var professor inom didaktik vid Department of Curriculum and Instruction, The University of 

Calgary. I sin text Developing the Concept of “Curriculum Emphases” in Science Education 

(1982) utvecklade Roberts en teori om hur NO-undervisningen kan ha olika syften och därmed 

leda till olika kunskaper inom NO. Han grupperade dessa olika syften och kallade grupperna 

för kunskapsemfaser. Läroböcker inom NO fokuserar och utgår från olika kunskapsemfaserna. 

Kunskapsemfaserna ska inte endast återge fakta om naturvetenskap, utan kunskapsemfaserna 

ger även svar på varför eleverna ska lära sig om naturvetenskap (Roberts, 1982, s. 245).  

Roberts delade in kunskapsemfaserna i sju grupper: The Everyday Coping Emphasis, The 

Structure of Science Emphasis, The Science, Technology and Decisions Emphasis, The 

Scientific Skill Development Emphasis, The Correct Explanation Emphasis, The Self as 

Explainer Emphasis samt The Solid Foundation Emphasis (Roberts, 1982, s. 246). Den första 

kunskapsemfasen Everyday Coping handlar om att undervisning i naturvetenskap är viktigt för 

att förstå och kunna kontrollera sin omgivning, både på naturliga och teknologiska vägar (ibid). 

Genom denna kunskapsemfas lär sig eleven att applicera naturvetenskapliga principer och 

generaliseringar i sin vardag (ibid). Den andra kunskapsemfasen Structure of Science handlar 

om hur vetenskap fungerar på en intellektuell nivå för dess egen utveckling, där utvecklingen 

sker genom diskussion mellan bevis och teori (ibid, s. 247). Den tredje kunskapsemfasen 

Science, Technology and Decisions fokuserar på begränsningar av det praktiska inom 

naturvetenskapen. Här särskiljs naturvetenskap från teknologi samt hur naturvetenskapliga och 

teknologiska beaktanden skiljer sig från politiska och värdeladdade beslut (ibid). Roberts menar 

på att naturvetenskap kan ha en viktig roll i en del politiska beslut såsom att dra ledningsnät, 

men att den naturvetenskapliga kunskapen får en begränsande roll i beslutsfattandet. Därav blir 

det praktiska användandet av naturvetenskapen begränsad (ibid).  

Den fjärde kunskapsemfasen Scientific Skill Development syftar på att utveckla fundamentala 

färdigheter som behövs i naturvetenskapliga aktiviteter (Roberts, 1982, s. 247). Dessa 

fundamentala färdigheter ska inte vara domänspecifika, utan mer allmänna som kan användas 

inom all naturvetenskap (ibid). Färdigheterna involverar att kunna använda sig av rätt 
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vetenskaplig process som sedan leder till rätt resultat (ibid). Kunskapsemfasen Correct 

Explanations fokuserar på resultatet, snarare än processen, där vissa idéer och resultat är 

accepterade inom den naturvetenskapliga disciplinen (ibid, s. 248). Budskapet är att en grupp 

experter avgör korrektheten för ett resultat och det är de “godkända” resultaten och idéerna som 

undervisas om (ibid).  

Den sjätte kunskapsemfasen Self as Explainer handlar om naturvetenskap som en kulturell 

institution (Roberts, 1982, s. 248). Naturvetenskapen blir ett uttryck för människans kapacitet, 

i och med framstegen människan gjort inom naturvetenskapen (ibid). Eleven kan sedan använda 

sig av samma naturvetenskapliga process som tidigare forskare, där eleven gör processen 

begriplig genom att förklara naturvetenskapen (ibid, s. 248-249). Den sista kunskapsemfasen 

Solid Foundation syftar på att naturvetenskapen ska undervisas i skolan på ett sådant sätt att 

eleverna får en grund för att kunna utveckla sina kunskaper där de förbereds för vidare lärning 

inom naturvetenskap (ibid, s. 249).  

Roberts kunskapsemfaser blir relevant för vår studie för att studera vilka kunskapsemfaser 

lärarna verkar utgå ifrån, baserat på hur de strukturerar upp sin undervisning. Genom Roberts 

kunskapsemfaser kan vi få en bättre förståelse vad för syfte lärarna har med sin NO-

undervisning och förstå hur lärarnas arbetssätt är relevanta för att utveckla elevernas kunskaper 

inom NO. Teorin blir främst relevant för temat Varierande lektionsupplägg, då deras arbetssätt 

relaterar till vad för kunskaper och förmågor som eleverna lär sig. Exempelvis får eleverna 

konkreta exemplen på naturvetenskapliga begrepp om lärarna använder sig av utelektioner som 

ett arbetssätt för att förklara begreppen med exemplen från omgivningen. Därav påverkar 

arbetssätten vad för kunskap och förmågor som eleverna får. Teorin används även för att 

analysera resultatet från temat Experiment som praktiskt verktyg, då experiment är ett specifikt 

arbetssätt som kan utveckla specifika kunskaper och förmågor hos eleverna. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka grundskollärares syn på NO-läroböckers ämnesinnehåll och 

deras tillämpning av NO-läroböcker för årskurs 1-3. För att kunna uppnå vårt syfte har vi 

följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar grundskollärarna med läroböcker i NO-undervisningen? 

2. Hur upplever grundskollärarna att deras NO-läroböcker förhåller sig till centralt 

innehåll i Lgr 11? 

3. Vad tycker grundskollärarna är för- respektive nackdelar med NO-läroböcker? 

4. Hur går grundskollärarna tillväga för att välja eller välja bort NO-läroböcker?  
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6. Metod 

I metodavsnittet presenteras sex avsnitt: insamlingsmetoder (6.1), urval och genomförande 

(6.2), databearbetning (6.3), reliabilitet och validitet (6.4), etiska överväganden (6.5) samt 

arbetsfördelning (6.6). 

6.1 Insamlingsmetoder 

För att uppnå syftet med vår studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ insamlingsmetod i 

form av semistrukturerade intervjuer som är en typ av kvalitativ intervju. Anledningen till detta 

är att sådana intervjuer fokuserar på respondenternas åsikter istället för forskarens intressen 

(Bryman, 2018, s. 561). Fokus ligger på respondenternas egna åsikter, syn och uppfattningar. I 

kvalitativa intervjuer är det ett ideal att tillåta intervjun svänga i olika riktningar, för då får man 

kunskap om vad respondenten tycker är viktigt och relevant.  

För att göra semistrukturerade intervjuer ska man ha en intervjuguide som behandlar ett specifik 

tema och ett specifikt fokus (Bryman, 2018, ss. 563, 598). Det är inget problem om intervjuaren 

viker av från intervjuguiden under intervjuerna (Bryman, 2018, s. 561). Med semistrukturerade 

intervjuer kan man även ställa uppföljningsfrågor som kan dyka upp samt ställa frågor i olika 

ordning än det som står i intervjuguiden (ibid, ss. 562-563). Dessa intervjuer är flexibla och 

följer efter riktningen som respondenternas svar går i (Bryman, 2018, s. 562). Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att få detaljerade och utvecklade svar (ibid). En nackdel med 

semistrukturerade intervjuer är att det kan ta flera timmar att transkribera intervjun i skrift eller 

på datorn beroende på hur lång tid intervjun tog (ibid, ss. 578-579). Intervjuer som metod blir 

då lämplig för vår studie, då vi vill undersöka grundskollärares syn på NO-läroböckers 

ämnesinnehåll och tillämpning av NO-läroböcker. Intervjuer är främst lämplig för kvalitativa 

studier, och eftersom vi undersöker lärares syn och inte för statistik över lärares åsikter, blir 

intervjuer mest passande till skillnad från kvantitativa metoder såsom enkäter. 

Semistrukturerade intervjuer passade denna studie, då vi kunde förbereda frågor som var 

anpassade utifrån studiens syfte samtidigt som det gav oss möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor som skulle kunna vara relevanta för vår uppsats.  

Problem som kan uppstå vid intervjuer är felkällor där respondenterna minns situationer fel 

(Bryman, 2018, s. 257). Exempel på detta är att vissa av lärarna minns inte hur länge de har 

jobbat. Därav kan det vara fler tillfällen där lärarna minns situationer fel, och därför förklarar 

upplevelser som inte stämmer. Det blir svårt för oss författare att veta hur verklighetstrogna 

svaren från lärarna är, då de kan minnas fel. Dock är intervjuer fortfarande en lämplig metod 

för att fånga upp åsikter och synsätt, därför blir inte metoden mindre användbar för denna 

studie.  

6.2 Urval och genomförande 

Vi har valt att avgränsa studien genom att göra ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att 

forskaren kontaktar människor som hen känner eller känner till som är tillgängliga (Bryman, 
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2018, s. 243). Forskaren kan till exempel kontakta rektorn på en skola eller lärare på en skola 

där hen har själv gått, vikarierat på, praktiserat på eller bara känner till. En fördel med 

bekvämlighetsurval är att det är en praktisk och vanlig metod som man kan använda för att 

kunna få ett välplanerat urval (Trost, 2010, s. 140). En nackdel med att använda 

bekvämlighetsurval är att resultaten inte blir generaliserbart, eftersom det är för få respondenter 

för att resultatet ska kunna representera en population (Bryman, 2018, s. 244). Respondenterna 

för vår studie var grundskolelärare för årskurs 1-3 som vi känner på olika skolor och lärare som 

vi inte känner men fick tag på. Vi skickade ett mail till olika skolors rektorer och frågade om 

lärare på deras skola ville och kunde delta i vår studie genom att bli intervjuad. Flera av 

rektorerna svarade inte eller sa att de skulle återkomma men gjorde återkom aldrig. Vi 

kontaktade även lärare vi personligen hade träffat tidigare samt nyexaminerade lärare. Efter att 

åtta lärare svarade att de kunde delta skickade vi medgivarblanketten till dem (Bilaga 1: 

Medgivandeblankett). Därefter kunde vi boka tid för att genomföra intervjuerna.  

Totalt intervjuades åtta lärare, varav en var mellanstadielärare och resten lågstadielärare. Från 

början ansåg vi att intervjua både låg- och mellanstadielärare, men eftersom vi endast har fått 

tag på en mellanstadielärare, fokuserar vi på F-3. Vi har dock inkluderat mellanstadieläraren, 

men vi kan inte uttala oss angående skillnader mellan låg- och mellanstadiet. Vi valde att 

avgränsa till mellan- och lågstadielärare, då studien skulle riskera att bli alltför bred genom att 

inkludera ämneslärare. Vi avgränsade oss också genom att endast intervjua lärare som arbetar 

utifrån den svenska läroplanen Lgr 11, då arbetet skulle ha blivit för stort om andra läroplaner 

skulle inkluderas. Vi har ändrat lärarnas riktiga namn till pseudonymer i denna studie. Tre av 

intervjuerna genomfördes digitalt och resterande genomfördes fysiskt på skolorna där lärarna 

arbetar. De flesta intervjuer tog mellan 20 och 30 minuter men en avvek och tog 15 minuter. Vi 

spelade in intervjuerna på våra mobiltelefoner. Vi tog hjälp av Microsoft Word Online för att 

transkribera. Programmet transkriberade ljudfilerna, sedan korrigerade vi de delar som 

saknades från programmets transkribering eller delar som var fel. Exempelvis särskrev 

transkriberingsprogrammet ord. Enligt transkriberingsprogrammet sa läraren Leo: “... utan vi 

brukar använda som läs delen”. Vi korrigerade särskrivningen till “läsdelen”. Genom att ha 

spelat in intervjuerna kunde vi lyssna på ljudfilerna flera gånger om det behövdes.  

I tablån nedanför presenterar vi respondenterna genom att berätta hur länge de har jobbat, vilken 

utbildning de har, vilken årskurs de undervisar och vilken NO-lärobok de använder eller har på 

skolan. Denna information kommer att tas upp igen i resultatkapitlet.  
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Tablå 1. Respondenterna i studien. 

