
 
 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. 

  

Självständigt arbete 2 för 

grundlärare Fk–3, 15 hp. 

 

HT 2022 

 

 

Läroböcker samt undervisning i 

NO för årskurs 1–3 

En studie om NO-läroböcker och dess 

användning, samt om kunskapsemfaser i NO-

undervisning utifrån intervjuer med lärare  

 
Doris Bosnjak och Linn Elliott 

 Handledare: Tomas Persson 

  

 Examinator: Lars Madej 



 

Sammanfattning 

Följande studie syftar till att undersöka representationen av NO-ämnena i läroböcker för 

lågstadiet, samt lärares NO-undervisning och användning av läroböcker i vederbörande 

undervisning utifrån deras eget perspektiv. De frågeställningar som studien ämnar att besvara 

är: Hur väl täcks läroplanens centrala innehåll i NO-ämnena i två läroböcker? På vilka sätt 

används läroböcker i NO-undervisning, och hur hanterar lågstadielärare en eventuell bristande 

representation av NO-ämnena och dess centrala innehåll i använda läroböcker? Vilka 

kunskapsemfaser kan identifieras i samtal med lågstadielärare om deras NO-undervisning? För 

att besvara dessa frågeställningar har två insamlingsmetoder använts; dels läroboksanalys av 

PULS NO-boken från 2011 och Boken om NO 1–3 från 2013, dels semistrukturerade intervjuer 

med fyra lågstadielärare om deras NO-undervisning och läroboksanvändning. Läroböckerna 

analyserades genom en kvantitativ innehållsanalys/textanalys utifrån Lgr 22:s centrala innehåll 

i NO för lågstadiet, dessförinnan genomfördes en jämförelseanalys av Lgr 11 och Lgr 22 som 

endast visade på smärre ändringar i Lgr 22. De semistrukturerade intervjuerna spelades in och 

transkriberades, varpå en tematisk analys genomfördes utifrån kunskapsemfaser (Östman, 

1995; Östman 2014). 

Resultaten från den kvantitativa analysen av läroböckerna visade att alla delar av de centrala 

innehållen i Lgr 22 finns representerade, men också att de centrala innehållen kopplade till 

biologi är överrepresenterade i de båda läroböckerna jämfört med fysik och kemi. Det visade 

sig också att det är mer biologi i PULS NO-boken än i Boken om NO 1–3. Vidare är det minst 

sidor med innehåll kopplat till kemi i de båda läroböckerna. Boken om NO 1–3 har flertalet 

sidor om det centrala innehållet Systematiska undersökningar (Lgr 22) kopplat till samtliga 

NO-ämnen, medan PULS NO-boken har enstaka sidor med detta innehåll, kopplat till kemi 

och fysik. Boken om NO 1–3 har även fler sidor med fysik- och kemiinnehåll än PULS NO-

boken. Lärarna i vår studie använder sig av PULS NO-boken, men har inga klassuppsättningar 

utan använder främst boken för lektionsplanering eller som “idé-bok”. Molin (2006, s. 186) 

deklarerar att läroboken är lärarens viktigaste “samarbetspartner” för planering och val av 

lektionsinnehåll, vilket inte bekräftas av vår studies resultat. Även lärarna anser att det är 

övervägande biologiinnehåll i läroboken och försöker hantera detta genom att komplettera med 

annat material. Samtliga kunskapsemfaser som beskrivs som de vanligaste i NO-undervisning 

av Östman (2014) identifierades i lärarnas intervjusvar: Den rätta förklaringen, 

Vardagsemfasen, Den vetenskapliga metoden, Vetenskapens intellektuella process och 

Kunskap och beslut, men Kunskap och beslut var det bara en lärare som berörde. Även om de 

övriga intervjuade lärarna inte gav exempel under intervjun på undervisningssituationer då 

denna emfas kommer till uttryck, så går det inte att dra någon direkt slutsats om denna 

kunskapsemfas också förekommer hos de andra lärarna, då ingen direkt fråga kring detta 

ställdes till lärarna. Weilands studie (2019) visar att flera NO-lektioner innehöll praktiska 

inslag, i enlighet med resultaten i vår studie där några av lärarna exempelvis använde sig av 

praktiskt material som NTA- lådor.  

Nyckelord: NO-läroböcker, lågstadielärare, NO-undervisning, kunskapsemfaser, 

läroboksanalys, tematisk analys
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1 Inledning 

Under våra studier på grundlärarprogrammet F-3:s NO-kurs noterade vi att fördelningen mellan 

NO-ämnena i vissa NO-läromedel tycks vara ojämn, med mycket fokus på biologi i de lägre 

årskurserna. Vidare upplevde vi båda under vår sista VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) att 

biologin var överrepresenterad i skolans läromedel samt i terminsplaneringar för NO-

undervisning i åk 1, då djur och natur var i strålkastarljuset. I Lgr 22 finns många centrala 

innehåll inom NO-ämnena som ska tillämpas och täckas i undervisningen. Om det stämmer att 

etablerade läromedel brister i representationen av fysik och kemi är frågan i vilken grad lärare 

är medvetna om detta och hur de kompenserar för bristfällig representation av fysik och kemi. 

Detta väckte vårt intresse för hur fördelningen i NO-läroböcker verkligen ser ut, om allt från 

läroplanens centrala innehåll finns med i dessa. Om lärare förlitar sig på en NO-lärobok i sin 

undervisning blir det extra viktigt att den verkligen täcker allt från det centrala innehållet, för 

att det inte ska bli en skev ämnesfördelning i undervisningen. Vidare är det relevant att 

undersöka kunskapsemfaser i NO-undervisning i lågstadiet, för att se om de vanligaste 

kunskapsemfaserna i NO-undervisning (Östman, 2014) återfinns även i lågstadiet, eftersom det 

kanske är då elever möter NO-ämnena för första gången. Vilka kunskapsemfaser som erbjuds 

i lågstadiet sätter grunden för kommande NO-undervisning och kanske även påverkar elevers 

inställning till NO-ämnena.   
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras lärobokens betydelse för lärare och undervisning, samt hur 

läromedelssituationen ser ut i Sverige. Vidare presenteras läroplanens betydelse i samhället. 

Slutligen följer en redogörelse för viktiga begrepp som förekommer i denna studie, nämligen 

läroplan, lärobok och läromedel, samt NTA-låda. 

2.1 Lärobokens betydelse 

Beteckningen läromedel beskrivs enligt Englund och Svensson (2011) som material som 

används av lärare och elever för att uppnå de mål som beskrivs i läroplanen. Läroboken har en 

legitimerande funktion i undervisningen så länge läroboken uppfyller allt utifrån kursplanen. 

Läroböckerna har idag lika viktig betydelse i skolundervisningen som förr. Det är ett litet antal 

lärare som väljer att inte ha med läroböcker i sin undervisning (Englund, 2011, ss. 280–281). 

Svensson (2011) menar att läroboken styr och används i högsta grad i de naturorienterande 

ämnena. Han menar även att läroboken bidrar till att undervisningen stämmer överens med 

läroplanens mål och att den bidrar till en trygghet hos lärare då läroböckerna används både till 

planering och undervisning (Svensson, 2011, ss. 300–301). 

 

Enligt en statlig utredning (SOU 2021:70, s. 15) används egenproducerade material ganska ofta 

av lärare i stället för läromedel som är producerade av förlag. De menar dock att alla former av 

undervisningsmaterial kan vara betydande för lärare i undervisningssyfte, men att läromedel 

som genomgått kvalitetsgranskning av exempelvis av läromedelsförfattare och 

läromedelsredaktörer i synnerhet har en stor betydelse för undervisningen och lärandet hos 

eleverna (SOU 2021:70, s. 15). 

 

Regeringen valde år 2019 att utforma en utredning vars syfte är att undersöka den roll och det 

ansvar staten har i förhållande till läromedel. Utredningen har därtill som syfte att säkerställa 

att det finns en tillgång till läromedel med god kvalitet samt undersöka eventuella brister 

gällande tillgången. Undersökningen av läromedelssituationen möjliggjordes tack vare 

Läromedelsförfattarna, vilket är en intresseorganisation som drivs av dess medlemmar. 

Medlemmarna i denna intresseorganisation är författare av svensk kurslitteratur och läromedel. 

Läromedelsförfattarna valde att ingå i ett samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund. Denna utredning var först med att ta fram statistik av hög kvalitet inom ämnet. 

Utredningens statistik utgår ifrån två undersökningar. En av dessa undersökningar har skett 

genom lärarenkäter medan den andra skett bland rektorer. Syftet med att undersöka både lärare 

och rektorer är att möjliggöra en mer holistisk men samtidigt nyanserad bild av hur 

läromedelssituationen är i Sverige (Läromedelsförfattarna, 2021, s. 1). Läromedelsförfattarna 

skriver att 30 procent av lärare inte har möjlighet att köpa in läromedel alternativt endast 

möjlighet till att köpa in det viktigaste. Detta resultat genererades av en enkätstudie med 

rektorer och lärare som respondenter. Båda grupperna av respondenter var eniga om att 

ekonomin var den största faktorn till att inte kunna köpa in läromedel som behövs 

(Läromedelsförfattarna, 2021, s. 1). Resultatet från enkätstudien visar även att 22 procent av 

skolorna köper in läroböcker för 400 kronor per elev och läsår, och 7 procent av skolorna köper 

in läromedel för summan 1500 kronor per elev (Läromedelsförfattarna, 2021, s. 1). Svensson 
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(2011, s. 300) menar också att ekonomin är en av de största faktorerna som påverkar valet av 

läroböcker. 

 

Läromedelsförfattarna ställer sig frågan hur detta kan vara möjligt i ett land som ska bidra till 

en likvärdig utbildning. Eleverna får till följd av brist av läroböcker i stället använda sig av 

gamla läroböcker som använts sedan innan. Författarna menar att riksdagen och regeringen 

måste agera fort kring problemet av tillgången av läromedel. Både elever och lärare drabbas 

negativt av detta problem (Läromedelsförfattarna, 2021, s. 1–2). Några av lärarna svarade även 

att tiden är ett problem. Lärarna har inte tiden till att granska och diskutera läromedel 

(Läromedelsförfattarna, 2021, s. 6). 

2.2 Begrepp 

Följande begrepp förekommer i denna studie, och definieras nedan. 

2.2.1 Läroplan 

Wahlström (2016, s. 13) poängterar att en läroplan i grund och botten bygger på rådande 

uppfattningar om vilka kunskaper som ska premieras under en viss tidpunkt i ett samhälle, som 

sedan får plats i läroplanen. Läroplanen speglar sin omvärld (Wahlström, 2016, s. 13). Gällande 

ämnesinnehåll i läroplaner kan det ses som en utvecklad version av traditionella urval i tidigare 

läroplaner; ämnesinnehållet uppfinnes således inte på nytt inför respektive läroplan utan bygger 

på redan förvärvade vetenskapliga sanningar etcetera (Wahlström, 2016, s. 13). Förutom 

läroplanens egenskap som styrningsdokument verkar den även som ett verktyg för arbetet med 

undervisningens, liksom lärandets, didaktiska frågor (Wahlström, 2016, s. 77).  

 

Vi har i denna studies kvantitativa läroboksanalys valt att utgå ifrån de centrala innehållen för 

NO i Lgr 22, då en jämförelseanalys av Lgr 11 och Lgr 22 visade på små skillnader mellan 

dessa läroplaner (se bilaga 3). Vi valde att inleda med att redogöra för skillnaderna mellan Lgr 

22 och Lgr 11, eftersom det inte vore rättvist att analysera läroböcker utifrån Lgr 22 som är 

anpassade utifrån Lgr 11 om skillnaderna är alltför påtagliga gällande NO-ämnenas centrala 

innehåll. Färgkodning indikerade emellertid att ändringarna i Lgr 22 främst handlar om 

språkliga formuleringar, inklusive förtydliganden som att svampar särskiljs från djur och 

växter. Angående det centrala innehållet i sig noterades endast enstaka förändringar, som att 

den punkt som i Lgr 11 berör luft under Material och ämnen försvunnit (se bilaga 3). 