 

Lärare Hur länge de 

har jobbat 

Utbildning Årskurs NO-lärobok 

Leo 9 år Lärarutbildning för årskurs 

1-3, behörig för svenska, 

matematik, NO och SO 

Undervisar i 

en årskurs 3 

Boken om NO 1-

3 

Melissa 10 år i Sverige, 

4 år i Ryssland 

Lärarutbildning för årskurs 

1-6 med inriktning mot 

svenska och matematik 

Undervisar i 

en årskurs 3 

Boken om NO 1-

3 

Petra 25 år Lärarutbildning för årskurs 

1-7, behörig för alla ämnen 

utom idrott i årskurs 1-3. 

För 4-7 behörig i 

matematik, NO, engelska 

och bild. 

Undervisar i 

en årskurs 3 

Boken om NO 1-

3 

Celine 6 år som 

grundskollärare 

Förskollärarutbildning och 

lärarutbildning för årskurs 

1-6 

Undervisar i 

en årskurs 3 

Boken om NO 1-

3 

Sandra 2 år Lärarutbildning för årskurs 

F-3 

Undervisar i 

en årskurs 2 

och musik i 

årskurs 3 och 

4 

Puls NO-boken 1-

3 

Inez Ca 23-25 år  Lärarutbildning för årskurs 

1-7 med inriktning mot 

matematik och NO 

Undervisar i 

en årskurs 6 

i matematik, 

NO, teknik 

och bild 

Koll på NO 6 

Emma Ca 22 eller 23 

år 

Fritidspedagog, 

Lärarutbildning för årskurs 

1-3 

Undervisar i 

en årskurs 3 

Boken om NO 1-

3 (men använder 

inte den i 

undervisningen) 

Nathalie Första året som 

lärare  

Lärarutbildning för årskurs 

1-3 

Undervisar i 

en årskurs 2 

Puls NO-boken 1-

3 

 

6.3 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas och sedan göra en tematisk analys av 

datan. Bryman förklarar att tematisk analys är en typ av kvalitativ analys där man söker efter 
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teman (2018, s. 702). Teman är en kategori som analytikern har identifierat från sin data, med 

koppling till forskningens fokus, kan bestå av en kod eller grupper av koder samt bidrar till att 

teoretisk förståelse av analytikerns data  (ibid, s. 703).  

För att kunna göra en tematisk analys behöver transkriberingarna kodas (ibid, s. 698). 

Kodningen är till för att stötta forskaren för att kunna relatera datan till teorin, då 

undersökningar inte syftar till att endast deskriptivt berätta respondenternas svar (ibid, s. 702). 

Eftersom vi utförde intervjuerna enskilt, fick vi ansvara för att koda de intervjuer som vi själva 

utförde. Därefter diskuterade vi samtidigt som vi tittade på transkriberingarna för att jämföra 

vad våra respondenter hade sagt och se om det fanns likheter och skillnader.  

När vi kodade tänkte vi på vad informationen representerade och handlade om. Därefter 

försökte vi hitta gemensamheter mellan de olika koderna för att gruppera koderna till olika 

teman. Denna databearbetningsmetod ligger till grund för tematisk analys (Bryman, 2018, s. 

702). När vi sammanställde koderna fann vi att flera av svaren diskuterade deras 

lektionsupplägg i förhållande till läroböcker, deras syn på läroböcker och hur experimenten som 

fanns i läroböckerna påverkade undervisningen. De teman vi kunde finna var: Varierande 

lektionsupplägg, Att välja eller inte välja läroböcker och Experiment som praktiskt verktyg. 

Dessa teman innehöll alla intervjusvar som skulle hjälpa oss att besvara studiens 

frågeställningar.  

När vi gjorde vår tematiska analys behövde temana vara kopplade till studiens frågeställningar 

och ge oss en teoretisk förståelse för vår data (Bryman, 2018, s. 703). För att finna teman sökte 

vi efter repetitioner. Bryman beskriver repetitioner som teman där liknande idéer och tankar 

återkommer flertal gånger (ibid, s. 705). Vi tittade även på likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar. Enligt Bryman innebär detta att när man söker efter teman, så undersöker 

man om och hur svaren skiljer sig från varandra (ibid). Vidare togs teorin PCK i beaktande när 

resultatet analyserades, för att förklara hur lärare använde sig av sina ämneskunskaper för att 

fatta beslut i NO-undervisningen.  

6.4 Validitet och reliabilitet 

Rose McDermott förklarar begreppen validitet i Cambridge Handbook of Experimental 

Political Science (2011). Validitet kan delas in i intern och extern (ibid, s. 27). Extern validitet 

handlar om huruvida undersökningens resultat kan generaliseras och vara representativ utanför 

undersökningen (ibid, s. 28). Detta skulle innebära att om man utförde studien igen med 

slumpmässiga deltagare skulle man få liknande resultat. Vår studie har låg extern validitet, då 

vi endast intervjuade åtta lärare. Detta är alltför få respondenter för att kunna representera vad 

låg- och mellanstadielärare generellt tycker om NO-läroböcker. Den låga externa validiteten 

blir då en felkälla. Det blir ett urvalsfel eftersom urvalet inte är representativt för alla lärare i 

Sverige, då utöver det låga antalet deltagare, så har vi även använt oss av bekvämlighetsurval. 

Vår studie kan inte dra några generella slutsatser om vad andra lärare tycker om NO-läroböcker, 

utan vi kan endast dra slutsatser om respondenternas upplevelser.  
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Intern validitet innebär att undersökningens intervjufrågor ska mäta det som planeras att mäta, 

det vill säga, de ska förhålla sig till studiens frågeställningar (McDermott, 2011, s. 28). Vi har 

försökt upprätthålla den interna validiteten i studien genom att utforma intervjufrågor som 

förhåller sig till studiens frågeställningar. Svaren på intervjufrågorna användes för att kunna 

finna teman som sedan i sin tur kunde besvara studiens frågeställningar.  

Jan Trost och Oscar Hultåker förklarar begreppet reliabilitet i deras bok Enkätboken (2017). 

Reliabilitet syftar på studiens tillförlitlighet, där undersökningen ska vara stabil om 

reliabiliteten är hög (ibid, s. 61). Vid intervju ska omständigheterna vara densamma för alla 

respondenter, det vill säga att intervjun sker på samma sätt (ibid). Frågorna ska ställas likadant 

för alla respondenter och inga externa faktorer ska påverka respondenternas svar (ibid). 

Reliabiliteten i vår studie är eventuellt inte särskilt hög då det finns externa faktorer som kan 

påverka hur respondenterna svarade. Vissa intervjuer fördes på distans vid telefon/videosamtal, 

medan andra fördes på plats där vi individuellt fysiskt träffade respondenterna. Formatet för 

intervjuerna kan ha påverkat hur respondenterna svarade, då kroppsspråk och formuleringar 

kan bli olika tydliga på plats respektive distans. Detta kan medföra att en respondent eventuellt 

svarade annorlunda på distans än vad hen hade gjort på plats.  

För att undvika att externa faktorer såsom stress skulle påverka reliabiliteten, anpassade vi oss 

genom att utföra intervjuerna tider som passade respondenterna. Vidare var situationerna för 

intervjuerna olika på så sätt att vi var bekanta med vissa av respondenterna. Detta kan ha 

medfört att respondenterna svarade olika beroende på vad de hade för relation till oss. Vi 

försökte undvika detta genom att förklara att studiens syfte var att undersöka deras upplevelser 

samt att de kommer vara anonyma i studien. Dock kan vårt förtydligande inte garantera att 

relationen till respondenterna påverkade resultatet, och därmed reliabiliteten.  

Bryman förklarar dock att det förs diskussioner kring om begreppen reliabilitet och validitet är 

relevanta att använda vid kvalitativa studier (2018, s. 465). Han förklarar att vid kvalitativa 

studier såsom intervjuer, föreslår vissa författare att man bör istället använda begreppen 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av fyra olika kriterier. Trovärdighet är första 

delkriteriet som kan liknas med intern validitet. Överförbarhet är det andra kriteriet som kan 

jämföras med extern validitet. Det tredje är pålitlighet som motsvarar reliabilitet och det sista 

är möjligheten att styrka och konfirmera, vilket handlar om objektivitet (ibid, s. 467).  

När det gäller vår studies möjlighet att styrka och konfirmera har vi försökt att inte låta våra 

personliga värderingar påverka studiens utformning. Det går inte att garantera att man är 

fullständigt objektiv, men vid intervjuer har vi försökt undvika ledande frågor, genom att ställa 

frågor utan antaganden om vad de kommer svara. Studiens tillförlitlighet varierar, då utifrån 

tidigare motivering kan trovärdigheten och studiens möjlighet att styrka och konfirmera ses 

som högre än studiens överförbarhet och pålitlighet. 

Bryman berättar att det finns kriterier för att definiera äkthet. Den första är rättvis bild där 

studien ska ge en rättvis bild av de olika åsikterna som återges i intervjusvaren. I vår analys 

försökte vi lyfta de olika respondenternas uppfattningar inom varje tema, utan att exkludera 

någon uppfattning. Vidare spelades intervjuerna in för kan kunna återge direkta citat från 
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respondenterna, för att ge en mer objektiv bild av vad respondenterna sagt. Det andra kriteriet 

är ontologisk autenticitet som syftar till att studien ska hjälpa respondenterna att få en bättre 

inblick i sin sociala situation och sin sociala omgivning. Däremot det tredje kriteriet, 

pedagogisk autenticitet, handlar om att studien ska bidra till att deltagarna får en bättre 

förståelse för hur andra i deras omgivning upplever fenomen. De två sista kriterierna är 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Katalytisk autenticitet innebär att respondenterna 

kan förändra sin situation med hjälp av studien, medan taktisk autenticitet betonar att studien 

ska skapa bättre möjligheter för respondenterna att vidta åtgärder mot problemen (2018, s. 470). 

Dessa kriterier lever vår studie inte riktigt upp till, ifall respondenterna inte aktivt själva söker 

upp vår studie. Vi uppdaterade inte respondenterna om studiens resultat efter undersökningen 

genomfördes. För att respondenterna själva ska kunna dra nytta av vår studie behöver de läsa 

studien eller bli informerade om studiens resultat, och det är tveksamt om respondenterna 

kommer läsa denna studie. Studiens äkthet kan därav ifrågasättas. 

6.5 Etiska överväganden 

Vid etiska överväganden av studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (2017) 

rekommendationer. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra forskningsetiska principer - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid, ss. 13-

14). Samtliga respondenter fick ett informationsbrev och ett samtyckesformulär som de 

behövde signera innan de kunde delta i studien (se Bilaga 1: Medgivandeblankett).  

I informationsbrevet fick respondenterna information om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt med rätten att avbryta studien när de vill. De blev informerade om hur den insamlade 

datan skulle hanteras, där materialet inte delades med obehöriga och att det endast skulle 

användas till denna studie. Vidare stod det i informationsbrevet att deltagandet är anonymt. 

6.6 Arbetsfördelning 

Vi har båda, dels gemensamt, dels individuellt, sökt efter litteratur som är relevant för vår 

studie. Inledning och bakgrund skrev vi gemensamt. Under Tidigare forskning delade vi upp 

skrivandet där vi skrev om den litteratur vi hade själva läst mest om. Det vill säga, vi skrev 

tidigare forskning individuellt där båda av oss skrev olika stycken under varje underrubrik. Vi 

har också skrivit Teoretiska utgångspunkter och Syfte och frågeställningar tillsammans. 

Metodavsnittet delades lika där Julianne skrev Insamlingsmetoder, Urval och genomförande 

och Arbetsfördelning medan Rebecca skrev Databearbetning, Validitet och reliabilitet och 

Etiska överväganden. Vi har skrivit Resultat, Analys och diskussion, Slutsats gemensamt också. 
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7. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi studiens resultat av intervjuerna. Analysen är tematisk, där de tre 

teman är uppdelade i tre underkapitel: 7.1 Varierande lektionsupplägg, 7.2 Att välja eller inte 

välja läroböcker samt 7.3 Experiment som ett praktiskt verktyg. Resultaten sammanfattas i ett 

sista underkapitel som heter 7.4 Sammanfattning av resultat. 