2.2.2 Läromedel och lärobok 

Läromedel och lärobok saknar i nuläget en begreppsförklaring i skollagen. Men dock finns det 

en definition som inte är skriven i skollagen, och det är att läromedel är tryckt eller digitalt 

material som är förlagsproducerat som är till för att användas i undervisningen (SOU 2021:70, 

s. 15). I denna studie definierar vi läromedel som digitalt förlagsproducerat material, samt NO-

filmer, NTA-lådor eller annat material som används i undervisningssyfte som komplement till 

eller i stället för en lärobok. Lärobok definierar vi som ett tryckt NO-läromedel som 

producerats av förlag.  
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2.2.3 NTA-låda 

Förkortningen NTA står för naturvetenskap och teknik för alla. NTA-lådan är till för att stödja 

lärare i ämnena naturvetenskap och teknik. NTA-lådorna utgår från läroplanens krav och mål 

för undervisningen. I varje NTA-låda finns det en fullständig uppsättning av laborativa material 

för undervisningen, inklusive lärarhandledning för att kunna genomföra laborationer. NTA-

lådorna består av ett tema som kan vara teknik, biologi, fysik eller kemi. (Naturvetenskap och 

teknik för alla, u.å)  
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3 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt redovisas relevanta artiklar för studien. I vår studie undersöks representationen 

av NO-ämnena i läroböcker samt lärares NO-undervisning utifrån deras egna perspektiv. 

Forskningen som presenteras först behandlar svensk NO-undervisning i låg- och mellanstadiet, 

eftersom det inte finns mycket forskning om NO-undervisning i lågstadiet. Vidare presenteras 

forskning om diskurser i NO-undervisning utifrån intervjuer med grundlärarstudenter, som är 

relevanta i förhållande till vår studie då de delvis kan jämföras med de kunskapsemfaser som 

identifieras i vår studie. Avslutningsvis presenteras forskning om NO-läroböcker och 

läroböcker i allmänhet och deras roll i undervisning samt för lärare.  

 

3.1 NO-ämnena och undervisning 

Weiland (2019) undersöker i sin svenska doktorsavhandling innehållet som helhet i fyra 

grundskollärares NO-undervisning på lågstadiet, genom observation av 17 NO-lektioner, 

fältanteckningar samt ljud- och videoinspelningar. Ämnesinnehållet var närvarande i samtliga 

observerade lektioner även om de samspelade med andra innehållsområden, såsom socialt 

samspel samt undervisning i talande, skrivande och läsande av texter (Weiland, 2019, s. 44). 

Gällande texttyp framgår det exempelvis i resultaten att eleverna arbetade med en text om 

vitsippan, där de efter högläsning av texten skulle läsa den enskilt och stryka under viktiga ord 

(Weiland, 2019, s. 54). Däremot framgår det inte om och hur läroböcker används i den 

observerade NO-undervisningen. Weiland (2019, s. 53) framhåller att språkbruket i NO-

undervisningen i synnerhet dominerades av talande. Undervisning om blommans delar, 

grodans utveckling, friktion, materials egenskaper och tyngdkraft beskrivs, bland annat. Många 

av lektionerna hade praktiska inslag som demonstrationer eller enklare undersökningar med 

hjälp av vardagsföremål: 

 

Det fanns ofta en portion lekfullhet i själva iscensättandet. Lärarna kunde till exempel inledda ett område 

som kraft och rörelse med att kasta ett äpple mellan sig och eleverna för att få igång en diskussion om 

tyngdkraft eller demonstrera friktion genom att själv glida över golvet med skor, tofflor och strumpor. 

Andra exempel på detta var att inleda lektionen med att låta eleverna uppleva fysikaliska fenomen på 

skolgården eller att överraska klassen med att komma in i klassrummet utklädd till Carl von Linné, för 

att berätta om Linnés stora intresse för blommor och göra jämförelser med äldre tiders naturvetenskap. 

För att utifrån detta sedan introducera det närliggande syftet att undersöka en vitsippas olika delar 

(Weiland, 2019, s. 40). 

 

En annan studie om NO-undervisning, av Danielsson och Warwick (2014), behandlar vilka 

diskurser om grundlärare respektive NO-lärare som tas upp i intervjuer om undervisning och 

lärande med 11 grundlärarstudenter. De fann fem diskurser i intervjuerna som samspelar eller 

rentav motsäger varandra. “Traditional science teaching discourse” togs upp av samtliga, 

vilken representeras av de intervjuades egna erfarenheter av NO-undervisning när de gick i 

grundskolan. Denna diskurs karakteriseras inte av “hands-on”-undervisning eller 

undersökningar i NO, utan snarare kunskapsöverföring från lärare till studenter. Många 

uttryckte positiva erfarenheter av biologi, medan fysik i mellanstadiet beskrevs som torr och 
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tråkig, oftast då ämnet upplevdes svårt, irrelevant eller abstrakt till följd av matematiska 

formler. I redogörelser för hur de själva vill vara som NO-lärare tog flertalet lärarstudenter 

avstånd från den traditionella diskursen. Vid några tillfällen förekom dock diskursen, då 

lärarstudenter talade om sin framtida NO-undervisning i termer av kunskapsöverföring från 

lärare till studenter med en lärobok som kunskapskälla. “Teaching science through inquiry 

discourse” var också frekvent förekommande i intervjuerna; nästan samtliga eftersträvade att 

bedriva NO-undervisning genom praktiskt arbete, som undersökningar och hands-on-

undervisning. En lärarstudent beskrev hur han genom praktiskt arbete av experimenterande 

karaktär vill uppmuntra elevers “vetenskapliga sinnen”, i stället för att “föreläsa” för dem. 

Författarna menar att de intervjuade studenterna kan sägas ingå i förhandlingar med sig själva 

om vad det innebär att vara grundskollärare respektive NO-lärare. Båda dessa roller influeras 

av deras egen utbildning och erfarenheter av vederbörande. Enligt många av lärarstudenterna 

karaktäriseras den “traditionella lågstadieläraren” som en äldre kvinna med passion för att ta 

hand om barn, snarare än att lära ut ämneskunskaper. Författarna framhåller att detta är en 

stereotyp som ett antal av studenterna distanserar sig från. “Teacher as a classroom authority 

discourse” beskriver vikten av att som lärare ha kontroll i sitt klassrum. En lärarstudent 

poängterar att goda ämneskunskaper kan bidra till auktoritet i klassrummet. Slutligen 

diskuterades“Primary teacher as a role model discourse”. Några beskrev att man som lärare 

kan vara förebild till eleverna genom att visa att man trots att man är lärare inte kan allt, andra 

talade om förebild i betydelsen av att dela med sig av sina passioner till eleverna, såsom NO, 

eller att genom NO-undervisning visa att eleverna kan välja att jobba med naturvetenskap 

(Danielsson & Warwick, 2014, ss. 103–128). 

Berg, Löfgren och Eriksson (2007) utförde en studie om innehåll i kemiundervisning i en 

årskurs 4 i Sverige, genom klassrumsobservationer, intervju med läraren samt insamling av 

lektionsmaterial som elevernas arbetshäften. De konstaterar att laborationer stod i fokus i 

undervisningen och att ingen lärobok användes av eleverna. Laborationerna genomfördes i 

elevgrupper eller som lärarledda demonstrationer. Innan laborationerna skulle eleverna 

formulera en hypotes, varefter de observerade och dokumenterade vad som hände. Efter 

laborationerna följde en avslutande gemensam genomgång av resultaten, där läraren skrev på 

tavlan och eleverna skrev av. Resultaten utrönte slutsatsen att eleverna ansåg att 

kemiundervisningen var rolig, men att den brast i att introducera dem till den 

naturvetenskapliga praktiken. Hypotesformulerandet som läraren uppmuntrade i 

kemiundervisningen beskrivs som en gissningslek där eleverna förväntades rita eller skriva vad 

de tror kommer att ske, utan någon teoretisk förankring. Enligt studiens forskare rättade läraren 

inte orimliga eller felaktiga hypoteser eller observationer. De menar att eleverna inte fick någon 

direkt vägledning av vad som var det tänkta fokuset för observationerna och att varför-frågan 

gavs ett knappt utrymme i den observerade undervisningen. Eleverna förväntades upptäcka och 

dra slutsatser, men gavs vaga direktiv avseende dokumentation och observationer, och 

samtalen bestod i att kommentera elevernas egna versioner av observerade händelseförlopp 

och att använda ämnesspecifika begrepp. Arbetshäftena visade på att eleverna ofta fokuserade 

på fel saker, som att tillskriva karamellfärg en viktig roll i ett experiment med is, salt och 

karamellfärg som endast skulle synliggöra saltets inverkan på isen. Läraren poängterade under 

intervjun att hennes ambition med kemiundervisningen var att göra vederbörande 
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intresseväckande och rolig, vilket hon lyckats med. Däremot prioriterades inte kemi utifrån 

atomer eller molekyler av läraren, till följd av att hon tycker att detta är svårt. Vidare uttrycker 

hon att det är elevernas egna resultat som är det centrala, snarare än att även beakta 

naturvetenskapligt korrekta resultat (Berg m.fl., 2007, ss. 146–162). 

3.2 Läroböckers roll 

I en slovensk studie av Ivanuš, Grmek, Mithans Polona och Jančič Hegediš (2021) undersöktes 

slovenska grundskoleelevers (årskurs 4–5) läromedelsanvändning i samtliga ämnen, hemma 

och i skolan, samt elevernas uppfattning av respektive läromedel avseende funktion. Metoden 

som användes var en enkätundersökning online av 505 studenter från sju olika skolor. Enligt 

resultaten är tryckta läroböcker de överlägset vanligaste läromedlen som eleverna använde sig 

av i samtliga ämnen, medan endast ett fåtal elever rapporterade att de använder en digital 

lärobok eller en kombination av digital och tryckt lärobok. De naturvetenskapliga ämnena 

hörde till de ämnen där läroböcker används mest frekvent av elever såväl hemma som i skolan, 

och flest elever menade att de föredrar läroboken i de naturvetenskapliga ämnena. Gällande 

uppfattning av läroböcker i NO indikerar resultaten att majoriteten av eleverna hade positiva 

upplevelser av dessa, exempelvis genom att de får bättre förståelse för det lästa och möjlighet 

att lära på olika sätt, genom att lyssna, observera och göra. Författarna drar slutsatsen att tryckta 

läroböcker fortfarande har en betydande roll i skolor, då de används frekvent på lektioner i 4:e- 

och 5:e-klasser i grundskolan. (Ivanuš m.fl., 2021, ss. 14–25)  

Slutsatsen i ovanstående stycke är i linje med flertalet andra forskares beskrivningar av 

läroböckers roll. Lesser Blumberg (2008, s. 345) menar att läroböcker är väldigt viktiga för 

utbildningen då de används i mycket hög grad i skolor, och att läroböcker upptar majoriteten 

av tiden som spenderas i klassrummet. I en äldre studie poängterar Moulton (1994, s. 37) att 

läroböcker implementeras olika beroende på läraren i fråga, men att många lärare använder 

läroböcker som ett sätt att följa läroplanen. Läroböcker är användbara då de bygger på 

läroplansdokument och fungerar som ett hjälpmedel för såväl lärare och elever (Wynes & 

Nicholas, 2017, s. 3) Somliga, som till exempel Molin, (2006, s. 186) beskriver även att 

läroboken är lärarnas viktigaste “samarbetspartner" för planering och innehållsval för 

undervisningen. Läroböcker har en legitimerande funktion i undervisningen då resultatet från 

elevernas lärande mestadels bedöms utifrån lärobokens innehåll (Molin, 2006, s. 186). Att lita 

blint på att en lärobok håller god kvalitet i förhållande till rådande läroplan kan emellertid bli 

problematiskt. Englund (2006, s. 6) konstaterar att grundskollärare i hans svenska rapport 

förutsätter att läroboken följer kunskapskraven i läroplanen och att de genom att undervisa 

utifrån läroboken täcker kunskapskraven; därför är det desto viktigare att noggrant undersöka 

läroböckernas innehåll. Vidare förklarar Englund att läroböcker har en väldigt stark ställning i 

samband med undervisning och att det är väldigt få lärare som väljer att utesluta läroböcker i 

sin undervisning (Englund, 2006, s. 6). Han hävdar att läroboken är ett stöd i planeringen för 

lärare och att läroböcker används som material som lärarna utgår ifrån när de ska redogöra för 

något under undervisningen (Englund, 2006, s. 9). 

Ytterligare en studie utfördes av Ferreira och Saraiva (2021) i Portugal, där de analyserade sex 

läroböcker i NO-ämnet på lågstadiet. Forskarna menar att läroböcker och praktiskt arbete har 
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en viktig roll i de naturvetenskapliga ämnena. De hävdar även att läroböcker fortfarande 

används i stor utsträckning i skolorna. De menar att läroböcker kan ses som ett hjälpmedel/ 

resurs för läroplanen då läroböcker erbjuder viktigt ämnesinnehåll utifrån läroplanen. 

Resultatet visar att instruktioner till praktiska arbeten, såsom undersökningar och experiment, 

är dåligt representerade i NO-läroböcker. Ett annat resultat visar att läroböckerna inte beskriver 

den vetenskapliga kunskapen på praktisk nivå. Forskarna menar att de praktiska 

undersökningarna bidrar till en förståelse mellan teori och praktik. (Ferreira & Saraiva, 2021, 

ss. 282–283) 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs kunskapsemfaser som identifierats som vanligt förekommande i 

naturvetenskaplig undervisning. Vidare beskrivs de vanligaste kunskapsemfaserna enligt 

Östman (1995; 2014) som tillämpas i denna studies kvalitativa analys och slutligen våra egna 

förklaringar och tolkningar utifrån Östman. 

 

4.1 Kunskapsemfaser 

Roberts (1982, ss. 245-249) tar upp sju curriculum emphases som han identifierat i 

naturvetenskaplig undervisning i Nordamerika: “Everyday Coping; Structure of Science; 

Science, Technology, and Decisions; Scientific Skill Development; Correct Explanation; Self 

as Explainer; and Solid Foundation.” Everyday Coping handlar om att som individ förstå sig 

själv och sin omvärld, och att med grundläggande naturvetenskapliga kunskaper påverka sin 

omvärld och hantera individuella liksom nutida kollektiva problem, avseende miljö exempelvis 

(Roberts, 1982, s. 246). Structure of science karakteriseras av budskap om naturvetenskapens 

intellektuella funktion, hur den växer fram och utvecklas, som diskuteras kontinuerligt 

(Roberts, 1982, s. 247). Till denna emfas hör samspelet mellan teori och bevis, 

naturvetenskapliga modellers funktionalitet och “the changing and self-correcting nature of 

scientific knowledge” (Roberts, 1982, s. 247). Science, Technology, and Decisions fokuserar 

enligt Roberts (1982, s. 247) till skillnad från Everyday Coping på naturvetenskapens 

begränsningar gällande hantering av moraliska och politiska problem. I denna emfas skiljer 

man vetenskap från teknologi, samt vetenskapliga och teknologiska överväganden från 

politiska och personliga beslut. Roberts (1982, s. 247) menar att tekniskt kunnande och 

vetenskaplig kunskap kan ha en viktig men begränsad roll i exempelvis beslut om 

“sträckningen för en oljeledning”. För Scientific Skill Development beskrivs att tonvikten ligger 

på att elever ska utveckla fundamentala naturvetenskapliga färdigheter, som är viktiga medel i 

den naturvetenskapliga processen för att nå korrekta, vetenskapliga resultat (Roberts, 1982, s. 

247). Det vill säga att den vetenskapliga processen är det centrala snarare än produkten. Correct 

explanation skiljer sig från föregående emfas eftersom den nästan uteslutande fokuserar på att 

förmedla den vetenskapliga “produkten” till studenter, eller de vetenskapliga “sanningar” som 

deklarerats av vetenskapliga experter (Roberts, 1982, ss. 247-248). Self as explainer utgörs 

kort sagt av budskap om vetenskapen som kulturell institution samt ett uttryck för 

mänsklighetens förmåga (Roberts, 1982, s. 248). Slutligen beskriver Roberts (1982, s. 249) att 

Solid foundation betonar den naturvetenskapliga utbildningens organisation för att främja 

förståelse för elevers framtida naturvetenskapliga undervisning; att ny kunskap bygger vidare 

på tidigare förvärvade kunskaper. 

 

Den svenske forskaren Östmans (1995, ss. 44-46) översättning av curriculum emphases är 

kunskapsemfaser; han beskriver samma kunskapsemfaser som Roberts, men benämner dem 

Vardagsemfas (Every day coping); Vetenskapens intellektuella process (Structure of science); 

Naturvetenskap, normer och beslut (Science, technology, and decisions); Vetenskapliga 

metoden (Scientific skill development); Rätta förklaringen (Correct explanation); Förstå sig 

själv (Self as explainer) och Säkra grunden (Solid foundation). Vi har valt att utgå från Östman 
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eftersom vi anser att Östmans beskrivningar av kunskapsemfaserna (se slutet av detta avsnitt) 

är tydligare och mer konkreta än Roberts. Senare fokuserar Östman (2014, s. 33) på fem 

kunskapsemfaser, som han menar är de vanligaste i undervisning. I vår studie har vi avgränsat 

oss genom att utgå ifrån de fem vanligaste kunskapsemfaserna enligt Östman (se tabell 1). 

Observera att Kunskap och beslut är samma emfas som Naturvetenskap, normer och beslut. 

Avgränsningen beror främst på tidsramen för det självständiga arbetet, samt ett särskilt intresse 

av att undersöka om samtliga av de fem “vanligaste” kunskapsemfaserna går att finna i 

intervjuer med lärare om deras NO-undervisning. Vi är emellertid medvetna om att en del av 

intervjusvaren tangerar till Solid foundation, och säkerligen går även Self as explainer att finna, 

även fast denna studie inte behandlar vederbörande kunskapsemfaser. Vidare poängterar 

Östman (1995) att ett enskilt ämnesområde mycket väl kan uppvisa en kombination av flera 

olika kunskapsemfaser. Detta har vi haft i åtanke under den tematiska analysen av 

intervjusvaren genom att koda vissa svar med flera färger (se avsnitt 6.2.2 för exempel på den 

tematiska analysen). Därtill skriver Östman (2014, s. 32) att när man som lärare undervisar 

kunskaper till eleverna pratar man även om hur man ska förstå dem. Han menar att det är 

omöjligt att undervisa i vetenskap utan att prata om vetenskap (Östman, 2014, s. 32).  

 

Tabell 1. De vanligaste kunskapsemfaserna enligt Östman (2014, s. 33): 

Kunskapsemfaser Syfte: Att eleverna ska lära sig.. 

A. Rätta förklaringen/uttrycket/färdigheten De rätta förklaringarna/uttrycken/färdigheterna 

B. Vetenskapliga metoden  

[...] 

Att arbeta som en vetenskapare 

C. Vetenskapens intellektuella process 

[...] 

Att tänka och resonera som en vetenskapare  

[...] 

D. Vardagsemfas Att tillämpa kunskaperna på vardagliga sysslor och 

problem 

E. Kunskap och beslut Att tillämpa kunskaperna på moraliska och politiska 

problem 

 

 

Följande beskrivningar av de vanligaste kunskapsemfaserna, i en avhandling av Östman (1995, 

ss. 42–44), används vid den tematiska analysen av lärarnas intervjusvar om NO-undervisning 

utifrån kunskapsemfaser i denna studie: 

 

Den Rätta förklaringen  

en undervisning där de naturvetenskapliga teorierna presenteras logiskt (t.ex. enligt naturvetenskapens 

begreppsstruktur) men där bevisföring saknas (t.ex. experiment) uttrycker denna kunskapsemfas. 

 

Vetenskapliga metoden 

när undervisningen orienteras mot att de studerande skall lära sig ett antal färdigheter: att lösa problem 

med ett undersökande arbetssätt (experiment), generalisera utifrån observationer, ställa hypoteser, testa 

validitet. Denna inriktning beskrivs ofta som att undervisningen behandlar naturvetenskapens process. 
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Observera dock att denna kunskapsemfas behandlar manipulativa färdigheter och inte den intellektuella 

processen (jfr Vetenskapens intellektuella process emfas). 

 

Vetenskapens intellektuella process 

inriktad på att beskriva den process i tänkandet som används i forskning, kommer till uttryck, när 

undervisningen försöker beskriva relationen mellan teori och verklighet eller mellan teori och bevis. Ett 

exempel är när ett begrepp eller en teori i ämnesinnehållet förklaras och bevisas med hjälp av experiment 

eller demonstrationer. 

 

Vardagsemfas 

Exempel på denna kunskapsemfas finner vi t.ex. i biologi, när ämnesinnehållet väljs och framställs i 

syftet att de studerande skall lära sig att förstå, hur man på ett lämpligt sätt sköter och tar vara på sin 

kropp. I kemi uttrycks kunskapsemfasen exempelvis, när skälet till att de studerande skall lära sig 

ämnesinnehållet i arbetsområdet “Syror och Baser” är, att de kemiskt skall förstå och på rätt sätt hantera 

farliga ämnen i hemmet [...] I fysik kommer denna kunskapsemfas till uttryck, när undervisningen 

orienteras mot att de studerande skall förstå hur t.ex. brödrosten fungerar och kan lagas.” 

 

Naturvetenskap normer och beslut (NNB)/Kunskap och beslut (Östman 2014)  

Det utmärkande för den är, att undervisningen beskriver relationen mellan naturvetenskapliga kunskaper, 

moral och beslut; naturvetenskapliga förklaringar relateras således både till moraliska problem i 

samhället, t.ex. hur vi skall hantera naturen, och till ställningstaganden och lösningar av problemen.  

 

Den rätta förklaringen tolkar vi utifrån Östmans beskrivning som en kunskapsemfas där 

läraren undervisar eleverna om naturvetenskaplig fakta och begrepp utan att använda sig av 

någon slags bevisföring som experiment eller demonstrationer när hen ska undervisa om 

livscykler, fasövergångar, statisk elektricitet etcetera. I stället för att eleverna ges en koppling 

mellan teori och undersökning, som Vetenskapens intellektuella process erbjuder, kan denna 

emfas karakteriseras som undervisning genom “kunskapsöverföring” från lärare till elever. 

Kanske genom att läsa och visa bilder från en lärobok till eleverna. Genom Den rätta 

förklaringen förmedlar läraren alltså fakta genom att tala och undervisa om olika moment utan 

praktiska inslag som bevisar faktan. “Så här är det”. Den vetenskapliga metoden betonar att 

eleverna ska lära sig att arbeta som vetenskapsmän genom att följa den vetenskapliga processen 

och utveckla färdigheter som att formulera hypoteser med teori som grund, säkerhetstänk, att 

observera och beskriva händelseförlopp och att generalisera utifrån experiment. I lågstadiet när 

det vetenskapliga arbetssättet är nytt för eleverna kanske kunskapsemfasen kommer till uttryck 

genom att läraren demonstrerar experiment eller genom att eleverna får genomföra enklare 

experiment med vatten i par exempelvis, där de formulerar hypoteser och observerar resultatet. 

Läraren kan redogöra för det tänkta resultatet, som eleverna kan jämföra med sina egna resultat, 

och ge en förklaring till experimentet. Arbetsgången är det centrala för denna emfas. 