7.1 Varierande lektionsupplägg 

När vi intervjuade lärare ställde vi frågor som rörde deras NO-undervisning (se Bilaga 2: 

Intervjuguide). Lärarna har olika undervisningsupplägg, där de undervisar på olika sätt. Alla 

utom en använder NO-läroboken, men de använder bara boken delvis. Alla lärare föredrog även 

att utgå ifrån annat material än endast läroboken, och inte vara så styrda av läroböcker. Två 

lärare berättade även att de inte kände sig självsäkra i att undervisa i NO, men trots detta var de 

inte bundna av böckerna. De kunde använda sig av annat material. Alla utom en lärare använde 

läroböckerna ibland för inspiration till lektionsupplägg, och kunde plocka fakta därifrån, men 

de kände sig inte bundna till boken. De tenderar att växla mellan att arbeta praktiskt och 

teoretiskt. Vissa arbetar hellre i teman och följer inte böckernas struktur.  

Leo berättar följande:  

Jag brukar nog tänka i teman istället och nu ska jag jobba med det här temat i en period 

liksom och att man kanske startar ett tema med att de får göra ett experiment eller 

någonting. Sedan jobbar man vidare med det i arbetsböcker eller arbetsblad. (Leo) 

Leo förklarar här hur han arbetar i NO. Han följer inte boken kapitelvis steg för steg, utan han 

brukar istället arbeta utifrån teman där han plockar och tar från olika delar av boken, men även 

annat material. När de gör experiment arbetar de mer praktiskt, medan att skriva på arbetsblad 

kan ses som mer teoretiskt.  

Petra arbetade på liknande sätt som Leo. Hon berättar:  

Jag jobbar gärna i teman kring NO och då bryter man ner det i delar. Det kan ju bli en 

eller flera lektioner, så att man fokuserar på, om man har kroppen så bryter man ner det 

i sinnena, så går man in på hörsel på en eller två lektioner. Sedan kan det bli synen en 

annan lektion. (Petra) 

Petra föredrar då att dela upp innehållet i teman, där hon inte följer bokens struktur. Hon 

berättade även att hon plockade innehåll ur boken, men att det var mer när det passade och sedan 

kompletterade hon med annat material och stenciler. Hon är ett exempel på en av lärarna med 

lång erfarenhet som inte kände sig styrd av läroboken. Hon använde den när det kändes 

relevant.  

Flera av respondenterna nämnde att de kombinerar praktik med teori. Flera verkar anse att det 

är viktigt att kombinera läsning, där eleverna får studera teorier och arbetar inte lika praktiskt i 

jämförelse med experiment som är mer praktiska. Inez säger: 
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Jag blandar ju mycket men det handlar ju om liksom mycket praktiskt jo, men det är ju 

blandat med fakta, men ja, fakta och skrivning och praktiskt kan man väl säga. Men sen så 

är det inte alltid att jag gör alla de momenten på varje lektion så, men det handlar om de 

grejerna framför allt så försöker jag jobba mycket praktiskt, mycket undersökningar eller 

experiment. (Inez) 

Inez berättar hur hon kombinerar det praktiska såsom experiment med det teoretiska som hon 

menar att förstå fakta och skriva texter om det. Hon berättade även under intervjun att hon har 

en NO-lärobok där hon plockar texter från. Precis som Leo och Petra, följer hon inte textboken 

kapitelvis, utan väljer ut det som är relevant ur läroboken.  

Melissa förklarar hur hon kombinerar praktik med teori i sin NO-undervisning:  

Jag försöker kombinera teori med praktik. Vi läser kanske faktatexter och sen gör vi olika 

experiment. Eller så läser vi faktatexter och gör någonting, Alltså någon bilduppgift som 

passar till det vi har läst. Vi tittar också på filmer. (Melissa) 

Melissa arbetar både praktiskt och teoretiskt med eleverna. Utöver att använda material från 

NO-läroboken, så hämtade hon även texter, information och inspiration för lektionsupplägg från 

bland annat olika hemsidor på internet, såsom SLI education. Melissa arbetar väldigt likt hur 

Emma arbetar. Båda brukar använda sig av filmer, experiment, läsa texter ur NO-läroboken, 

samt plocka material från internet. Vidare verkar Melissa, likt Inez, tolka experiment som ett 

praktiskt moment, men att läsa faktatexter som något teoretiskt. Dock verkade hon räkna 

bilduppgifter inom NO som att arbeta med materialet praktiskt. Här kan man även se en 

ämnesintegration med bild. Melissa var inte den enda som tenderade att ämnesintegrera. 

Nathalie säger:  

Ja alltså just när det gäller NO, då integrerar jag mycket i de andra ämnena. Dels det och 

sen så dels vi har inte så mycket så här rena NO-lektioner egentligen. Utan, det är ju det är 

ju ett sånt brett ämne, så dels kan man integrera det och dels så blir det liksom aldrig att det 

är bara NO. Så jag har, de är olika, alla är olika. Så jag har inget bra svar på den frågan. 

(Nathalie) 

Nathalie försöker här förklara att hennes lektionsupplägg består av att integrera NO med andra 

ämnen. När hon berättar att “de är olika, alla är olika”, syftar hon på att NO-lektionerna är olika 

och alla lektioner varierar. Hon gör mycket egna planeringar och berättade att hon har integrerat 

NO med bland annat ämnet engelska. Hon använde NO-boken från Puls som inspiration till 

lektioner och ibland för att eleverna skulle få högläsa för varandra.  

Ett annat sätt arbeta praktiskt med NO är att ha lektioner utomhus. Både Celine och Sandra 

tenderade att ha utelektioner. Sandra säger följande:  

Om vi till exempel pratar om våren som nu ligger för, vad kan ni om våren vad händer 

speciellt. Man talar till en årstid ett litet bildschema, vad vet de och vad önskar de veta och 

vad vill ni veta och sen så när allting är klart så tar vi reda på vad de har lärt sig så att säga. 

Lite nyfiket, kanske passar på när man är ute på någon rast, kom och titta på den här 
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blomman, vad är det som händer, varför ser den så där ut och varför ser den annorlunda 

ut. (Sandra) 

Sandra förklarar här att de använder sig av ett VÖL-schema. Ett VÖL-schema är uppdelat i tre 

kolumner med rubrikerna “vet”, “önskar” och “lärt”, där eleverna i första kolumnen får fylla i 

vad de redan vet om ett ämne. I Sandras exempel fyller eleverna i vad de vet om årstiden vår. 

Eleverna fyller i vad de önskar att lära sig i nästa kolumn. Efter slutfört moment fyller eleverna 

i den sista kolumnen med vad de har lärt sig. Sandra berättar att vid sådant moment är det 

lämpligt att vara utomhus för att väcka elevernas nyfikenheten och för att konkretisera 

innehållet med det visuella man kan hitta utomhus. Celine som också arbetar utomhus med 

eleverna ibland, förklarar hur NO kan ämnesintegrera med andra ämnen genom utelektioner. 

Hon föredrar att arbeta med stationer utomhus, där man exempelvis kan källsortera, vilket kan 

kombinera NO med SO. Vidare, likt Sandra, tryckte Celine på att detta skulle konkretisera 

innehållet och ge koppling till elevernas vardag. Även om Celine och Sandra kunde använda 

sig av läroböcker i vanliga fall, så kräver utelektioner mer planering, eftersom det går utöver 

att endast läsa texter i läroboken och kräver en del egen planering utanför den hjälp och 

inspiration som läroboken kan ge.  

Det finns ett återkommande mönster där lärarna verkar variera mellan att arbeta praktiskt och 

teoretiskt. Alla använder sig främst av experiment när de arbetar praktiskt och sedan läsa texter 

som teoretiskt moment. Alla utom en lärare varierar mellan att plocka relevant innehåll ur 

läroböcker och komplettera med information från internet, såsom filmer från SLI Education, 

Youtube och material från Naturhistoriska riksmuseets hemsida. NTA-lådor (Natur och teknik 

för alla) samt temalådor och NO-föreläsningar från respektives kommun är ett annat exempel 

på komplement till läroböckerna som vissa av lärarna använde.  Detta var framför allt tydligt 

för lärarna med lång erfarenhet, som inte kände sig styrda av läroboken. Vissa arbetar även 

tematiskt kring vissa moment. Majoriteten verkar inte följa läroböcker kapitelvis, utan endast 

tar upp olika delar av boken när det passar. Tre lärare tenderade även att ämnesintegrera NO 

med andra ämnen.  

7.2 Att välja eller inte välja läroböcker 

Vi ställde olika frågor till respondenterna kring deras syn på NO-läroböcker och deras 

användning av dem (se Bilaga 2: Intervjuguide). De har haft olika uppfattningar om böckerna. 

De flesta använder böcker i undervisningen, utom en som hade en lärobok men hade inte riktigt 

användning av den. Sedan är det diskuterbart hur mycket de andra använde böckerna, då en 

endast använde läroboken för att få tag på bilder och inspiration. Lärarna förklarade hur de 

använder sig av boken i undervisningen. De har också olika uppfattningar om läroböckernas 

för- och nackdelar. Fem av lärarna använder Boken om NO 1-3: Leo, Melissa, Celine, Petra och 

Emma. Två av lärarna använder Puls NO-boken 1-3: Sandra och Nathalie. Den sista läraren, 

Inez, använder Koll på NO åk 6.  

Kring frågan om lärarna använder sig av NO-läroböcker i undervisningen svarade Melissa: 

“Inte varje lektion, beror på vad vi jobbar med. Ibland hittar jag mycket information på nätet.” 

Då menar Melissa att hon är inte i behov av att använda NO-läroboken varje lektion, utan hon 
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kan använda den när det behövs och beroende på vilket området det är som ska behandlas i 

undervisningen. Några andra lärare hade svar som var lik Melissas. Leo menar följande: 

Vi använder mycket Boken om NO, men jag tycker inte den är helt och hållet ett material 

som går, eller det går väl. Utan vi brukar använda den som läsdelen och sedan så lägger 

jag till saker själv, tar från internet, men använder också experiment från andra saker. 

(Leo) 

Leo säger att trots att han använder läroboken mycket så använder han inte den helt och hållet, 

kapitel efter kapitel. Han menar att han måste ta saker från nätet också. Flera lärare som vi 

intervjuade svarade också att de letar saker på nätet som de kan använda i undervisningen, 

såsom filmer från SLI och videor på Youtube som förklarar olika moment i NO. 

Lik Leos svar så beskriver Nathalie hur hon använder NO-läroboken: 

Vi på skolan har den här Puls NO-boken som vi utgår lite ifrån. Vi har ju inte en 

klassuppsättning till alla klasser, men vi har ju några stycken som man kan utgå ifrån och 

jag har ju använt den, dels för att bli inspirerad och dels ibland för att de ska läsa för 

varandra eller få information eller forska om någonting, så den är ju bra. (Nathalie) 

Hon berättar att de inte har en klassuppsättning av Puls NO-boken till alla klasser och att hon 

använder den litegrann. De gångerna hon har använt den så har det varit med syfte att få 

inspiration och ibland för att eleverna ska läsa ifrån den eller att de ska leta efter information i 

den. Därför tycker hon att den är bra.  

Gällande frågan “Hur mycket styr läroboken i undervisningen?” svarade lärarna nästan exakt 

likadant. Eftersom alla lärare inte använder NO-läroböckerna fullt ut under varje lektion så har 

de ganska lika svar till den frågan. Melissa säger: “Nej, faktiskt inte. Utan jag planerar ju mest 

utifrån kursplanen av det som eleverna ska kunna i slutet av årskurs 3.” Leo säger nästan exakt 

likadant: “Ingenting, nej, verkligen inte.” Nathalie svarar: “Ingenting. Jag går inte efter den. Jag 

får lite inspiration och jag går efter vår årscykel och efter läroplanen eller det centrala innehållet 

i läroplanen och så kunskapskraven.” 

Det dessa tre lärare menar är att läroboken styr inte deras undervisning och istället utgår de ifrån 

egna idéer och planeringar. De kan bli inspirerade av läroboken men de följer huvudsakligen 

efter det centrala innehållet och kunskapskraven som finns i Lgr 11.  

Lärarna hade olika syn på för- och nackdelar kring läroböckerna. Vissa hade likadana svar 

medan andra hade olika svar. Det finns olika saker som är bra och dåligt med läroböckerna. 

Melissa berättar följande: 

Det som jag tycker är bra med den här boken är att det finns tydliga bilder, sedan finns 

det enkla experiment som man kan använda sig av, som går att genomföra i klassen. Det 

tycker jag är bra, för då gör vi olika experiment. Då brukar vi kika i boken. Dock tycker 

jag att det är alldeles för lite text i den här boken, för en trea. Så det skulle jag gärna vilja 

ha, för att jag känner om vi jobbar till exempel med människokroppen, då är jag tvungen 
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att hitta fakta någon annanstans, för att jag tycker det är alldeles för lite fakta kanske. 

Sedan kan vi komplettera det med fakta som jag hittar, men det räcker inte bara att läsa i 

boken, utan jag känner att man behöver hitta andra texter, annan faktatext. (Melissa) 

Melissa beskriver hur hon tycker läroboken har många tydliga bilder och enkla experiment som 

kan vara till nytta i undervisningen. Däremot så tycker hon att läroboken har för lite text för en 

årskurs tre. Därför vill hon ha en lärobok som har mer text och fakta. Hur det är nu så måste 

hon leta efter andra texter i andra böcker eller på nätet för att komplettera de fakta som finns i 

läroboken.  

Inez har arbetat i cirka 24 år som lågstadielärare och med NO lika länge. Hon är inte styrd av 

läroboken fast hon tycker den är bra och använder den när hon tycker det är relevant. Här 

förklarar hon vad hon tycker det finns för fördelar och nackdelar med den NO-läroboken hon 

använder: 

Jag trivs jättebra med den. Det finns ytterligare en bok som heter Utkik som jag egentligen 

tycker är ännu bättre. Det är bara det att den funkar för årskurs sex. Utkik är ganska liksom 

avancerad. Den funkar inte på årskurs fyra för det är för avancerat. Sedan i årskurs sex så 

brukar jag komplementera med Utkiks test texter. Men jag har använt mycket olika NO-

material men den här Koll på NO tycker jag tar upp på ett bra sätt lagom mycket. Sedan 

jobbar jag mycket med att läsa gemensamt alltså vi läser texter gemensamt och stannar 

och förklarar och pratar om ord och begrepp. (Inez) 

Hon är grundskollärare för årskurs 4-6, just nu har hon årskurs 6. Hon beskriver att hon gillar 

Koll på NO åk 6 som hon använder. Hon tycker att det finns lagom mycket i den men hon tycker 

att läroböckerna som Utkik har för årskurs 4-6 är mer avancerade eftersom de har fler texter på 

en avancerad nivå. Då använder hon den för bara årskurs 6 dock eftersom den är för avancerad 

för årskurs 4.  

Nathalie använder inte läroboken och då frågade vi varför hon inte använder den. Hon berättar:  

Jag vet inte alltså. Nu får vi ju in ganska mycket integrerat i de andra ämnena. Sedan så, 

jag tycker inte det är kul, och planerar egna lektioner liksom och inte gå utefter ett material 

hela tiden. Men bästa lektionerna det är ju egentligen när man planerar dem själv tycker 

jag och det blir liksom bra om man är väldigt insatt i det, i sina egna planeringar och inte 

är det i andra så mycket. Men vi skulle väl kunna använda den mer, men det har inte blivit 

så. (Nathalie) 

Hon integrerar NO med de andra ämnena. Hon använder inte läroboken eftersom hon tycker 

det är roligare att planera egna lektioner och inte alltid utgå ifrån en lärobok. Hon vet inte varför 

de inte utgår utifrån läroboken mer men hon känner att det inte behövs. 

En av frågorna vi ställde var om det finns en lärarhandledning till den NO-läroboken som 

lärarna har och om de använder den. Vissa drog nytta av lärarhandledningarna och andra inte. 

Leo berättar följande: 
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Ja, det gör det och den använder jag inte så mycket. Men det finns lite experiment och så 

som, ja, det är väl de jag tittar på då. Det är snarare så att jag inte behöver den. Jag har 

redan ett tänk vad jag vill göra. (Leo) 

Han känner att han inte behöver den lärarhandledningen som finns tillgängligt eftersom han har 

redan planerat och tänkt på det han vill göra. Däremot tänker Petra helt olika än Leo. Hon säger 

följande: 

Mm, när man ska göra. Både och då. Ja, men det finns grejer som man kan använda. Nu 

var det ett tag sedan jag använde den. Men jag brukar tycka om att titta i 

lärarhandledningarna, mest för att få lite stöd själv i hur jag ska tänka och att jag inte 

missat någonting, att det kan ju finnas bra grejer. Men jag har ju en idé om vad jag ska, 

vilket ämne eller liksom vilket område, tema och vilka delar inom det som man ska ta upp 

för att pricka in vad som ingår i målen. (Petra) 

Petra menar att det finns tillfällen att använda lärarhandledningen och att hon tycker om att 

bläddra i den för att få stöd och tankar. Men, hon känner också som Leo att hon inte behöver 

den så ofta eftersom hon vet redan vilket område och vilka delar hon vill ta upp i undervisningen 

och ser till att de ingår i målen.  

Inez berättar hur hon använder lärarhandledningen: 

Ja det finns det. Det är en digital lärarhandledning så att man köper den på en PDF liksom 

så att det är mening att man ska köpa den flera gånger men det tycker jag kanske är lite 

onödigt. Men så den ligger digitalt och den gillar jag faktiskt för där finns en del arbetsblad 

man kan skriva ut som kan vara lämpligare och sedan så finns det lite länkar till filmer 

och sådant där. (Inez) 

Hon menar att den lärarhandledningen som finns är en digital lärarhandledning som man måste 

köpa som en PDF. Den gillar hon eftersom det finns många arbetsblad som man kan skriva ut 

som är passande för eleverna. Hon berättar att det finns också länkar till filmer och sådant i 

lärarhandledningen. 

Ytterligare ställde vi en fråga om huruvida lärarna använder sig av arbetsböcker eller inte. Flera 

av lärarna använde sig inte av dem, då det fanns brister med dem medan en använder dem. 

Leo säger följande om användningen av arbetsbok: 

Det finns en arbetsbok till den, men den använder jag inte. Dels så är den ju dyr att köpa 

in, så att vi prioriterar inte att lägga pengarna på den. Jag tycker också, jag har ju 

arbetsboken så att jag kan titta på den och den är också väldigt basic. Den är för enkel helt 

enkelt. Den är ju nästan bara för årskurs 1 i så fall. (Leo) 

Han förklarar att han inte använder den arbetsboken som finns. Det kostar för mycket att köpa 

in en klassuppsättning av den. Han tycker också att innehållet i den är väldigt smalt och för 

enkelt så att den känns som att den är bara anpassade efter årskurs 1.  
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Sandra tycker helt tvärtom och berättar följande: “Ja, men jag tycker de är grundliga och lätta 

att förstå och liksom strukturen den följer igenom men jag tycker det är rätt så bra nivå på den. 

Jag är rätt nöjd med dem.” Hon menar att den arbetsboken hon har är lätt för eleverna att förstå 

och strukturen är bra. Hon är nöjd med denna arbetsbok. Även Celine föredrog arbetsböcker, 

men kunde inte använda dem på grund av ekonomiska begränsningar. Celine menar att 

arbetsböcker spar lärare tid så de inte behöver skapa egna arbetsuppgifter, samtidigt som det 

skapar struktur då eleverna har allting relaterat till undervisningens innehåll samlat på en plats. 

Det blir inte flera löspapper att ha koll på, vilket kan skapa oordning.  

Inez berättar följande kring arbetsboken:  

Jag har ingen arbetsbok och det finns det ju till de här så här fyller i uppgifter utan 

då ibland när jag liksom tänker när man är lite trött så kan man göra lite 

instuderingsfrågor som de kan sitta och jobba med. Nej alltså ibland gör jag liksom 

instuderingsfrågor och då skriver jag dem själv då kan jag liksom kontrollera själv 

vad de ska jobba med. Men jag tycker inte de här fyller i böcker riktigt fyller någon 

större funktion mer än möjligtvis att det skulle vara väldigt bekvämt för läraren. 

(Inez) 

Hon beskriver att de inte har någon arbetsbok fast det finns en som man kan köpa in. Istället 

skriver hon instuderingsfrågor ibland till eleverna som de ska jobba på. Då kan hon kontrollera 

vad det är som eleverna ska jobba med. Hon tycker inte att arbetsböcker fyller en viktig 

funktion.  

Lärarna resonerar också kring hur de gick tillväga för att välja läroböcker eller varför de inte 

valde att använda läroböcker. Vissa fick välja lärobok tillsammans inom arbetslaget, medan 

andra fick inte välja lärobok, utan istället utgå från de tidigare inköpta böckerna. 

Petra berättar följande: “Vi hade några olika förslag och så hade man fått reklam ex på sådana 

här mässor och sådant och så har vi jämfört och så diskuterade vi arbetslaget F-3 vad vi tyckte 

var bra.” Hon menar att de hade diskussioner i arbetslaget för F-3 och kollade på olika exemplar 

av läroböcker och kom sedan överens om vilken lärobok som de tyckte var bäst att köpa in.  

Leos svar är lika Petras: 

Ja, vi gjorde ett gemensamt beslut i arbetslaget och att vi beställde in den här tillsammans, men 

det är rätt länge sedan nu. Jag var väldigt ny och grön när vi beställde in den här (Boken om 

NO), så jag hade inte så mycket åsikter när vi beställde in. (Leo) 

Han förklarar hur de också diskuterade i arbetslaget och kom fram till ett gemensamt beslut 

kring vilken lärobok de skulle beställa. När de först beställde läroböcker så var han ny och 

visste inte vilken bok var bäst, så han hade inga åsikter.  

Sandra beskriver följande: “Det var den som fanns på skolan. Jag fajtade för att få en annan bok 

så jag tog den och jag tyckte att den var helt okej den boken. Rektorn har inte koll på vad vi har 

för böcker.” 
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Då menar hon att hon ville ha en annan lärobok och kämpade för att få den men det gick inte. 

Det fanns redan NO-läroböcker i skolan, därav fick hon utgå ifrån den läroboken som fanns 

tillgänglig. Den (Puls NO-boken) var tillräckligt bra för att användas enligt Sandra. Rektorn har 

inte kunskap om vilka NO-läroböcker lärarna använder i Sandras skola, utan det är något som 

hon som lärare får vara medveten om. 

Respondenterna har även olika uppfattningar om hur läroböckerna förhåller sig till Lgr 11. 

Några tycker att läroböckerna håller sig väl till Lgr 11 medan andra inte tycker det. 

Leo säger: “Nej, men det får jag ändå ge den, allting finns med. Men som sagt, det är väldigt 

smalt i varje ämne.” Han förklarar att han tycker att allting finns med i Boken om NO 1-3 men 

att det inte är så mycket innehåll i varje ämne. Boken är bra för en årskurs 2, men innehållet är 

inte djupt nog för en årskurs 3. Detta är då boken tar upp allt från centralt innehåll, men på ytan. 

Leo exemplifierade detta med att boken inte tar upp jordens, solens och månens rörelse i 

förhållande till varandra, men inte någon annan himlakropp, vilket gör innehållet i boken mer 

ytligt. Melissa hade liknande uppfattning som Leo, där hon tyckte Boken om NO 1-3 hade alla 

delar av centralt innehåll, men att texterna inte var djupgående nog. 

Emma berättar vad hon tycker: 

Nej, det gör det nog inte när du säger det. Nu är ju inte jag så involverad i litteraturen i 

och med att jag inte följer någon litteratur men om jag tänker efter så är ju nog fysik den 

som får minst utrymme och kemi, medan biologi får nog mest utrymme. Det barnen läser 

oftast nu i NO-böckerna så är det ju sådant som man redan pratar om på förskola och det 

är så basic basic. I en årskurs ett är det lagt till sådana. Årskurs tre har ju nästan ingenting 

att hämta ifrån NO-böckerna känner jag. Så beror det på klass förstås. Nej, men jag har 

svårt att svara på det. Allt säger jag. (Emma) 

Hon menar att den Boken om NO 1-3 behandlar inte lika mycket under varje del, det vill säga, 

att biologi, fysik och kemi är inte lika jämnt fördelade. Hon tycker att fysik och kemi har minst 

utrymme medan biologi har mest utrymme. Hon tycker även att läroboken är väldigt 

grundläggande, där det finns bara information som eleverna har redan lärt sig på förskolan eller 

i årskurs 1. Den är inte anpassad för en årskurs tre menar hon. Hon tycker allt skulle kunna 

förbättras för att bättre uppnå Lgr 11:s kursplaner, då innehållet var på en grundläggande nivå 

och boken har för lite fokus på fysik och kemi.  