Vetenskapens intellektuella process handlar om att eleverna ska lära sig att tänka och resonera 

som en vetenskapare. Det kan handla om medvetenhet om felkällor som kan påverka resultatet 

och att man kan behöva göra om experiment i händelse av någon större felkälla. För att kunna 

formulera rimliga hypoteser och dra slutsatser om resultatet behöver eleverna vissa teoretiska 

förkunskaper. Eleverna kan då få en koppling mellan teori och verklighet. För att de ska få 

denna koppling samt få en djupare förståelse för vad som hände och varför kan 

klassrumsdiskussioner föras. Hypoteser samt att generalisera utifrån resultat är som sagt delar 

i Den vetenskapliga metoden, men dessa färdigheter kan också placeras under Vetenskapens 
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intellektuella process då de kan kräva en del tankeverksamhet. Troligtvis ställs dock inte så 

höga krav på att eleverna självständigt ska resonera kring hypotesens rimlighet eller 

generalisera, utan att de får diskutera i lågstadiet. Vardagsemfasen tolkar vi utifrån Östman 

som elevnära undervisning, där läraren exempelvis väljer att förklara friktion genom en 

demonstration med hjälp av vardagsföremål, som exempelvis att använda strumpor eller skor 

att glida över golvet med (som även är exempel på Vetenskapens intellektuella process 

eftersom elever erbjuds förståelse för friktion genom demonstration). Att lärare undervisar om 

någonting som är vardagsnära för majoriteten av elever, alternativt förklarar eller visar på ett 

sätt som “levandegör” teorin eftersom eleverna kan relatera det till vardagen. Kopplat till 

biologi kan det handla om undervisning om djur och natur, eller hur kroppen fungerar och vad 

vi människor behöver för att kroppen och sinnet ska må bra. I kemi kan det handla om att 

använda metaforer för att förklara något abstrakt, till exempel att is har lägre densitet än 

flytande vatten eftersom vattenmolekylerna, som ser ut som Musse Piggs huvud, sitter ihop 

med varandra så att de liknar munkar med hål i. Vatten och vattnets faser samt fasövergångar 

ser vi också som vardagsnära, även fast de kemiska begreppen och förklaringarna kan vara 

abstrakta och svåra för elever på lågstadiet. Kunskap och beslut handlar slutligen om 

normerande undervisning där man talar om naturvetenskap i relation till problem i samhället, 

som miljön. Som lärare kan man undervisa om varför det är viktigt att källsortera skräp. Man 

kan även tala om på vilka sätt man kan ta sig till skolan och vilket sätt som är miljövänligast, 

att ta bilen eller gå till skolan. Genom ett sådant undervisningsexempel tillämpar eleverna 

kunskapen kring hur vi ska ta hand om vår natur att och det kan vara att minska på 

koldioxidutsläppen. I tabell 4 i metodavsnittet 6.2.2 försöker vi tydliggöra den tematiska 

analysen utifrån dessa kunskapsemfaser. 
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5 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Det finns inte mycket tidigare forskning om specifikt NO-läroböcker eller NO-undervisning i 

lågstadiet, däremot menar flera forskare att läroböcker i allmänhet fortfarande används flitigt 

av lärare i undervisningssyfte (t.ex. Blumberg, 2008; Englund, 2006; Moulton, 1994). Gällande 

svensk tidigare forskning om NO-läroböcker och NO-undervisning i lågstadiet har vi endast 

funnit tidigare forskning om NO-undervisning i sin helhet (Weiland, 2019), som dock inte 

behandlar NO-läroböcker, läroboksanvändning eller vilka kunskapsemfaser som går att finna i 

NO-undervisning. En av de tidigare svenska forskningarna som vi har redogjort för handlar om 

kemiundervisning i en årskurs 4 i mellanstadiet; där det framgår att laborationer stod i fokus 

och att eleverna inte använde läroböcker (Berg, m.fl., 2007, ss. 146–162). Englund (2006, s. 6) 

skriver i sin svenska rapport att grundskolelärare ofta förlitar sig på att läroböcker följer 

läroplanens kunskapskrav och att läroboksgranskning är viktigt. Därför är det intressant med 

en läroboksanalys av svenska NO-läroböcker utifrån den nya läroplanen; Lgr 22, samt att 

undersöka läroboksanvändning i lågstadiet. Följande studie är didaktiskt relevant då vi vill 

bidra med att fylla kunskapsluckan om NO-läroböcker och dess användning, samt om 

kunskapsemfaser i NO-undervisning på lågstadiet. Syftet med denna studie är att undersöka 

representationen av NO-ämnena i läroböcker för lågstadiet, samt lärares NO-undervisning och 

användning av läroböcker i vederbörande undervisning utifrån deras eget perspektiv. Syftet har 

konkretiserats genom följande frågeställningar: 

 

1. Hur väl täcks läroplanens centrala innehåll i NO-ämnena i två läroböcker? 

2. På vilka sätt används läroböcker i NO-undervisning, och hur hanterar lågstadielärare en 

eventuell bristande representation av NO-ämnena och dess centrala innehåll i använda 

läroböcker? 

3. Vilka kunskapsemfaser kan identifieras i samtal med lågstadielärare om deras NO-

undervisning? 
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6 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens datainsamlingsmetoder samt analysmetoder. Därefter 

beskrivs studiens urval, reliabilitet och validitet, etiska överväganden samt arbetsfördelning. 

 

6.1 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder som använts i denna studie är en läroboksanalys av två läroböcker, 

samt semistrukturerade intervjuer av fyra lärare som transkriberades.  

 

6.1.1 Läroboksanalys 

I vår studie används en kvantitativ innehållsanalys för att analysera valda läroböcker. Esaiasson 

med flera (2017, s. 198) beskriver en innehållsanalys som en undersökning av innehållet i något 

som exempelvis är skrivet eller grafiskt framställt. Kvantitativ innehållsanalys beskrivs som ett 

värdefullt tillvägagångssätt för att undersöka förekomsten av kategorier i ett materials innehåll 

i termer av exempelvis frekvens och utrymme (Esaiasson m.fl., 2017, s. 199). De kategorier 

som denna studie utgår ifrån är Lgr 22:s centrala innehåll för de naturorienterande ämnen, för 

årskurs 1–3. Vi har i denna undersökning valt att analysera två läroböcker i NO, som 

presenteras närmare under 6.1.3 Urval.  

6.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Karakteristiskt för semistrukturerade intervjuer är att intervjun utgår från en intervjuguide med 

relativt specifika teman och frågor, men att stora möjligheter ges för den intervjuade att besvara 

dem efter eget tycke (Bryman, 2018, s. 563). Frågor i intervjuguiden behöver inte 

nödvändigtvis komma i rätt ordning och intervjuaren kan också välja att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2018, s. 563). Vi genomförde fyra semistrukturerade intervjuer med F-3 lärare på 

fyra olika skolor, i två olika städer. Vi valde att ställa intervjuguidens frågor (se bilaga 2) i den 

ordning som kändes naturlig under respektive intervju och ställde även följdfrågor och övriga 

frågor som uppkom. En intervju genomfördes via Zoom, två på plats och en där den ena 

intervjuaren var på plats och den andra på Zoom. Intervjuerna varade mellan 30 och 45 minuter 

och lärarna fick frågorna samt informations- och medgivandeblanketter mejlade till sig i 

förväg. Detta för att kunna förbereda sig genom att läsa igenom och fundera på frågorna och 

för att optimera tiden för intervjun så att den inte ägnas åt sådant som att fylla i en blankett, i 

händelse att läraren har ett ärende efter intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt, 

där vi turades om att ansvara för frågor och följdfrågor. Eftersom vi var två som intervjuade 

kunde vi också fylla på med frågor eller följdfrågor på ett mer täckande sätt än om vi hade gjort 

två intervjuer enskilt. Intervjuerna spelades in med röstmemo och transkriberades ordagrant 

manuellt; det vill säga en ortografisk transkriberingsmetod användes.  
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6.1.3 Urval 

I denna studie har två F-3 läroböcker för NO-ämnena analyserats. De valda läroböckerna 

förhåller sig till bestämmelser från Lgr 11. Läroböckerna som analyserats är Boken om NO 1-

3 Grundbok (Persson, 2013) utgiven av Liber, som består av 120 sidor och PULS NO- boken 

1-3 Grundbok (Enwall & Skiöld, 2011) utgiven av Natur och kultur, som består av 104 sidor. 

Båda läroböckerna är alltså utgivna av två stora förlag som producerar många olika läroböcker. 

I tabell 2 presenteras mer information om läroböckerna. De analyserade sidorna (se tabell 2) är 

samtliga sidor förutom innehållsförteckning, introduktion, register och förklaringar till 

experiment, som räknats bort.  

 

Förlagen delar tyvärr inte med sig av försäljningssiffror. Vi valde i stället att utgå från 

läroböcker som vi har mött under vår verksamhetsförlagda utbildning samt under 

grundlärarutbildningen (se tabell 2). En snabb sökning på internet visar vidare att utbudet av 

modernare NO-läroböcker för lågstadiet är litet. Med moderna läroböcker avses läroböcker 

från 2011 framåt. 

 

Tabell 2. Analyserade läroböcker 

Boken om NO 1–3 (2013) PULS NO-boken (2011) 

Förlag: Liber, Stockholm Förlag: Natur & Kultur, Stockholm  

Författare: Hans Persson Författare: Lennart Enwall, Birgitta 

Johansson, Gitten Skiöld 

Totalt antal sidor: 120 sidor Totalt antal sidor: 104 sidor 

Analyserade sidor: ss. 4–115, 112 sidor Analyserade sidor: ss. 6–101, 96 sidor 

 

Urval intervjuer: Det urval av intervjupersoner som användes var ett bekvämlighetsurval. 

Enligt Bryman (2018, s. 245) innebär ett bekvämlighetsurval att man använder personer som 

är tillgängliga för forskaren. I denna studie består urvalet av lärare som vi är bekanta med sedan 

tidigare, samt en lärare som vi fått tag på via vårt kontaktnät. En intressekoll gjordes vilket 

genererade fyra intervjupersoner (se tabell 3). Innan respektive intervju mejlades informations- 

och medgivandeblankett till berörda lärare. Anledningen till att urvalet endast bestod av fyra 

lärare var tidsbegränsningen samt att vi även genomförde en läroboksanalys. Vidare varade 

intervjuerna i 30–45 minuter och resulterade i relativt mycket material efter transkribering. 

Samtliga lärare har en behörighet i NO-ämnet för lågstadiet. I tabell 3 nedan presenteras mer 

information om lärarna.  
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Tabell 3. Intervjuade lärare 

 Utbildning Antalet år som 

verksam lärare 

Undervisar  Ålder 

Lärare 1 Grundskollärare 

F-3  
2,5 år Årskurs 1 25-30 år 

Lärare 2 Grundskollärare 

 1-7 
22 år Årskurs 1 40-50 år 

Lärare 3 Grundskollärare 

1-6  
12 år Årskurs 2 40-50 år 

Lärare 4 Grundskollärare 

F-3 
5 år Årskurs 1 40-50 år 

 

6.2 Analysmetoder 

Följande avsnitt beskriver valda analysmetoder i allmänhet samt mer specifikt hur dessa 

metoder har använts under genomförandet av analyserna. För läroboksanalysen användes en 

kvantitativ innehållsanalys/textanalys utifrån de centrala innehållen för NO årskurs 1–3 i Lgr 

22. För de transkriberade intervjuerna användes en tematisk analys med kunskapsemfaser som 

förutbestämda koder. 

 

6.2.1 Kvantitativ innehållsanalys/textanalys av läroböcker 

Vid analysen av de centrala innehållens representation i de båda NO-läroböckerna utgick vi 

ifrån beskrivningarna av dessa innehåll i Lgr 22. Vissa av de centrala innehållen förtydligades 

innan analysen påbörjades för att minimera felkällor, dock inte Kropp och hälsa eller Kraft och 

rörelse, som är tillräckligt tydliga. Gällande innehållet “Djur, växter och svampar i närmiljön 

[...]” under Året runt i naturen (Lgr 22) räknade vi förutom sidor där detta innehåll finns i text 

även med bilder på djur och växter i årstids-avsnitten. Till “Enkla näringskedjor [...]” (Lgr 22) 

räknade vi sidor med bildscheman som beskriver vem/vad som äter vem/vad, samt sidor där 

sådana samband mellan organismer beskrivs i text. Material och ämnen förtydligades inte 

nämnvärt, men då vi räknade “Några blandningar” (Lgr 22) inkluderade vi även lösningar. Med 

Systematiska undersökningar, punkten om fältstudier, observationer, experiment samt 

dokumentation, avser vi explicita sådana. Antingen som författarna själva benämner som 

undersökning eller experiment alternativt där författarna tydligt uppmuntrar till 

undersökningar, experiment eller fältstudier och kanske även dokumentation av dessa. 