Inez beskriver hur hon upplever lärobokens förhållande till Lgr 11: 

Jag tycker att den är väldigt tydligt hur de har tänkt liksom att det är betydligt mer biologi 

i årskurs fyra än vad det är i årskurs fem till exempel. I årskurs fem är det mer fysik men 

det finns ändå liksom. Jag tycker allt centralt innehåll finns ju med och så den har delat 

upp det ungefär så som vi tänker här på skolan att vi vill göra. Det är väl möjligtvis liksom 

att årskurs sex behöver lite mera det här textmassa, lite mera innehåll och då tycker jag ju 

liksom att Utkik kompletterar den väldigt bra för där är det liksom lite mer avancerat så 

det skulle väl vara det då. Men annars det som jag tycker är bra med den här är att det är 

liksom lagom mycket av allting. (Inez) 
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Hon förklarar att hon tycker Koll på NO är väldigt bra uppdelad i alla läroböcker för årskurs 4-

6 och att de är även uppdelade ungefär som de som jobbar på hennes skola ville göra det. Hon 

har den för årskurs 6 och tycker att den innehåller allt centralt innehåll från Lgr 11. Det hon 

saknar från läroboken är mer text och innehåll om varje område, eftersom hon brukar behöva 

komplettera med Utkik. De Utkik-böckerna tycker hon är bra för årskurs 6 eftersom de är mer 

avancerade. Hon tycker oavsett att Koll på NO åk 6 har lagom mycket av allting. 

Det varierar hur lärarna använder de läroböcker som de har och hur mycket de använder dem i 

undervisningen. Vissa använder den rätt ofta medan andra använder den bara vid vissa tillfällen. 

De har olika syn på hur bra och mindre bra läroböckerna är samt hur de kan bli bättre. Två 

tycker att det finns tydliga bilder och experiment medan andra tycker det kan finnas fler och 

bättre experiment. Vissa tycker också att det saknas texter och innehåll i läroböckerna och att 

det som finns i dem inte är anpassade efter alla årskurser, bara efter en årskurs. Många har 

behövt komplettera läroböckerna med hjälp av andra läroböcker och faktaböcker samt texter 

från nätet.  

Hälften av lärarna använder sig av lärarhandledningen medan de andra använder inte den 

eftersom det känner att de inte behöver den för att de har redan tänkt igenom 

lektionsplaneringar. Två lärare använder arbetsboken som de har, medan resterande tycker att 

de är för grundläggande och dyra att köpa in medan några tycker de är bra och använder dem. 

Lärarna har ganska lika sätt på hur de väljer läroböcker. Två diskuterade i arbetslaget för att 

komma fram till ett gemensamt beslut om vilken lärobok de skulle beställa medan andra var 

tvungna att använda de läroböcker som redan fanns på skolan där de arbetar. Alla utom en 

tyckte att allt från Lgr 11 fanns med i läroboken. Vidare tyckte alla utom en att böckernas texter 

behövde utvecklas för att förhålla sig bättre till Lgr 11.  

7.3 Experiment som praktiskt verktyg 

Alla lärare i denna studie använder sig av experiment som ett praktiskt arbetssätt i 

undervisningen för att konkretisera innehållet. Dock varierade det hur mycket de använde sig 

av experiment.  Experiment i denna uppsats utgår ifrån Nationalencyklopedins definition, där 

ett experiment avser att testa en hypotes, där arbetet inom NO konkretiseras till det praktiska. 

Alla av lärarnas läroböcker ger förslag på experiment som kan användas i undervisningen, och 

lärarna hade olika motiveringar till varför de använder eller inte använder bokens experiment. 

Majoriteten av lärarna använder både experiment från läroböckerna, men också annat material. 

Flera lärare finner förslag på experiment som en styrka med böckerna, som bidrog till 

lektionsinnehållet och elevernas lärande.  

Bland de som har Boken om NO 1-3 uppfattar alla experimenten som en styrka med boken. Alla 

utom en tycker att experimenten i boken är vägledande och väl kopplade till bokens innehåll. 

Mängden experiment i boken är lagom, men att kvaliteten på experimenten kunde variera, där 

vissa var bättre än andra.  

Celine ser experiment som en viktig del av undervisningen. Hon har ett antal elever i sin klass 

som har svårigheter för att uppvisa sina kunskaper genom skrift. Hon menar på att experimenten 
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är ett sätt för dessa elever att visa sina kunskaper på ett sätt som passar dem. Celine är en av de 

fem lärarna i studien som använder sig av Boken om NO. Detta har hon att säga om experiment: 

“Jag tycker det blir visuellt och konkret, förstärkning till det teoretiska som de just har sett på 

film eller läst om. ‘Learning by doing’, tycker jag är bra.” 

Celine menar på att experiment är en viktig del av undervisning eftersom det stärker det 

teoretiska innehållet genom att arbeta med det praktiskt. Det teoretiska sätts i ett sammanhang. 

Hon tycker det är bra att kunna lära sig genom att arbeta praktiskt. Vidare har hon även under 

intervjun förklarat att experimenten i läroboken är användbara och vägledande.  

Emma, som också använder Boken om NO 1-3 har en lite annorlunda uppfattning om bokens 

experiment, till skillnad från de andra lärarna. Detta var hennes åsikt: 

Sen är det svårt för dem att själva göra process för de är inte riktigt mogna för det så det gör 

att de barn sju till nio år har svårt att se att det är en process när de experimenterar. [...] Det 

hänger ihop lite mer vad det är för experiment man ska göra men däremot så tycker de det 

är väldigt väldigt kul. [...] De är så ivriga så de missar processen alltså missar vägen och 

vill man att de ska ställa en hypotes innan så vill de inte det för de förstår inte vad, alltså 

vad är det förväntat att jag ska svara och där måste man ha mognad hos dem. Men däremot 

är det väldigt kul att göra experiment. De tycker det är roligt. (Emma) 

Hon tycker experiment kan vara intresseväckande för eleverna, däremot tycker hon att elever i 

lågstadiet saknar mognad för att förstå experimentens innehåll. Hon kan inte få dem att ställa 

hypoteser innan experiment eftersom de är alltför ivriga på att se resultatet direkt. Hon verkar 

syfta på att eleverna inte riktigt förstår syftet med experimenten, och därmed att de inte lär sig 

något från dem. Emma har även uppfattningen att experimenten i Boken om NO 1-3 varierar i 

kvaliteten, vilket även Melissa och Leo tycker, men till skillnad från dem anser Emma att 

lärarhandledningarna ibland inte kan förklara experimenten och varför man får det resultat man 

får.  

Sandra, som använder sig av Puls NO-boken 1-3, tycker boken innehåller för få experiment, 

vilket är något som hon ser boken skulle kunna utöka. Hon behöver istället söka efter material 

utanför läroboken. Nathalie som också har samma lärobok använder inte experimenten från 

boken. Hon använder sig av experiment ibland, men använder sig av andra källor som 

Specialpedagogiska myndighetens enkla maskiner, där det finns material såsom filmer till varje 

maskin.  

Inez, som har läroboken Koll på NO åk 6, kommenterar detta om boken: 

Alltså ibland är de så himla avancerade så att liksom man känner att det kommer ju inte gå. 

[…] Men det finns ju bra grejer också […] Från början när jag var ny lärare då hade jag ju 

massor av olika sådana böcker som man plockar […] ifrån och sen […] hade jag liksom 

inte ett läromedel som jag följer. […] Jag gör sällan ett arbetsområde på samma sätt igen 

utan jag tycker om att ändra men sen finns det alltid liksom favoriter man plockar in. Men 

[…] när vi jobbade med människokroppen så gjorde jag en sådan här spelifiering av alltihop 

så att de fick “levela” och de tog medaljer och de fick “levela” upp. (Inez) 
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Inez använder sig mycket av experiment i sin undervisning, men hon tycker lärobokens 

experiment varierade. Vissa var bra, men vissa var för avancerade. Hon berättar vidare att med 

åren har hon blivit mer erfaren, och därmed gått utanför läroböckerna mer och plockat 

inspiration från olika platser. Hon har även skapat en del egna experiment när hon blev mer 

erfaren, och ger ett exempel på när hon lärde ut om människokroppen genom att göra 

experimentet till stilen av ett spel, där eleverna kunde uppnå olika nivåer.  

När vi intervjuade lärarna ställde vi frågor kring huruvida de utförde experiment och frågor 

kring experimentens struktur. Detta är då experiment brukar vara en del av NO-läroböckers 

innehåll, och vilken struktur lärarna använder sig av kan påverka om de vill använda sig av NO-

läroböckernas experiment eller inte. Vi delade upp experimenten i öppna och slutna experiment, 

och utgick ifrån Anderssons förklaring om hur ett experiments öppenhet var beroende av hur 

mycket eleverna fick bestämma över experimentet (2011, s. 104). Vi ställde frågor kring 

experimentens öppenhet. Majoriteten utför både öppna och slutna experiment. Melissa som 

använder sig av slutna experiment, men allra främst öppna experiment, berättar:  

Ibland gör vi så att de får ställa en hypotes och gissa vad de tror att det kommer att hända i 

när experimentet är klart och sen får de. De gissar först och sen utför de experimentet, och 

så tittar de på resultatet. Ibland, så blir det slutna experiment. Det här med att ställa hypotes, 

det gör vi rätt ofta när vi jobbar med experiment. “Vad tror ni kommer hända?” De tvingas 

tänka lite själv och reflektera. Bara man själv vet hur man gör. Den här delen kräver att man 

själv är väldigt förberedd och har testat det innan, så att man vet vad experimentet kommer 

att visa - att det fungerar. Bara man planerar ordentligt. (Melissa) 

Melissa förklarar här att hon använder sig av både slutna och öppna experiment. Dock lutar det 

mot att hon använder sig mer av öppna experiment, då eleverna får själva reflektera över 

hypotes. Däremot följer experimenten ofta ett visst format och är inte helt fritt.  

Leo använde sig också av både öppna och slutna experiment. Han säger:  

Jag skulle säga att det mest öppna, men det är både och. Öppna experiment är mer 

förlåtande. Det är tråkigt om någon missar något när de är så här små och att det är ju tanken 

att det ska väcka intresse och det ska vara roligt. Då om man inte lyckas, så blir det ju inte 

det så roligt för många. Även om ett misslyckat resultat är ju också ett resultat, men det är 

svårt att få eleverna att förstå det. (Leo) 

Likt Melissa tenderade Leo att använda sig mer av öppna experiment, då öppna experiment ger 

eleverna mer frihet. Fördelen med detta enligt Leo var att öppna experiment tillåter att eleverna 

måste inte komma fram till ett exakt rätt resultat, utan fokuset ligger mer på att utforska än att 

följa en formell. Även om eleverna kommer fram till ett annat resultat, så är det fortfarande 

intresseväckande och gynnar därför lärandet.  

Vad som var gemensamt för alla lärare var att alla använde sig av experiment i sin undervisning, 

däremot varierade det hur ofta de uppgav att de experimenterade. Fyra lärare  tyckte att 

kvaliteten på experimenten kunde variera i respektive bok på så sätt att vissa experiment var 

användbara, men inte andra. Det var dock ändå en styrka att det fanns experiment i böckerna 
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enligt lärarna. Alla lärare använde sig även av andra källor för experiment, och en lärare menade 

på att med tid och erfarenhet började hon minimera användandet av läroboken och skapa eget 

material. Alla lärare utom en använde sig av både slutna och öppna experiment. Alla utom en 

argumenterade för att de föredrog öppna experiment, även om de också använde sig av slutna 

experiment också. 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet från tema 1 Varierande lektionsupplägg visade på att alla responderande lärare i 

studien varierade mellan att arbeta praktiskt och teoretiskt. Alla lärare utom en, där en inte 

använde boken alls, plockade inspiration från läroboken, men följde ofta inte boken kapitelvis 

och använda gärna annat material utöver läroboken. I undervisningen användes läroboken på 

ett teoretiskt plan för att läsa faktatexter. En del lärare arbetade även med läroboken praktiskt, 

genom att utföra lärobokens experiment. Några av lärarna hade även utelektioner och använde 

sig av arbetsblad i undervisningen.  

Under tema 2 Att välja eller inte välja läroböcker berättade lärarna att de i sitt arbetssätt delvis 

använde läroboken för att läsa faktatexterna och dels för att själv få inspiration till 

lektionsplaneringar. Alla lärare utom en, den som inte använde läroboken, behövde komplettera 

läroboken genom att använda olika material när de ville ha med något i undervisningen som 

saknades i läroboken. Hur mycket läroboken användes kunde variera, då en inte använde den 

alls och en använde läroboken mest för bilder och inspiration. Resterande använde läroboken 

oftare än så, men utgick inte alltid från boken. Hälften av lärarna har utgått ifrån eller tagit stöd 

av lärarhandledningen när de har planerat lektioner medan resten har inte använt den alls 

eftersom de kommer själv på hur de vill och kan göra lektioner. Det finns två lärare som 

använder arbetsböcker i undervisningen. De tycker att de är bra och lätta att förstå och jobba 

med, medan de andra tycker att de är för dyra att köpa in och är för lätta för eleverna. 

Alla lärare utom en tyckte att böckerna är uppdelade på ett bra sätt så att alla delar från centralt 

innehåll ur Lgr 11 får lika mycket innehåll. Den som inte höll med tyckte helt tvärtom, att 

biologi får mest utrymme jämfört med hur mycket utrymme kemi och fysik har. Däremot tyckte 

alla utom en lärare att texterna i läroböckerna hade behövt fördjupas för att förhålla sig bättre 

till Lgr 11. 

Fyra lärare tyckte att det fanns bra experiment i läroboken, två tyckte kvaliteten på 

experimenten i läroboken varierade, medan resten tyckte att det borde finnas fler och bättre 

experiment i läroböckerna. Två lärare underströk att läroböckerna hade bra, tydliga bilder och 

bra texter medan andra tyckte de saknade texter och mer innehåll. Alla lärare utom en tyckte att 

läroböckerna inte var anpassade till alla årskurser som de var gjorda för, men istället bara 

anpassade till en eller  två årskurser. Alla utom en lärare behövde komplettera läroböckerna 

genom att använda andra läroböcker och faktaböcker för att utveckla texter och fakta från 

läroböckerna. 

Resultatet från tema 3 Experiment som praktiskt verktyg visade på att alla lärare i varierande 

mån använde sig av experiment i undervisningen. Alla utom två använde sig mer eller mindre 
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av experimenten från böckerna. Vidare arbetade lärarna både med slutna och öppna experiment, 

men alla utom en hade en preferens för öppna experiment.  

Två av lärarna ansåg att kvaliteten på experimenten i läroböckerna varierade, därför använde 

de även andra källor vid experiment, såsom exempelvis naturlådor från kommunen. Fyra tyckte 

bokens experiment var bra, och använde sig därför oftast av bokens experiment. Två valde bort 

boken helt när det kom till experiment. Detta besvarar varför lärarna ibland väljer att använda 

sig av läroboken, och ibland väljer bort den. En lärare menade att hennes erfarenhet skapade ett 

mindre behov för att använda läroboken, och valde därför många gånger bort boken vid 

experiment, då hon kunde skapa eget material istället. 

 

 

 



 

37 
 

8. Analys och diskussion 

Studiens huvudsyfte var att undersöka grundskollärares syn på NO-läroböckers 

ämnesinnehåll och deras tillämpning av NO-läroböcker. Studiens frågeställningar var Hur 

arbetar grundskollärarna med läroböcker i NO-undervisningen?, Hur upplever 

grundskollärarna att deras NO-läroböcker förhåller sig till centralt innehåll i Lgr 11?, Vad 

tycker grundskollärarna är för- respektive nackdelar med NO-läroböcker? och Hur går 

grundskollärarna tillväga för att välja eller välja bort NO-läroböcker?  

För att besvara första frågeställningen Hur arbetar grundskollärarna med läroböcker i NO-

undervisningen? framkom det att lärarna arbetade både praktiskt och teoretiskt där alla 

lärare utom en använde läroböckerna för att hämta inspiration till NO-undervisningen. 

Läroböckerna styrde dock inte undervisningen och lärarna hämtade även material från andra 

källor. De hämtade experiment ifrån läroböckerna. Utöver experiment hade några av lärarna 

också utelektioner ibland och använde arbetsblad på lektionerna istället för att jobba utifrån 

läroboken.  

Andra frågeställningen Hur upplever grundskollärarna att deras NO-läroböcker förhåller 

sig till centralt innehåll i Lgr 11? Besvaras genom resultatet att alla lärare utom en tyckte 

att NO-läroböckerna är väluppdelad så att det finns lika mycket av varje ämne 

innehållsmässigt. Alla lärare utom en tyckte att läroböckerna skulle behöva fördjupas för 

att de ska förhålla sig bättre till Lgr 11.  

För att besvara tredje frågeställningen Vad tycker grundskollärarna är för- respektive 

nackdelar med NO-läroböcker? framkom det att fyra av åtta lärare tyckte att det finns bra 

experiment i läroboken, två tyckte att experimentens kvalité varierade, medan resterande 

tyckte att det borde finnas bättre och fler experiment i läroböckerna. Två av lärarna 

berättade att läroböckerna har tydliga bilder och bra texter medan resterande lärare tyckte 

att läroböckerna saknade mer innehåll och texter. Alla lärare utom en tyckte att läroböckerna 

inte är anpassade till alla årskurser som de är gjorda för, men istället bara anpassade till en 

eller två årskurser. Alla utom en lärare behöver komplettera läroböckerna genom att 

använda andra läroböcker och faktaböcker för att utveckla texter och fakta från 

läroböckerna. 

Sista frågeställningen Hur går grundskollärarna tillväga för att välja eller välja bort NO-

läroböcker? besvaras genom resultatet att vå av lärarna beslutade gemensamt i arbetslaget 

vilka böcker som skulle användas, medan resterande använde skolans tidigare inköpta 

läroböcker.  

Utifrån Shulmans teori pedagogical content knowledge (PCK), använder sig lärarna av både 

sina ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper i undervisningen. Detta blir främst tydligt 

i hur lärarna tänker kring lektionsupplägg och hur de väljer material för NO-undervisningen. 

Lärarna behöver då använda sig av subject matter knowledge (SMK) för att förstå materialet, 

där de sedan med hjälp av curriculum knowledge kan bedöma om materialet är relevant och 

tillräckligt för att användas i undervisningen. Resultatet visar på att även om lärarna till viss 
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del använder läroböckerna, så finner de inte böckernas innehåll tillräckliga och kompletterar 

därför undervisningen med annat material. Bedömningen lärarna gör beror på deras 

ämneskunskaper, det vill säga PCK.  

När lärare utför experiment kommer även PCK till användning. Vid experimenten behöver 

lärarna göra många val, såsom vad för struktur experimenten ska ha och hur öppna de ska 

vara. Lärare använder sig då av PCK för att fatta beslut kring experiment. Detta innebär att 

lärarna använder sig av sin SMK för att förstå vad experimenten går ut på samt curriculum 

knowledge för att avgöra hur relevanta experimenten är för undervisningen. PCK används 

då för att kunna applicera och utföra de relevanta experimenten och sedan förklara dem på 

ett pedagogiskt sätt. Vidare kan experimenten, likt andra arbetsmoment, användas för att 

bedöma elevernas kunskaper, vilket kräver kunskapen och kompetensen PCK.  

När lärarna reflekterar över läroböckernas koppling till det centrala innehållet blir även PCK 

relevant. De behöver SMK och curriculum knowledge för att avgöra vad i läroböckerna som 

är relevant innehåll. De behöver även curriculum knowledge för att kunna förstå hur 

läroböckerna förhåller sig till styrdokumenten. PCK blir enligt teorin en nödvändighet för 

att lärarna ska kunna reflektera kring läroböckerna, se förhållandet till styrdokumenten och 

sedan fatta beslut kring dess relevans för undervisningen. Det är med hjälp av lärarnas 

ämneskunskaper som de kan avgöra om NO-läroböckerna är tillräckliga eller om 

undervisningen behöver kompletteras med andra källor. 

Vi analyserade även resultatet utifrån Roberts kunskapsemfaser. Kunskapsemfaserna ger 

bättre förståelse utifrån vilket syfte som lärarna undervisar utifrån och kunskapsemfaserna 

förklarar även hur arbetssätten är relevanta för NO-undervisningen. Utifrån hur lärarna 

undervisade fann vi att deras undervisningssätt förhåller sig till ett flertal kunskapsemfaser. 

Kunskapsemfasen Everyday Coping kan ses som relevant för lärarnas undervisningssätt, då 

undervisningen syftar till att applicera naturvetenskapliga principer i elevens vardag. Detta 

är främst tydligt för Emma och Celine som tenderade att ha utelektioner. Där kopplade de 

naturvetenskapliga begrepp till naturen och utemiljön på skolgården. Utemiljön är en del av 

elevernas vardag. Kunskapen de får från NO-undervisningen blir direkt kopplad till det 

eleverna stöter på sin vardag såsom växter och årstider, där eleverna får en förståelse av 

kopplingen mellan sina NO-kunskaper och hur världen runt om en är utformad.  

Scientific Skill Development är ytterligare en kunskapsemfas som vi ser som relevant för att 

förklara hur lärarna undervisar kring NO. Alla lärare använde sig mer eller mindre av 

experiment i sin undervisning. Experiment är en naturvetenskaplig aktivitet för att pröva 

hypoteser, enligt Nationalencyklopedin. Experiment är en metod som används generellt 

inom naturvetenkunskap, och genom att låta eleverna experimentera övar eleverna på att 

utveckla sina fundamentala färdigheter som behövs inom naturvetenskapen, såsom att pröva 

hypoteser. Alla utom en lärare använde sig av slutna experiment. Slutna experiment ser vi 

kunna kopplas till kunskapsemfasen Correct Explanations. Detta är då det finns tydliga 

instruktioner för slutna experiment, som ska leda till en specifik slutsats. Correct 

Explanations fokuserar på resultatet där vissa resultat är accepterade. Slutna experiment ska 

leda fram till samma slutsats varje gång experimentet genomförs korrekt. Det finns endast 
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en accepterad slutsats och eleverna övar på att förstå varför experimentet alltid leder till 

samma slutsats.  

Solid Foundation är en kunskapsemfas som är relevant för alla lärare i studien, då den 

emfasen menar på att eleverna ska förberedas inför vidare lärning inom naturvetenskapen. 

Alla utom en lärare ansåg att NO-läroböckerna de använde behandlade alla moment ur 

centralt innehåll ur Lgr 11. Genom att använda sig av NO-läroböckerna ges eleverna 

grundläggande kunskaper inom NO som de sedan kan bygga vidare på. Dessutom ger 

experiment eleverna ett verktyg för att kunna pröva hypoteser, vilket är en del av 

naturvetenskapen. Med detta verktyg kan de pröva fler hypoteser i framtiden, vilket utökar 

elevernas kunskap. 

Resultaten från vår studie stämmer överens med en del av den tidigare forskningen, men 

inte med allt. Många av respondenterna använder läroböcker i undervisningen, men inte 

fullt ut och inte vid varje lektion, eftersom de vill planera lektioner själva, med hjälp av 

andra läromedel eller inspireras av annan information och idéer som de hittar på nätet. Detta 

stämmer bra överens med resultatet från Korsells studie (2007) som visade att användningen 

av läromedel varierade, vilket hon tolkade som berodde på hur lärarna ville lägga upp 

undervisningen, om de ville ha egna avtryck i undervisningen eller inte (s. 126). Detta 

stämmer också bra överens med Svenssons resultat (2011) som antyder att lärare kan 

använda läroboken som en resurs i lektionsplaneringen och att eleverna kan använda den 

som en resurs för lärandet (s. 312). Även om lärarna inte använde läroböcker fullt ut, kan 

detta enligt Ammert (2011) tolkas som att läroboken har en central roll i undervisningen, 

då referenser plockas därifrån (s. 26).  