Analyserna gjordes först enskilt och sedan gemensamt och sammanställdes i tabeller 

(tabellerna 5–10), en tabell för respektive centralt innehåll för NO. Under den enskilda analysen 

arbetade vi med en bok i taget och räknade sidor med respektive innehåll, varefter vi bytte 

böcker med varandra och diskuterade sidor som vi var osäkra på. Vid den gemensamma 

analysen gick vi igenom böckerna och våra enskilda analyser igen och sammanställde utifrån 

dessa samt våra diskussioner. Kontrollberäkningar genomfördes av vilka sidor som uppvisar 
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respektive punkt under varje centralt innehåll samt sidantal innan dessa översattes till procent. 

En sida kan uppvisa flera centrala innehåll, varför många sidor förekom upprepade gånger i 

innehållsanalysen (se bilaga 4). 

 

6.2.2 Tematisk analys 

Den kvalitativa analysen av empirin analyserades med en tematisk analys. Bryman (2018, ss. 

684–685) menar att en tematisk analys är det angreppssätt som är vanligt vid kvalitativ 

datainsamling. Den tematiska analysen påverkas oftast av den grundade teorin (Bryman, 2018, 

ss. 684-685). En grundad teori enligt Bryman är en analys som används för att söka efter teman 

i data (Bryman, 2018, ss. 684-685). I den tematiska analysen används kodning för att hitta 

teman i datainsamlingen (Bryman, 2018, ss. 684-685). Innan vi påbörjade kodningen hade vi 

förutbestämt vilka teman som skulle identifieras. De teman som användes var kunskapsemfaser 

i lärarnas NO-undervisning. Dessa kunskapsemfaser har framställts och beskrivits av Roberts 

(1982, ss. 245–249) och Östman (1995; 2014, s. 42–44). Varje kunskapsemfas kodades med 

en specifik färg för att möjliggöra en tydlig identifiering av utvalda teman. Efter genomförd 

färgkodning identifierades samtliga teman. Observera att somliga kunskapsemfaser, som 

Vetenskapliga metoden och Vetenskapens intellektuella process ibland överlappar varandra; i 

sådana fall har citat kodats med två färger i kodningsdokumentet. Hypoteser har vi primärt 

räknat till Vetenskapliga metoden, då dessa enligt oss har en ytterst central roll i det 

vetenskapliga arbetssättet. Vidare klassificerar Östman (1995, s. 43) hypoteser som 

Vetenskapliga metoden (se avsnitt 4.1). Tabell 4 nedan syftar till att exemplifiera vår analys av 

intervjusvaren, med ett till två exempel på citat för respektive kunskapsemfas och motivering 

av tematiseringen.  

 

Tabell 4. Kunskapsemfaser. Exempel på tematisering av intervjusvar 

Kunskapsemfaser Exempel på citat Motivering 

Rätta förklaringen “Jag använder väldigt mycket PowerPoint i NO. 

När vi jobbar med livscykler till exempel, då är 

det fakta sen visar vi lite bilder på de olika djuren 

och hur de utvecklas liksom under livscykeln.”  

Fakta i form av kunskapsöverföring 

från lärare till elever, “så här är 

det”. Bevisföring som experiment 

saknas. Även fast läraren visar 

bilder beskriver inte citatet något 

experiment eller demonstration, att 

eleverna till exempel får följa 

fjärilens livscykel. 

Vetenskapliga 

metoden  

 

“Vi har ingen laborationssal man är ju i 

klassrummet, då gäller det att man tänker till vilka 

laborationer man gör om man behöver 

skyddsglasögon och vad man har för 

skyddsutrustning.” 

 

“Då har vi oftast gjort så att man skriver en 

hypotes, man berättar vilken hypotes man har, sen 

gör man experimentet. Hur blev det, varför blev 

det så här så får de skriva ner det.” 

Citat 1: Säkerhetsföreskrifter. 

Arbeta som en vetenskapare genom 

säkerhetstänk. 

 

Citat 2. Skriftlig hypotes, följt av 

experiment, observation av resultat 

och förklaring. 
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Vetenskapens 

intellektuella 

process 

 

“Eftersom vi inte har en NO-sal på det sättet så 

blir det ju kanske mer ofta att det är en vuxen som 

gör laborationen och eleverna får titta på. Någon 

får komma och hjälpa till, och sen kan de få testa 

på något annat sätt liksom. Men man försöker få 

halvklass för att man ska få diskussioner kring 

laborationen.”  

Experiment i form av lärarledda 

demonstrationer. Koppling mellan 

teori och bevis; experiment. 

Diskussioner, för att eleverna ska 

förstå och utbyta tankar om vad 

som hände och varför.  

Vardagsemfas “Kroppen är något som intresserar eleverna 

jättemycket, naturen och djuren intresserar dem 

också. Det kanske är därför boken har lite mer om 

det, det är så nära.” 

Kroppen, djur och natur är 

vardagsnära och konkret för 

eleverna.  

 

Kunskap och beslut “Men material och ämnen [...] göra studiebesök 

nu på [...] återvinningscentraler.” 

Normerande. Den goda 

medborgaren förväntas återvinna.  

 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två forskningskriterier som används för att bedöma en studies 

kvalitet. Bryman (2018) beskriver att validitet är ett mått på huruvida studiens resultat och 

slutsatser besvarar studiens syfte och forskningsfrågor. Hög validitet innebär att studiens 

resultat har mätt det som studiens utförare haft för avsikt att mäta i studiens syfte. Reliabilitet 

är emellertid ett mått som bedömer om studiens resultat är en tillfällighet eller om resultatet 

hade varit detsamma eller liknande om studien genomförts igen. I en studie med hög reliabilitet 

har resultatet inte skett av en slump eller tillfällighet. Studiens resultat hade följaktligen varit 

detsamma eller liknande om den genomförts igen. (Bryman, 2018, ss. 70, 72 - 73) 

 

Denna studie har haft en mixad metod, vilket innebär att studien har utgått ifrån både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden används för att insamla data och 

analysera två läroböcker i NO och den kvalitativa metoden används som insamlingsmetod vid 

de fyra intervjuerna. Den mixade metoden är en förutsättning för att stärka studiens reliabilitet 

och validitet. Detta eftersom de två olika metoderna möjliggör tillvägagångssätt där studiens 

utförare kan insamla data som besvarar frågeställningarna.  

 

Det som stärker denna studies reliabilitet är att datan insamlats med hjälp av förutbestämda 

kategorier och intervjufrågor, vilka förblir desamma oberoende av utförare eller tidpunkt av 

genomförandet. Validiteten stärks med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna eftersom de 

möjliggör för den intervjuade att samtala och föra fram relevant information för denna studie. 

Reliabiliteten stärks även av de semistrukturerade intervjuerna då frågorna tack vare 

användandet av intervjuguide är likartade oavsett utförare eller den intervjuade. (Bryman, 

2018, s. 260) 
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Det som möjligtvis kan påverka studiens reliabilitet och validitet är att resultatet och studiens 

slutsats kan skilja sig åt beroende på vem som blir intervjuad då man kan få varierande svar 

från respektive lärare. 

 

6.4 Etiska hänsynstaganden 

Denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2002, ss. 7–14) fyra allmänna huvudkrav för etiska 

hänsynstaganden: 

 

1. Informationskravet- i detta krav ska forskaren informera deltagarna om studiens syfte 

samt att deras medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas närsomhelst.  

2. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt till att bestämma över sitt 

medverkande samt att forskarna behöver inhämta ett samtycke från deltagarna.  

3. Konfidentialitetskravet handlar om att varje persons deltagande är anonymt och att 

personuppgifter förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

personuppgifterna.  

4. Nyttjandekravet innebär att forskarna endast får använda det insamlade materialet för 

Forskningsändamål. 

 

Samtyckeskravet och informationskravet uppfylls genom ett informationsbrev och 

medgivandeblankett som skickades ut till samtliga lärare (se bilaga 1). Genom 

informationsbrevet blev lärarna informerade om studiens syfte samt att deras medverkan i 

studien är frivillig och kan avbrytas. Innan varje påbörjad intervju skrev samtliga lärare under 

medgivandeblanketten för att ge sitt samtycke till intervjun och att vederbörande 

ljudinspelades. Konfidentialitetskravet uppfylls då inga personuppgifter tas med i 

transkriberingen eller analysen. Lärarna benämns i stället med lärare och sedan en siffra för att 

hålla anonymitet. Nyttjandekravet uppfylls genom att den insamlade datan endast används för 

redovisning av resultat i denna studie. 

 

6.5 Arbetsfördelning 

Doris Bosnjak bar huvudansvaret för bakgrund och metod, samt genomförde de kvalitativa 

analyserna utifrån kunskapsemfaserna Den rätta förklaringen och Vardagsemfasen. Linn 

Elliott huvudansvarade för tidigare forskning och teori, samt analyserade de kvalitativa 

resultaten utifrån emfaserna Den vetenskapliga metoden och Vetenskapens intellektuella 

process. Övrigt arbete gjordes gemensamt på Uppsala universitet eller på distans i Google docs.  
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7 Resultat och analys 

Nedan presenteras först resultaten och analysen av den kvantitativa datan, sedan redovisas 

resultat samt analys från den kvalitativa datan. 

 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys av läroböcker 

Vid analysen av de centrala innehållens representation i de båda NO-läroböckerna utgick vi 

ifrån beskrivningarna av dessa innehåll i Lgr 22. Vissa av de centrala innehållen förtydligades 

innan analysen påbörjades. Analyserna gjordes först genom enskild räkning av sidor med 

respektive centralt innehåll och sedan gemensamt och sammanställdes i tabell 5–10 nedan (se 

bilaga 4 för sidangivelser). Angående innehåll om luft räknades sidor med detta innehåll till 

kemiämnet och redovisas således i tabell 7 om representation av NO-ämnen, men eftersom det 

inte längre är en punkt under centralt innehåll i Lgr 22 finns dessa sidor inte med i tabellen om 

de centrala innehållens representation.  

 

Till biologi räknas Året runt i naturen och Kropp och hälsa. Fysik tillskrivs de centrala 

innehållen under Kraft och rörelse och Material och ämnen definieras som kemi. Systematiska 

undersökningar står i syftesbeskrivningen för samtliga NO-ämnen och är följaktligen ett 

ämnesöverskridande centralt innehåll. I tabell 7 har vi räknat de systematiska undersökningarna 

till det NO-ämne som respektive undersökning berör (se bilaga 4). Tabellerna 5–10 visar 

respektive centrala innehålls sidantal samt procent av analyserade sidor i respektive lärobok. 

De analyserade sidorna är samtliga sidor förutom innehållsförteckningar, register och dylikt 

(se avsnitt 6.1.3 & tabell 3).  

 

Tabell 5. Biologi. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Året runt i naturen (Lgr 22): 

 Året runt i naturen PULS NO-

boken (96 sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Bi1 Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters 

livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och 

årstider. 

42 sidor, 44 %  19 sidor, 17 % 

Bi2 Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas 

samt namn på några vanligt förekommande arter. 

50 sidor, 52 % 27 sidor, 24 % 

Bi3 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 

organismer i ekosystem. 

24 sidor, 25 % 3 sidor, 3 % 

 

I Tabell 5 framgår det att antalet sidor som berör Bi1 och Bi2 är cirka hälften så många i Boken 

om NO jämfört med PULS NO-boken. I båda böckerna är det dock Året runt i naturen som det 

är mest innehåll om. I PULS-boken är det mer innehåll om Bi 1 (årstidsväxlingar i naturen 
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etcetera) än i Boken om NO, sett till andelen sidor med detta innehåll av antalet analyserade 

sidor i de båda läroböckerna. Bi 2 representeras på motsvarande vis med fler sidor i PULS NO-

boken. Angående Bi 3 visar tabell 5 att det endast är 3 procent av de analyserade sidorna i 

Boken om NO som tar upp “enkla näringskedjor”, medan det är 25 procent av detta innehåll i 

PULS NO-boken. 

 

 

Tabell 6. Biologi. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Kropp och hälsa (Lgr 22): 

 Kropp och hälsa PULS NO-boken 

(96 sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Bi4 Några av människans organ, deras namn och översiktliga 

funktion. 

14 sidor, 15 % 18 sidor, 16 % 

Bi5 Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft 

med hjälp av olika sinnen. 

4 sidor, 4 % 6 sidor, 5 % 

Bi6 Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala 

relationer för att må bra. 

8 sidor, 8 % 7 sidor, 6 % 

 

I jämförelse med punkten Året runt i naturen är det relativt få sidor i de båda läroböckerna som 

tar upp Kropp och hälsa. Tabell 6 indikerar att Kropp och hälsa representeras i ungefär lika 

stor utsträckning i båda läroböckerna, där de endast skiljer sig med 1–2 procent för Bi4, Bi5 

och Bi6. 

 

 

Tabell 7. Fysik. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Kraft och rörelse (Lgr 22): 

 Kraft och rörelse PULS NO-boken 

(96 sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Fy1 Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan 

upplevas och observeras vid lek och rörelse. 

4 sidor, 4 % 12 sidor, 11 % 

Fy2 Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i 

rymden. 

14 sidor, 15 % 16 sidor, 14 % 

 

Tabell 7 visar att Kraft och rörelse skiljer sig i de båda böckerna avseende Fy1, som har tre 

gånger så många sidor i Boken om NO. För Fy2 i tabellen skiljer sig detta innehåll endast med 

1 procent mellan läroböckerna, där det är två fler sidor i Boken om NO. Vidare kan det 

konstateras att Kraft och rörelse upptar färre sidor än Året runt i naturen (se tabell 5). 
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Tabell 8. Kemi. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Material och ämnen (Lgr 22): 

 Material och ämnen PULS NO-boken 

(96 sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Ke 1 Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till 

exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller 

sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas. 

4 sidor, 4 %  

 

12 sidor, 11 % 

 

Ke 2 Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika 

beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och 

filtrering. 

2 sidor, 2 % 5 sidor, 4 % 

Ke 3 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, 

kokning, kondensering, smältning och stelning. 

6 sidor, 6 % 9 sidor, 8 % 

 

Tabell 8 visar att även Material och ämnen representeras i olika grad i läroböckerna. Boken 

om NO har tre gånger fler sidor om Ke1 än vad PULS NO-boken har. Boken om NO har även 

marginellt fler sidor om Ke2 och Ke3. Resultatet från tabell 6 och 7 visar att boken om NO har 

fler sidor som berör Material och ämnen samt Kraft och rörelse i jämförelse med PULS NO-

boken. 

 

Tabell 9. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Systematiska undersökningar (Lgr 22): 

 Systematiska undersökningar PULS NO-boken 

(96 sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Su 1 Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande 

och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder 

och digitala verktyg. 

2 sidor, 2 % 22 sidor, 20 % 

Su 2 Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit 

fram. 

2 sidor, 2 % 10 sidor, 9 % 

 

Systematiska undersökningar är det centrala innehåll med störst skillnader mellan 

läroböckerna. Su1 finns endast på ett uppslag i PULS NO-boken med diverse undersökningar 

om luft, medan den andra läroboken har 22 sidor med olika experiment i samtliga NO-ämnen 

och med möjlighet till dokumentation på ett uppslag, samt ett uppslag om fältstudier kopplat 

till Året runt i naturen. Tabell 9 visar att 20 procent av Boken om NO innehåller Su1, medan 

PULS NO-boken endast har 2 procent med detta innehåll. Gällande Su2 är det även fler sidor 

som berör detta innehåll i Boken om NO än PULS NO-boken. I PULS NO-boken handlar Su2 

om rymden, medan Boken om NO har fler berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit 

fram kopplat till samtliga NO-ämnen. 
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Tabell 10. No-ämnenas representation i två läroböcker: 

NO-ämne PULS NO-boken (96 sidor) Boken om NO (112 sidor) 

Biologi 71 sidor, 70% 55 sidor, 60 % (varav 

undersökningar 8 sidor) 

Fysik 18 sidor, 18 % 38 sidor, 40 % (varav 

undersökningar 8 sidor) 

Kemi 14 sidor, 13 % (varav 

undersökningar 2 sidor) 

30 sidor, 30 % (varav 

undersökningar 7 sidor)  

 

Resultaten i tabell 10 visar på en ojämn ämnesfördelning av NO-ämnena i båda läroböckerna, 

där antalet sidor med biologi är avsevärt fler än de sidor med fysik- och kemiinnehåll. Glappet 

mellan fysik eller kemi och biologi är emellertid betydligt mindre i Boken om NO; som har 

fler sidor med både fysik och kemi samt färre sidor med biologi. Kemi är det ämne som enligt 

resultaten upptar minst utrymme i de båda läroböckerna. I Boken om NO upptar biologin 60 

procent av läroboken medan biologin i PULS NO-boken upptar 70 procent av innehållet. 

Kemin i PULS NO-boken får betydligt mindre plats med endast 13 procent, samtidigt som 

ämnet får 30 procent av innehållet i den andra boken. Även fysiken skiljer sig mellan 

läroböckerna där det är 40 procent i Boken om NO och 18 procent i PULS NO-boken. 

Systematiska undersökningar (Su1) finns i båda böckerna, men i PULS NO-boken är 

undersökningarna, som handlar om luft, kopplade till kemi, medan Boken om NO har 

undersökningar i samtliga NO-ämnen i lika stor utsträckning inklusive fältstudier kopplat till 

Året runt i naturen. 

7.2 Läroboksanvändning i NO-undervisning 

Lärare 1 använder sig av PULS NO-boken mer som inspiration i undervisningen, de har ingen 

klassuppsättning. Hon brukar ta bilder från läroboken och visa dem till eleverna genom 

PowerPoint. Lärare 2 använder sig också av PULS NO-boken i sin undervisning, även hon har 

tillgång till endast en lärobok som hon kan utgå ifrån. Lärare 2 brukar då skanna in sidorna från 

läroboken och visa sidorna till eleverna genom smartboarden, då kan eleverna läsa och titta på 

sidorna medan hon läser högt. Lärare 2 menar att innehållet i fysik och kemi är bristfälligt i 

PULS NO-boken, och lärare 1 använder inte boken alls i fysik eller kemi. Lärare 1 anser att 

det brister mest i fysik och kemi i läroboken, och menar att hon är tvungen att hitta annat 

material för att få med alla centrala innehållen under de tre åren. När lärare 1 ska kompensera 

med annat material brukar hon söka sig fram på internet, där hon oftast tar material från olika 

lärarsidor. Hon använder sig även av NTA-lådor för att kompensera det bristande innehållet i 

kemi och fysik i läroboken.  

 

Lärare 2 använder också PULS NO-boken och har liksom lärare 1 ingen klassuppsättning. 

Vidare använder hon precis som lärare 1 NTA-lådor som de får som ytterligare läromedel en 

gång per termin. Hon tycker även att läroboken brister i det praktiska arbetet, och att NTA-

lådan bidrar till att täcka mycket av de centrala innehållen, som exempelvis i fysik och kemi. 

Lärare 2 anser att det är mycket mer biologi i PULS NO-boken, vilket även övriga intervjuade 

lärare är överens om. Lärare 2 poängterade även att punkten under systematiska 
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undersökningar “några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram” är bristande 

i läroboken. För att täcka denna punkt kompletterar hon med filmer och fakta från nätet. Hon 

menar att det blir krävande att komplettera med annat material, och att det skulle vara bättre 

om allt fanns med i läroboken. 

 

Lärare 3 har inte heller en klassuppsättning. Hon använder sig av PULS NO-boken som en idé-

bok för sig själv, dels för att hon inte har någon klassuppsättning. Läroboken används som 

grund i lärare 3:s planering i årskurs 1–3. Hon anser som de resterande lärarna att läroboken 

inte täcker allt, samt att det är ganska övergripande information. När hon ska fördjupa sig på 

exempelvis enskilda planeter är hon tvungen att skapa eget material eller hitta något från nätet 

för att få djupare förståelse då läroboken inte är tillräcklig enligt henne. Lärare 3 menar att 

klassen är väldigt spridd; en del elever blir nöjda med vad de olika planeterna heter, medans 

andra elever vill ha mer information, då resulterar det i att hon måste kunna ge mer information 

än vad läroboken ger. Hon menar således att läroboken bidrar till idéer men att hon är tvungen 

att komplettera med annat material. Även lärare 3 anser att läroboken innehåller mer biologi 

och brister i kemi och fysik. Hon anser att man nästan måste tillföra allt själv i kemi-delen. 

 

Lärare 4 anser att PULS NO-boken ger grundläggande fakta på ytan om de centrala innehållen, 

(se nedanstående citat) främst de centrala innehållen kopplat till biologi. Lärare 4 har inte heller 

någon klassuppsättning utan använder boken som uppslag och inspiration ibland, men ofta 

väljer hon att komplettera med eget material eller att frångå boken helt. Lärare 4 har även 

Boken om NO på skolan, men endast provexemplar som prioriterats till en annan årskurs. 

 

Intervjuare: Men tycker du att det centrala innehållet med systematiska undersökningar och biologi… 

tycker du att det finns någonting i boken? 

 

Lärare 4: Ja det tycker jag, men det är verkligen på basic nivå upplever jag. Innehållet kanske räcker 

till två lektioner men jag kanske har planerat sex lektioner, så det är lite så att jag kan täcka det centrala 

innehållet men måste ändå bygga på för de elever som är ännu mer nyfikna” 

 

Lärare 4 poängterar att huruvida man använder boken lite eller mycket i sin undervisning kan 

påverkas av om man som lärare bara vill ha två lektioner om allt eller om man vill ge eleverna 

mer fördjupade kunskaper; och att vill man fördjupa elevernas kunskaper så räcker läroboken 

inte till. För att kunna ge eleverna fördjupade förklaringar kompletterar lärare 4 det med filmer, 

material från olika lärarsidor, samt böcker som finns på biblioteket. 

 

7.3 Kunskapsemfaser som kommer till uttryck i lärarintervjuerna 

I följande avsnitt redogörs för de identifierade kunskapsemfaserna och exempel på hur de 

kommer till uttryck i de intervjuade lärarnas NO-undervisning. Den tematiska analysen utifrån 

kunskapsemfaser har utgått ifrån kunskapsemfaserna i teori-avsnittet, såsom de beskrivs av 

Östman (1995; 2014) och utifrån våra egna tolkningar.  
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7.3.1 Den rätta förklaringen 

Lärare 1 menar att läroboken används när hon anser att faktan passar elevernas nivå. 

Undervisningen i NO blir oftast genom PowerPoints med bildstöd när fakta ska förklaras:  

 

Lärare 1: Jag använder väldigt mycket PowerPoint i NO. När vi jobbar med livscykler till exempel, då 

är det fakta sen visar vi lite bilder på de olika djuren och hur de utvecklas liksom under livscykeln.  