Lärarna kan känna sig för styrda om de skulle använda läroboken hela tiden i 

undervisningen, därför bestämmer de att bara använda den ibland som inspiration när de 

planerar sina lektioner eller att använda den för att hjälpa elever med lästräning. Att lärare 

använder läroboken ibland för att bli inspirerad i sin lektionsplanering stämmer med det 

som Läromedelsutredningen beskriver om hur erfarna lärare säger att lärare kan använda 

läromedel som stöd i sin lektionsplanering, att få inspiration och att utveckla sina olika sätt 

att undervisa (SOU 2021: 70, ss. 75-76). Alla utom två lärare hade mer än sex års erfarenhet 

som arbetande lärare, och kan därför ses som erfarna lärare. Alla utom Emma använde sig 

mer eller mindre av NO-läroböckerna. Emma har dock minst 22 års erfarenhet. I vår studie 

verkade både erfarna och oerfarna lärare använda sig av läroböcker på ett eller annat sätt. 

Detta kan även kopplas till Englund (2011) som menar att läroboken används på olika sätt 

av lärare. En lärare kan använda den som utgångspunkt i sin undervisning medan en annan 

kan använda det i gruppdiskussioner eller till uppgifter (Englund, 2011, s. 283). I vår studie 

tog lärarna inspiration från läroböcker på olika sätt, genom att läsa texter från läroboken 

eller plocka bilder som användes i undervisningen.  

Korsell (2007) nämner Skyum-Nielsens definition av läroböcker där han beskriver primära 

och sekundära pedagogiska texter och då är läroböcker primära pedagogiska texter och 

sekundära pedagogiska texter är andra material (s. 24). När respondenterna använder 

läroböckerna för att eleverna ska träna läsning då är syftet med läroboken att elever ska få 
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lära sig om ett visst innehåll, och det gäller även när läraren använder läroboken generellt i 

undervisningen (ibid). Många, eller snarare alla respondenter, använder sig av sekundära 

pedagogiska texter också, vilket är andra material som man kan använda i undervisningen 

som till exempel att söka på internet, filmer från SLI education eller att använda eget 

material.  

Läroboken verkar ha olika funktioner för våra respondenter. För vissa har de bara använt 

den för inspiration såsom att använda sig av bokens bilder medan andra läste böckernas 

texter med eleverna. Ammert (2011) menar att läroboken har ett funktionellt perspektiv där 

den främsta funktionen är att skapa motivation hos eleverna för att utveckla sina 

ämneskunskaper och färdigheter (s. 33). Utifrån respondenternas svar kan det tolkas som 

att läroboken inte uppfyller den funktionen som Ammert beskriver eftersom några 

respondenter, som till exempel Leo, Melissa och Emma, tycker inte att det finns tillräckligt 

med kunskap i läroböckerna eftersom de behöver komplettera den med annat material. 

Respondenternas svar kan också gå emot det som Englund (2011) behandlar om att 

läroböcker har ett legitimerande och kunskapsgaranterande funktion och anses som ett 

lämpligt arbetsredskap för lärarna (s. 282). Det finns, enligt respondenterna, vissa delar i 

läroböckerna som kan vara bra för eleverna att lära sig, men de flesta använder sig ändå av 

andra material för att komplettera just den informationen som finns i läroboken. Detta 

stämmer med det som Svensson (2011) antyder, att lärare har förväntningar att läroböcker 

ska vara flexibla så att de kan bytas ut, välja bort eller kompletteras med hjälp av andra 

läromedel, för att sedan kunna återvända till läroboken utan problem (s. 313).  

Lärarna har arbetat olika lång tid, där alla utom två respondenter har arbetat i mer än sex år. 

Trots hur lång tid de har arbetat och hur erfarna eller oerfarna de är i NO, eller som lärare i 

allmänhet, har alla använt läroboken på ett eller annat sätt, utom en lärare. Korsell (2007) 

menar att tidigare forskning visar att erfarna lärare använder läroboken mindre (s. 30). 

Nelson (2006) berättar att erfarna lärare förlitar sig mindre på läroboken som en 

utgångspunkt i undervisningen (s. 20). Ingen lärare i vår studie förlitar sig helt på läroboken, 

även de som är relativt nya lärare. Alla lärare utom en använder läroboken ibland. Detta 

stämmer inte överens med Nelson (2006) när han konstaterar att lärare som är oerfarna eller 

obekanta med ett ämne använder läroboken i planeringen mer än de som är kunniga i ämnet 

(s. 20). Däremot överensstämmer detta med Korsells resultat (2007, s. 30), då de erfarna 

lärarna i vår studie inte kände sig bundna av NO-läroböcker. Vårt resultat kan även motsätta 

sig Oates resultat (2014) som menade på att det är just de skickliga lärarna som låter sin 

undervisning styras av läroböcker, vilket inte var fallet för vår studie (ss. 5-7).  Bland 

lärarna påstod två att de inte kände sig självsäkra i att undervisa i NO. Trots detta kände de 

inte sig bundna till läroboken, vilket motsätter Harlens resultat om att osäkra NO-lärare 

förlitar sig mycket på läroböcker (1997, s. 335).  

Appleton menade på att lågstadielärare har begränsad SMK och PCK inom NO (2010, ss. 

496-497). Bland våra respondenter var sju av åtta lärare lågstadielärare. Utifrån hur vi har 

analyserat intervjusvaren, uppfattar vi att vår studies resultat inte stämmer överens med 

Appletons resultat. Lärarna i vår studie verkar inte ha bristande SMK och PCK, då de i sina 
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intervjusvar redogjorde för hur NO-läroböckerna var bristande. Vidare använde de sig även 

av sina ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper för att kunna avgöra vad för kunskap 

ur läroböckerna som var relevanta och hur de fann sätt att komplettera böckerna med annat 

material. Vi tolkar det som att alla lärare i vår studie inte hade bristande SMK och PCK och 

därmed överensstämmer inte vårt resultat med Appletons resultat.  

Många av respondenterna nämnde att de inte använder arbetsböcker i undervisningen, 

antingen för att de är för dyra eller alltför innehållsfattiga att de inte uppfyller någon större 

funktion. Läromedelsutredningen understryker att läroböcker för yngre årskurser brukar 

bestå av en textbok samt en arbetsbok, som gör att eleverna kan öva på vissa moment som 

de har lärt sig om i textboken (SOU 2021: 70, s. 69). Alla respondenter har sagt att de tycker 

att läroböckerna behandlar allting från centralt innehåll i Lgr 11, även om många av dem 

tycker att det saknas delar eller att det finns delar som skulle kunna förbättras. De tycker 

också det skulle kunna finnas bättre texter och mer innehåll samt lika mycket stoff under 

varje ämnesdel. Detta kan relateras till Ammert (2011) där han berättar om läroboken ur ett 

strukturellt perspektiv, att läroboken påverkas både i utformning och tillkomst av 

lagstadgade styrdokument, marknadskrav och politiskt klimat (s. 29). Han konstaterar också 

att läroböcker ska behandla styrdokumenten och överför ett ämnesinnehåll till mottagare 

(ibid, s. 28). Utifrån lärarnas svar så verkar det inte som läroböckerna gör det helt och hållet.  

När respondenter använder läroböckerna, kan de få idéer på vad de ska undervisa om 

härnäst så att de följer läroplanen. Detta stämmer överens med det som 

Läromedelsutredningen visar, där en stor andel lärare framhäver att läromedel kan 

tydliggöra den röda tråden som lärare vill ha i sin undervisning och därigenom så skapar 

det sammanhang för det stoffet som lärarna ska lära ut samt att det konkretiserar läroplanen 

(SOU 2021: 70, s. 312). Alla utom en lärare tyckte att NO-läroböckerna behandlade allt ur 

centralt innehåll, men att texterna kunde vara mer fördjupande. Steiners rapport (2017) visar 

att det blir en högre framgång i elevernas studieresultat på skolor där det finns läroböcker 

av hög kvalitet än på de skolorna som inte använder läroböcker eller har läroböcker av 

sämre kvalitet (s. 2). Det vill säga, läroböcker av hög kvalitet bidrar till att elever förstår 

innehållet bättre och tillägnar sig ämneskunskaper. Fan et al. (2013) fann liknande resultat 

som Steiner om att läroböcker främjar elevers kunskapsutveckling (ss. 635-636). Dock 

upplevde lärarna att trots bristerna i läroböckerna, så hade de undervisningsstrategier som 

fungerar för elevernas lärande. Detta gjorde de genom att kompensera för det bristande 

innehållet i läroböckerna, där de använde andra källor också, för att elevernas kunskap inte 

ska bli bristande.  

Korsells studie (2007) visar på att lärare väljer ofta läroböcker som förhåller sig väl till 

nationella prov (s. 99). Detta är inte en aspekt lärarna i vår studie tog hänsyn till när de valde 

läroböcker. Däremot är det värt att ta hänsyn till att våra respondenter består främst av 

lågstadielärare, och i lågstadiet har man inte nationella prov i NO, vilket kan eventuellt ha 

haft en påverkan på vårt resultat.  

Läromedelsutredningen menade på att läromedel kan skapa sammanhang för 

elevernas kunskap (SOU 2021:70, s. 73). Detta är fallet för vissa lärare när det gäller 
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experimenten i läroböckerna. Flera lärare använder experiment för att göra det 

teoretiska innehållet till något praktiskt, för att sätta kunskaperna i ett sammanhang. 

Flera av lärarna finner att det finns användbara experiment i läroböckerna, som kan 

användas för att skapa sammanhang för elevernas kunskap.  

Flera av lärarna i vår studie kombinerade slutna med öppna experiment. Däremot 

fanns det ett mönster av preferens för öppna experiment. Deras motivering till 

preferens av öppna experiment är förenligt med vad Andrée (2007) beskrev som 

experimentens syfte. Hon förklarar att experimentens syfte är att det ska väcka frågor 

hos eleverna, istället för att fokusera på att få rätt resultat (Andrée, 2007, s. 23). Flera 

av respondenterna i vår studie använder sig av öppna experiment för att eleverna inte 

ska fokusera på att få rätt svar och för att eleverna ska reflektera kring hypoteser och 

frågor. Dock förklarar Andrée (2007) vidare att experimenten som genomfördes i 

skolor inte brukade uppfylla experimentens ovannämnda syfte (ibid). Detta stämmer 

dock inte riktigt med vårt resultat, då flera av respondenterna genomförde öppna 

experiment.  

När det gäller studiens metoder går det att finna felkällor. Dels är det svårt att 

generalisera studien. Den externa validiteten är alldeles för låg, då det är för få 

respondenter i studien för att resultatet ska kunna säga något allmänt om lärare. 

Dessutom använde vi oss av bekvämlighetsurval, vilket skulle orsaka ett skevt urval 

om respondenterna ska representera alla Sveriges lärare. Vårt urval bestod av lärare 

från tre olika orter, vilket inte blir representativt för hela Sverige. Dock är inte studiens 

syfte att generalisera vad lärare tycker om NO-läroböcker. Studiens avsikt är att 

undersöka vad för syn lärare kan ha på NO-läroböcker, oberoende av huruvida 

resultatet kan generaliseras. 

En fördel med att använda sig av bekvämlighetsurval var att vi lyckades få 

respondenter att delta i studien. Andra urvalsmetoder hade försvårat möjligheten att 

få respondenter att delta i studien, då intervjuer är tidskrävande och vi kunde inte 

erbjuda någon ekonomisk ersättning för det. Vidare fungerade semistrukturerade 

intervjuer bra för denna studie. Vi kunde utgå ifrån frågor där svaren skulle hjälpa oss 

besvara studiens frågeställningar. Vidare fanns det utrymme för att vara flexibel och 

ställa spontana men relevanta uppföljningsfrågor på plats. Genom semistrukturerade 

intervjuer kunde vi med de förberedda frågorna få svar som skulle besvara studiens 

frågeställningar, samtidigt som de spontana uppföljningsfrågorna kunde fördjupa 

innehållet i resultatet. 