 

Utifrån kunskapsemfasen Den rätta förklaringen är vederbörande närvarande genom att lärare 

1 förklarar fakta om djur och hur utvecklingen sker under livscykler, utan att använda sig av 

bevisföring som exempelvis experiment. Djurs livscykler förklaras alltså med fakta om djur 

och med hjälp av bildstöd, för att alla elever ska hänga med. Lärare 1 tycker att PULS NO-

boken har lättförståelig och bra text med lagom mycket fakta som eleverna behöver kunna, hon 

menar att faktan i läroboken inte behöver vara djupare än vad den är. Lärare 1 fokuserar på att 

sätta grunderna i årskurs 1 och att NO-undervisningen då mestadels består av 

kunskapsförmedling i form av basfakta. Dock anser lärare 1 att fysiken är den del som är svårast 

att förklara och visa om man inte har ett bra material. Utifrån lärarens svar verkar hon anse att 

det är viktigt att erbjuda fakta i undervisningen så att eleverna får den rätta förklaringen, men 

att det är svårare i fysik. 

 

Lärare 2 använder läroboken genom att skanna in sidorna och visa dem på smartboarden så att 

eleverna kan lyssna och titta medan hon läser från texten. Hon brukar även läsa från boken och 

sedan diskutera innehållet med eleverna. Eftersom det är många i klassen som inte är så starka 

i sin läsning blir det oftast att de arbetar i helklass. Likaså som lärare 1 har hon endast tillgång 

till en lärobok som hon kan använda för sin undervisning. Lärare 1 tycker att biologi är lättare 

att förklara och undervisa om när man ska ge den “rätta förklaringen” till eleverna. Hon menar 

att kemi och fysik är svårare, att det inte räcker med att endast läsa upp och förklara utifrån 

fakta utan att eleverna också måste få det praktiskt genom experiment eller demonstrationer; 

vilket kan tolkas som att hon motsätter sig att endast arbeta med kunskapsemfasen Den rätta 

förklaringen.  

 

Lärare 1: När jag inte själv är så jätteduktig på att förklara vissa saker och så men det finns ju liksom 

bra enkla filmer man kan ta fram. Vissa saker lär jag ju barnen på det sättet. Jag låter filmen och 

presentationer och annat få göra sitt jobb. Eller jag har mer enkla presentationer och sen kan jag prata 

utifrån det. 

 

Ovanstående citat tolkas som att läraren menar att hon kan ge den “rätta förklaringen” till 

eleverna när hon kan saker men att det blir svårt att ge eleverna det när hon själv inte är så 

säker på det hon ska undervisa om, och att hon då tar hjälp av filmer eller presentationer som 

hjälper henne att ge den “rätta förklaringen” till eleverna. 

 

Lärare 2 undervisar mer om biologi som till exempel kroppen, årstider, djur och natur. När hon 

undervisar om människokroppen börjar hon med enklare fakta i årskurs 1 som hon sedan gör 

lite svårare i årskurs 2 och 3, som exempelvis att förklara vilka funktioner de olika organen 

har. Detta kan tolkas som att kunskapsemfasen Den rätta förklaringen finns som en röd tråd i 



 

30 

 

undervisningen (även Solid Foundation och Vardagsemfasen), där hon börjar med enklare 

fakta som att förklara vilka organ som finns, för att sedan successivt fördjupa och bygga vidare 

på förvärvade kunskaper genom att tala om vilken funktion de olika organen har.  

 

Lärare 3 använder läroboken som en idé-bok för sig själv samt som grund till planeringen för 

NO-ämnena. Liksom lärare 2 skapar hon PowerPoints som utgår från läroboken och talar 

utifrån den. En annan anledning till varför lärare 3 använder läroboken som en idé-bok är för 

att de inte har en klassuppsättning.  

 

Lärare 3: Jag tycker inte den täcker allt, till exempel nu så pratar vi om rymden och det finns inte så 

mycket om rymden. Ganska övergripande information. Men vi har grottat oss i varje planet och då 

måste jag ju göra ett eget material eller ta annat material för att få djupare förståelse. 

 

I ovanstående citat hävdar lärare 3 att läroboken inte täcker allt som ska undervisas i årskurs 

1–3. Det kan tolkas som att hon menar att faktan om rymden i läroboken inte är tillräcklig för 

att eleverna ska få den rätta förklaringen kring de olika planeterna, därför är hon tvungen att 

komplettera det med annat för att eleverna ska kunna få en djupare förståelse samt en korrekt 

förklaring kring planeterna. Hon menar att läroboken erbjuder henne idéer som hon utgår ifrån, 

som hon sedan fyller på med annat material som behövs för att kunna ge en övergriplig 

förklaring för alla elever.  

 

Lärare 3 talade även om att de har ett speciellt arbetssätt där de utgår från elevernas frågor för 

att väcka deras intresse. Hon gav ett exempel på hur en sådan lektion kan se ut: 

 

Lärare 3: Först började vi med att det fick ställa alla frågor de hade om rymden alltså allt som kom 

upp från eleverna. Sen har vi utgått från frågorna. Först tittar vi på en kort film. Efter filmen ställer jag 

till exempel frågan: Fick vi något svar om solen?  

 

Utifrån detta lektionsexempel går det att tolka det som att hon använder sig av en film för att 

beskriva den rätta förklaringen om solen. Men hon verkar ändå skapa en diskussion med 

eleverna genom att ställa frågor efter filmen, för att bekräfta om det verkligen har förstått 

förklaringen. Lärare 3 talade även om att det är väldigt abstrakt när man ska undervisa om 

rymden och att det därför kan vara svårt att svara på vissa frågor som eleverna ställer. Hon 

menar även att det ibland kan vara svårt att hitta bra filmer då rymden blir abstrakt. 

 

Lärare 3 talar även om att hon under en kemilektion om vatten undervisade om 

vattenmolekylens uppbyggnad. Hon var medveten om att alla elever inte skulle förstå vad en 

molekyl är, men att det är viktigt att eleverna någonstans får en grund för att kunna bygga 

vidare på det när de blir äldre. Vilket kan tolkas som att det är viktigt att undervisa om Den 

rätta förklaringen även om alla eleverna inte förstår (även som Solid foundation, som vi dock 

inte behandlar i denna studie). 

 

Lärare 4 anser att läroboken inte är fördjupad i någon del av NO-ämnenas centrala innehåll, 

med det menas att det är väldigt mycket “basic” fakta i läroboken. Läroboken fungerar utmärkt 

i årskurs 1 enligt lärare 4 då hon anser att eleverna får en bra grund, men i årskurs 2 och 3 blir 



 

31 

 

innehållet i läroboken väldigt tunt då man ska fördjupa sig ännu mer. För att eleverna ska få en 

undervisning med fördjupat innehåll i NO-ämnena, anser läraren att hon behöver ta till annat 

material i undervisningen: 

 

Lärare 4: Men jag tänker att det handlar ju, hela lågstadiet är ju nästan att du ska jobba mycket med 

årstider, årstidsväxlingar, djur, varför vi har natt och dag, varför vi har olika årstider. Det ska ju vara en 

fördjupning längst vägen, men det är svårt att få med hjälp av bara boken. 

 

Utifrån kunskapsemfasen Den rätta förklaringen kan det tolkas som att läroboken har ett 

innehåll som kan tillämpas för att undervisa om “den rätta förklaringen” till en början, men 

sedan brister innehållet när hon ska undervisa om mer djupgående förklaringar. Ett exempel 

som hon gav var att läroboken är alldeles för innehållsfattig för att kunna ge eleverna 

undervisning om människokroppen, detta kan tolkas som att läroboken inte ger läraren 

tillräckligt med innehåll för att kunna ge eleverna ordentligt med fakta om människokroppen. 

Hon talade även om att hon undervisar om vatten, där hon går igenom vad vatten är, vart det 

finns och vad man kan göra med vatten. Utifrån hennes svar på hur hon undervisar om vatten 

tolkas det som att hon ger eleverna Den rätta förklaringen. Lärare 4 likaså som lärare 3 anser 

att fysiken är ett ganska stort och svårt område, som innehåller svåra begrepp. Hon menar att 

det blir väldigt problematiskt att undervisa om det i en årskurs 1:a, då det blir svårt att förklara 

faktan så att eleverna förstår.  

7.3.2 Den vetenskapliga metoden 

Den vetenskapliga metoden handlar om naturvetenskapliga färdigheter och att lära sig det 

naturvetenskapliga arbetssättet sett till manipulativa färdigheter som inte har med den 

intellektuella processen att göra, till skillnad från Vetenskapens intellektuella process (Östman, 

1995). Denna kunskapsemfas talade samtliga lärare om, men i olika grad och med olika fokus. 

Lärare 1 uttrycker att hon känner ett behov att göra fler experiment i fysik och kemi, men att 

det är svårt att få till i helklass med 31 elever. Även lärare 3 tycker att det är svårt att genomföra 

experiment i helklass, varför laborativa inslag förekommer vid enstaka tillfällen då möjlighet 

till laborationer i halvklass finns. Lärare 1 utför också många experiment i halvklass under 

perioder då hon har tillgång till NTA-låda, där klassen i 1:an jobbar med fjärilens livscykel 

praktiskt då de får fjärilslarver till klassen. I 2:an kommer klassen att fortsätta arbeta med 

experiment från NTA-lådan, men då utifrån de centrala innehållen som rör Material och 

ämnen, till exempel fast och flytande form och vad som flyter eller sjunker i vatten. Allt 

material till experimenten medföljer NTA-lådan. Även Lärare 2 använder sig utav NTA-lådor 

vid experiment; detta gör hon när hon har tillgång till lådorna en gång per termin. Hon 

poängterar att PULS NO-boken som hon använder saknar det praktiska och att de utöver NTA-

lådor inte har så mycket praktiskt material på skolan att arbeta med. På lärare 4:s skola däremot 

har man samlat ihop ett NO-förråd. Lärare 2 undervisar mer om biologi, medan de centrala 

innehållen som rör fysik exempelvis får mindre plats i undervisningen: 

 

Lärare 2: Det blir att man mer undervisar om årstider, djur alltså saker och ting som händer i naturen 

[...]. Tyngdkraft och vissa saker det gör jag när jag har tillgång till lådan. Sen blir det kanske inte mer 

om det. [...] allt kanske beror på ibland lite av ens egna intresse, men helt klart blir det lite mindre av 
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sådant. Det är mera en gångs tillfällen, man bockar av vissa saker medans de andra gör man lite mer 

regelbundet. 

 

Citatet ovan exemplifierar att djur och natur är ett mer kontinuerligt arbetsområde, medan 

tyngdkraft exempelvis blir någonting som kan bockas av vid tillgång till sådana experiment 

från NTA-lådan. Lärare 1 tar även upp andra undersökande arbetssätt kopplat till biologi, då 

hon beskriver att de till våren ska ut i skogen och undersöka träd, djur och hur det ser ut i 

skogen. Liksom lärare 1 förlägger övriga lärare en del av undervisningen till skogen; lärare 2 

gör detta för att undersöka “[...] blad och växter, hur saker och ting liksom förändras på träden, 

tittar på alla möjliga djur och kryp [...]” (Lärare 2).  

 

Vidare ska lärare 1:s elever både formulera hypoteser och generalisera utifrån observationer 

genom att dra egna slutsatser utifrån det observerade, med teori som grund. Hypoteserna får 

eleverna ställa i par eller enskilt och under genomgången innan ett experiment får klassen 

förklarat vad som ska observeras under experimentet. På en följdfråga om teoretiska 

förklaringar till experimenten efter dess genomförande svarar hon: 

 

Lärare 1: Jag tycker att det är väldigt viktigt ge en förklaring på vad det är man ska göra men sen tycker 

jag även det är viktigt att barnen får tänka själva om vad som kan hända, om det inte är jätterimligt så 

kommer de ändå inse det sen och kommer lära sig att aa det här va inte rimligt. Alltså att de ändå lär sig 

av sig själva när de ställer sig sin hypotes sen får de se det verkliga resultatet om det var rimligt. 