För att forska vidare på lärares syn på NO-läroböcker, skulle fler intervjuer kunna 

genomföras med ett bättre urval. Detta för att öka den externa validiteten för att få en 

bättre uppfattning om vad lärare i Sverige generellt tycker om NO-läroböcker. Vidare 

skulle man kunna göra en enkätstudie för att nå så många lärare som möjligt. 

Enkätstudien skulle kunna användas för att föra statistik kring om svenska lärare är 

nöjda med NO-läroböcker. Lärares uppfattning kring NO-läroböcker är viktig för att 

avgöra om böckerna upprätthåller en hög standard. Baserat på lärarnas uppfattningar 
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skulle NO-läroböcker kunna granskas vidare, för att läroböckerna sedan i praktiken 

kan komplettera med vad som eventuellt saknas och finna sätt att förbättra innehållet. 
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9. Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka grundskollärares syn på NO-läroböckers ämnesinnehåll 

och tillämpning av NO-läroböcker för årskurs 1-3. Med hjälp av åtta semistrukturerade 

intervjuer och en tematisk analys av svaren kunde vi besvara studiens frågeställningar.  

Det tydligaste resultatet i studien var att alla lärare upplevde att NO-läroböckerna inte var 

tillräckliga och att de behövde komplettera NO-undervisningen med annat material. Alla 

lärare utom en tyckte att allting från centralt innehåll ur Lgr 11 fanns med i boken, men att 

texterna inte var tillräckligt fördjupande. Vidare fann vi att alla lärare inte kände sig styrda 

av NO-läroböcker och de kände sig flexibla i sitt användande av NO-läroböcker. Detta 

resultat stämmer väl överens med Korsells studie, då flera av respondenterna hade lång 

arbetserfarenhet. Dock motsatte sig detta resultat Oates studie, som menade på att ju mer 

kompetent en lärare var, ju mer använde hen läroböcker. Alla lärare uppfattade att deras 

läroböcker hade förslag till experiment, men det varierade hur användbara de tyckte 

experimenten var. Fyra lärare tyckte att kvaliteten på experimenten i boken kunde variera. 

Alla utom Emma (som hade blandade åsikter om experiment) var positivt inställda till 

experiment och uppfattade det som en fördel att läroböckerna hade experiment. Däremot 

varierade det huruvida de använde sig av just deras läroboks experiment eller om de 

använde sig av annat material. Resultatet visar på att alla lärare utom en använde 

läroböckerna ibland, när det var relevant, men att de själva fattade besluten kring 

lektionsstrukturen och lät sig inte vara bundna av läroböcker. 

Diskussionen om lärares syn kring läroböcker är viktig. Läroböcker har en central roll i 

undervisningen oberoende av hur mycket den används, enligt Ammert (2011, s. 26). 

Eftersom läroböcker har en väsentlig funktion i undervisningen, är det viktigt att böckerna 

har hög standard. Skickliga lärare har olika kompetenser och kunskaper i sitt yrke, där enligt 

teorin PCK besitter lärare ämneskunskaper, vilket består av SMK, PCK och curriculum 

knowledge. Lärarnas ämneskunskap gör att de kan fälla relevanta omdömen om läroböckers 

kvalitet. Alla lärare i vår studie tyckte att NO-läroböckerna fyllde en funktion och att de 

överensstämmer med centralt innehåll från Lgr 11, men att läroböckerna behövde 

kompletteras, och därför tyckte lärarna att läroböckerna behöver granskas mer.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Medgivandeblankett 

Till: namn, skola 

 

Information om en studie av lärarnas upplevelse av NO-läroböckers relation till Lgr11. 

 

Vi är två lärarstudenter som studerar sista terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat 

ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Vi heter Julianne Sands och Rebecca Wallerstedt. 

 

När det gäller NO-undervisning väljer vissa lärare att undervisa utifrån NO-läroböcker, medan 

andra inte använder några läroböcker alls. Det finns splittrade uppfattningar om NO-läroböcker 

och dess relevans kopplat till Lgr11. Syftet med studien är att undersöka hur olika 

grundskolelärare undervisar i NO samt vad deras uppfattningar är om NO-läroböcker.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer intervjua dig antingen genom fysisk träff eller via 

digital plattform. Intervjun beräknas pågå i ungefär 30 minuter och kommer spelas in. 

 

Intervjuerna kommer ske under april och eventuellt maj. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. 

I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 

presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du vill delta i studien, skriver du under blanketten 

och skickar tillbaka den innan 19/4 2022. Signerad medgivarblankett skickas till oss via e-post. 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

(se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
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Författare:  

Julianne Sands 

E-post: xxxx@student.uu.se, Telefonnummer: xxx xxx xxxx 

 

Rebecca Wallerstedt 

E-post: xxxx@student.uu.se, Telefonnummer: xxx xxx xxxx 

 

Studiens handledare: Erika Sandström, universitetslektor vid Institution för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet  

E-post: xxxx@edu.uu.se, Telefonnummer: xxx xxx xxxx 

 

Uppsala, 8 april 2022 

 

 

Till: namn, skola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien kommer att handla om lärares sätt att undervisa i NO, med fokus på deras uppfattningar 

om NO-läroböcker. Studien utförs av Julianne Sands och Rebecca Wallerstedt som studerar 

termin åtta på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas genom fysiskt möte på plats eller via digital plattform på distans. Jag ger mitt 

medgivande till att intervjun spelas in. Vidare är jag införstådd med att det insamlade materialet 

kommer analyseras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 

insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlad data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

mailto:xxxx@student.uu.se
mailto:xxxx@student.uu.se
mailto:xxxx@edu.uu.se
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deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Lärarens namn: ……………………………………………………………………. 

 

Födelsedatum: ………………………………….. 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

................................................................................................ 

Ort och datum    

 

...................................................................................................................................... 

Underskrift    

Medgivarblanketten skickas via e-post 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

● Vilka årskurser undervisar du i? 

● Vilka ämnen undervisar du i?/Är det något ämne du inte undervisar i? 

● Är du utbildad som lärare? Vilken utbildning har du? 

● Hur länge har du jobbat som lärare? 

● Hur länge har du undervisat specifikt i NO? 

Frågor om undervisningssituation och läroböcker 

• Hur ser typiskt NO-lektionsupplägg ut för dig? 

• Hur förbereder du eleverna mot målen för kursplanen i NO inför årskurs 4/7? 

 

• Använder du NO-läroböcker i undervisningen?  

• Om ja, vilka har du använt? 

• Om ja, hur mycket använder du av böckerna i din undervisning? 

• Om ja, använder du av annat material än läroböcker? Vad i så fall? 

• Om ja, hur mycket styr böckerna undervisningen? 

• Om ja, hur gick du till väga för att välja bok?  

• Om ja, finns det en lärarhandledning och tycker du att den är vägledande för dina 

lektionsplaneringar? Varför/varför inte? 

• Om nej, varför använder du inte läroböcker? 

• Om nej, vad för material använder du istället? 

 

• Använder du arbetsbok? 
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• Om ja, vad tycker du om den? 

• Om nej, varför inte? 

 

• Upplever du att böckerna ger förslag på experiment?  

• Om ja, är stegen för experiment vägledande?  

• Om ja, är det tillräckligt med experiment?  

• Om ja, är de väl kopplade till och förklarar innehållet? 

• Om nej, tycker du att experiment borde finnas med i läroboken? 

 

• Utför ni experiment? 

• Om ja, får eleverna experimentera själva eller utför lärarna experimenten? 

• Om ja, utföra ni öppna eller slutna experiment? Slutna experiment innebär att man 

följer instruktioner stegvis där resultatet kommer vara givet om man har följt stegen 

rätt. Öppna experiment är att man startar med en hypotes och testar sig själv fram. 

• Om nej, hur kommer det sig att ni inte utför experiment? 

 

• (F-3) Skiljer boken/böckerna på fysik, kemi och biologi? 

• Om ja, vilket område behandlas mest? Läggs det lika mycket vikt på varje? 

• Om ja, ser du några pedagogiska för- eller nackdelar med att dela upp boken? 

• Om nej, förtydligar du för eleverna vad som är fysik, kemi eller biologi?  

• Om nej, medför det några pedagogiska för- eller nackdelar med att inte dela upp 

boken? 

 

• (4-6) Är de olika böckerna i fysik, kemi och biologi lika väl balanserade?  
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• (4-6) Upplever du att böckerna i respektive ämne förhåller sig lika väl till Lgr 11, eller 

finns det någon skillnad mellan böckerna?  

 

• Upplever du att böckerna behandlar alla moment ur centralt innehåll? Vad eventuellt 

saknas? 

• Upplever du att böckerna behandlar alla moment ur kunskapskraven? Vad eventuellt 

saknas? 

• Finns det något område i NO-läroböcker som skulle kunna förbättras för att uppnå 

målen i Lgr 11 bättre? 
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Bilaga 3. Centralt innehåll för årskurs 1-3 ur Lgr 11 

I läroplanen så har biologi, fysik och kemi likadana centrala innehåll för årskurs 1-3.  

“Året runt i naturen 

• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder 

och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och 

anpassningar till olika årstider. 

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på 

några vanligt förekommande arter. 

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. 

Kropp och hälsa 

• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. 

• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

Kraft och rörelse 

• Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och 

rutschbanor. 

• Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång 

och på gungbrädor. 

Material och ämnen i vår omgivning 

• Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, 

magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

• Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika 

vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. 

• Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, 

kondensering, smältning och stelning. 

• Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. 

• Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till 

exempel genom avdunstning och filtrering. 

Berättelser om natur och naturvetenskap 
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• Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan. 

• Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara 

fenomen i naturen. 

Metoder och arbetssätt 

• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, 

såväl med som utan digitala verktyg.” (Skolverket, 2019, ss. 165-166, 175-176, 186-187) 
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Bilaga 4. Centralt innehåll för årskurs 4-6 ur Lgr 11 

Följande punkter i centralt innehåll gäller för biologi för årskurs 4-6: 

“Natur och samhälle 

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. 

Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och 

vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. 

Samband mellan organismer och den icke levande miljön.  

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den. 

Kropp och hälsa 

• Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och 

beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. 

• Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan. 

• Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, 

kärlek och ansvar. 

Biologin och världsbilden 

• Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans 

levnadsvillkor och syn på naturen. 

• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre 

tiders naturvetenskap. 

• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 

Biologins metoder och arbetssätt 

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. 

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas. 

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl 

med som utan digitala verktyg. 

• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar 

och filmer i digitala medier.” (Skolverket, 2019, ss. 166-167) 

Följande punkter i centralt innehåll gäller för fysik för årskurs 4-6: 
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“Fysiken i naturen och samhället 

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt 

energianvändningen i samhället. 

• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras 

med hjälp av mätningar över tid. 

Fysiken och vardagslivet 

• Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till 

exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering. 

• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig 

elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 

• Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. 

• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid 

cykling. 

• Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. 

• Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors 

form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat. 

Fysiken och världsbilden 

• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans 

levnadsvillkor och syn på världen. 

• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre 

tiders naturvetenskap. 

• Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år 

och årstider kan förklaras. 

• Människan i rymden och användningen av satelliter. 

• Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur. 

Fysikens metoder och arbetssätt 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

• Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i 

undersökningar. 

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl 

med som utan digitala verktyg. 
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• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och 

filmer i digitala medier.” (Skolverket, 2019, ss. 176-177) 

Följande punkter i centralt innehåll gäller för kemi för årskurs 4-6: 

“Kemin i naturen 

• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och 

oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och 

gasform. 

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, 

brännbarhet, surt eller basiskt. 

• Vattnets egenskaper och kretslopp. 

• Luftens egenskaper och sammansättning. 

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. 

Kemin i vardagen och samhället 

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och 

sedan återgår till naturen. 

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att 

förlänga matens hållbarhet. 

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön 

samt hur de är märkta och bör hanteras. 

• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet. 

Kemin och världsbilden 

• Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans 

levnadsvillkor och syn på världen. 

• Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till 

modern vetenskap. 

• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre 

tiders naturvetenskap. 

Kemins metoder och arbetssätt 

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar. 
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• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl 

med som utan digitala verktyg. 

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och 

filmer i digitala medier.” (Skolverket, 2019, ss. 187-188) 

 