 

Det ovanstående citatet kan tolkas som att eleverna får en förklaring till vad som ska 

undersökas innan själva experimentet, men att eleverna förväntas vara relativt självgående vid 

hypotesformulering och baserat på “det verkliga resultatet” göra egna bedömningar av 

hypotesens rimlighet. “Det verkliga resultatet” tolkas som det förväntade resultatet och inte 

elevernas egna resultat. En sådan tolkning innebär att klassen får reda på vad som var det tänkta 

resultatet och att de följaktligen kan jämföra detta med sina egna resultat och hypoteser.  

 

På frågan om laborativa inslag i de olika NO-ämnena svarade lärare 2 att det blir mer sådant i 

kemi; ibland en gång i veckan, men med mycket praktiskt i samtliga NO-ämnen. Hon beskriver 

experiment med olika stora isbitar, där eleverna får fundera på hur lång tid det tar för dem att 

smälta, för att sedan ge dem i uppgift att praktiskt få isbitarna att smälta på kortast möjliga tid. 

Till ett sådant experiment används även karamellfärg på isen. Ibland känner hon ett behov att 

ta med material hemifrån till laborationer. Vidare beskriver hon experiment som genomförs 

som demonstrationer av läraren och där eleverna får ställa hypoteser innan, till exempel att 

hälla vatten i olja eller “[...] blanda ihop lite saker och se vad som händer”, som lärare 2 

uttrycker det. Lärare 3 gjorde ett experiment i halvklass där eleverna fick vara med och tillverka 

en lavalampa. Till detta experiment fick eleverna först teorin genom en film, sedan var de 

delaktiga under genomförandet och observerade vad som hände, samt funderade på varför. 

Efter laborationen sammanfattade de gemensamt: “[...] vad var det vi gjorde? Vad var det som 

hände? Varför blev det som det blev?” (Lärare 3). Experimentet med lavalampan är följaktligen 

ett gott exempel på undervisning som behandlar naturvetenskapens process, förutom att 

hypoteser inte ställdes innan genomförandet denna gång - men lärare 3 framhåller hypoteser 

som viktiga:  



 

33 

 

 

Lärare 3: Ja denna gång blev det inte så (att de ställde hypoteser) men jag tycker det är viktigt. [...]  

 

Intervjuare: När de ska formulera hypoteser, skriver de ner dem eller ritar på något sätt? 

 

Lärare 3: Om jag tänker min förra klass fick de försöka skriva några meningar tillsammans. Men just 

denna klass är svaga. Väldigt många nyanlända och många som inte kan läsa. Då blir det att vi gör mycket 

gemensamt eller att de får rita.  

 

Hur eleverna ska formulera hypoteser beror med andra ord på elevgruppen och dess 

förutsättningar. Vidare förklarar lärare 3 att det är elevernas tankar hon vill komma åt vid 

observationer under experiment och inte att eleverna använder rätt begrepp på en gång.  

 

I biologi får lärare 3 in undersökande arbetssätt kopplat till den egna kroppen eller naturen, då 

det både inträffar att klassen går ut i skogen och utforskar eller att de tar in växter och dylikt 

för att undersöka i klassrummet. Lärare 4 använder sig ibland av en så kallad naturruta; ett 

avgränsat område i skog eller liknande där eleverna under en tid får studera djur och växter i 

rutan och följa utvecklingen i rutan. Plantering av frön är ett annat undersökande arbetssätt som 

beskrivs av lärare 4 och som de arbetar med i klassrummet; eleverna får då ta hand om varsin 

planta och de har haft ett krysschema som de fyllt i då någonting hänt med plantorna, sedan 

skulle de också mäta och lista ut vilken växt de fått.  

 

Lärare 4 arbetar efter ett NO-upplägg där man i 1:an fokuserar på biologi och de centrala 

innehållen kring Året runt i naturen, i 2:an Kropp och hälsa och rymden. I 3:an arbetar de 

också med kroppen, men med fler laborationer med exempelvis vatten, lösningar och 

blandningar. Lärare 4 poängterar att PULS NO-boken har få exempel på hur man kan jobba 

med systematiska undersökningar genom fältstudier, observationer och experiment; och att 

dessa exempel mest handlar om vatten. Hon utvecklar sitt resonemang ytterligare: 

 

Lärare 4: Men det här med fältstudier och det tycker jag inte boken innehåller, inte liksom hur man 

ska gå tillväga och vad man kan göra, det får man välja själv [...]. Nu är det vinter då pratar vi om 

fåglar som stannar kvar och då ska vi ut göra en studie och titta efter spår. Då finns det ju kanske tre 

rader i den här boken som står om spår - att man kan hitta spår i snön. [...] För att göra en studie behövs 

lite mera, [...] och då är det mera att man använder antingen hur man själv har gjort tidigare eller att 

man vet hur man gör och sedan gör en egen plan för hur studien ska gå till. [...] Men om man kollar 

kraft och rörelse och systematiska undersökningar då kanske man ibland på systematiska 

undersökningar inte alltid har materialet för att kunna göra det här på skolan. 

 

Som citatet förtäljer är innehållet om fältstudier magert i PULS NO-boken enligt lärare 4; 

grundläggande fakta tas upp som att man på vintern kan se fågelspår i snön, men att det är upp 

till läraren att fundera på hur man ska genomföra en fältstudie och vad som ska studeras. Lärare 

4 har som nämnt tillgång till ett NO-förråd på skolan, men hon upplever ändå att material 

stundtals saknas för att kunna genomföra systematiska undersökningar inom området Kraft och 

rörelse på skolan. Det arbetsområdet arbetar de ofta mycket praktiskt med i grupper för att göra 

det mindre abstrakt genom att bygga och testa med material som lego, linjaler, stavar, böcker 

etcetera.  
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Laborativa inslag använder lärare 4 i undervisningen ungefär tre gånger per termin i 1:an och 

2:an, och i 3:an blir det en del laborativt under hela vårterminen. Att det blir mer laborativt i 

3:an beror dels på att de flesta elever kan läsa och skriva, fylla i tabeller, använda dator och 

skriva hypoteser, menar hon. Tanken är också att eleverna när de går i 3:an förvärvat 

grundläggande kunskaper om till exempel vatten; vad det är och vart det finns, hur 

vattenmolekylen fungerar, för att sedan bygga vidare på dessa kunskaper genom att laborera 

med vatten. Lärare 4 tar upp en färdighet inom den naturvetenskapliga processen som de andra 

lärarna inte talar om; nämligen enklare säkerhetsföreskrifter under laborationer, som att 

använda skyddsglasögon: 

 

Lärare 4: Vi har ingen laborationssal man är ju i klassrummet, då gäller det att man tänker till vilka 

laborationer man gör, om man behöver skyddsglasögon och vad man har för skyddsutrustning.  

 

 Intervjuare: Skyddsglasögon, har du ett exempel på någon sådan laboration? 

 

Lärare 4: Ja om de ska till exempel använda vatten och salt, göra olika lösningar ska de ha 

skyddsglasögon på sig så att de inte får det i ögonen. Det kan vara svårt för många lärare att komma 

ihåg. [...] Man får tänka till när man ska ha dessa lektioner, hur ska det gå till och vad ska de laborera 

med. 

 

Som framgår av citatet ovan strävar lärare 4 efter att använda skyddsutrustning på ett medvetet 

sätt under respektive laboration, genom att under laborationer med lösningar av olika slag 

exempelvis se till att eleverna bär skyddsglasögon så att de inte får stänk i ögonen. Att det även 

under enkla laborationer med ofarliga ämnen som vatten och salt är bra med skyddsglasögon. 

Inte heller övriga lärare i denna studie har tillgång till laborationssal, men lärare 4:s NO-förråd 

och säkerhetstänk kan tänkas göra laborationer mer lika laborationer i laborationssal. Det går 

dock inte att veta säkert huruvida de andra lärarna tänker på säkerhetsföreskrifter under 

laborationer, men det var bara lärare 4 som tog upp det spontant.  

 

Hypoteserna i lärare 4:s klassrum kan till en början vara muntliga eller att eleverna skriver 

hypoteser tillsammans på en mini White board. Längre fram får de olika alternativ till vad som 

kommer att ske under laborationer, där de fyller i sina “gissningar” i tabeller. Innan hypoteser 

ställs får klassen ta del av teori, till exempel genom att se på en NO-film. De får också berätta 

för varandra om sin hypotes innan experimentet, där eleverna ofta arbetar två och två. Efter 

genomfört experiment utbyter de tankar med sin partner och funderar över det observerade: 

“Hur blev det, varför blev det så här så får de skriva ner det. Oftast är det att de jobbar två och 

två för att man ska kunna utbyta tankar.” (Lärare 4). Detta tolkas som att även Vetenskapens 

intellektuella process kommer till uttryck, då eleverna ska samtala om vad som hände och 

varför och skriva ner sina observationer och tankar enskilt, att de ska kunna generalisera och 

dra slutsatser. Hon försöker också att genomföra laborationerna i halvklass för att möjliggöra 

diskussion och ofta sker laborationerna i form av demonstrationer där eleverna får vara 

delaktiga.  
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7.3.3 Vetenskapens intellektuella process 

Denna kunskapsemfas går lite hand i hand med Den vetenskapliga metoden, men till skillnad 

från Den vetenskapliga metoden är det processen i det vetenskapliga tänkandet som är i fokus 

och att “tänka och resonera som en vetenskapare” (Östman 1995; Östman 2014). Som redogjort 

för under teoriavsnittet synliggörs Vetenskapens intellektuella process då man i undervisningen 

till exempel styrker en teori eller förklarar ett begrepp i ämnesinnehållet med demonstrationer 

eller experiment som bevis (Östman 1995). Denna kunskapsemfas kan förväntas komma till 

uttryck under de flesta demonstrationer och experiment, förutsatt att eleverna fått någon form 

av teoretisk grund innan genomförandet av dessa eller att teorin förklaras under tiden eller 

efteråt. Som togs upp under 7.4.2 Den vetenskapliga metoden genomför samtliga lärare 

undersökningar av olika slag och flera av lärarna nämnde även demonstrationer som ett 

naturligt inslag i undervisningen, vilket indikerar att även Vetenskapens intellektuella process 

kommer till uttryck i lärarnas NO-undervisning. 

 

Somliga demonstrationer som lärarna beskrev var i form av lärarledda experiment i 

klassrummet och med klassen som publik och medhjälpare, till exempel experimentet med 

lavalampan i halvklass som beskrivs av lärare 3 (se 7.4.2), där eleverna fick vara delaktiga och 

hälla. Inför experimentet med lavalampan fick klassen teori genom en film, som också kan 

tolkas som en form av demonstration. Lärare 1 demonstrerade begreppet friktion genom en 

film om friktion som hon var med och spelade in och som enligt henne skulle syfta till att 

“försöka göra det mer tydligt än att bara säga “Friktion är det här.”” (Lärare 1). Hon ville 

således erbjuda eleverna en koppling mellan teori och praktik där hon inte enbart talade om 

fakta, alltså kunskapsemfasen Den rätta förklaringen, utan att de spelade in en film där de 

försökte förklara begreppet friktion genom att samtidigt visa friktion. Det vill säga att fakta 

kring begreppet friktion bevisades. Lärare 3 använder liknande demonstrationer om friktion, 

balans och densitet, men hennes filmer är lånade från nätet. Hon brukar därefter testa någonting 

i klassrummet kopplat till filmen, till exempel vad som flyter och sjunker, så att eleverna får 

möjlighet att befästa naturvetenskapliga begrepp ytterligare. Då hon ofta har helklass brukar 

sådana experiment dock genomföras som demonstrationer av henne själv, men att eleverna 

ändå är delaktiga och observerar och diskuterar. Även lärare 4 genomför de flesta experiment 

som demonstrationer: 

 

Lärare 4: [...] Eftersom vi inte har en NO-sal på det sättet så blir det ju kanske mer ofta att det är en 

vuxen som gör laborationen och eleverna får titta på. Någon får komma och hjälpa till, och sen kan de få 

testa på något annat sätt liksom. Men man försöker få halvklass för att man ska få diskussioner kring 

laborationen.  

 

I ovanstående citat av lärare 4 förklarar hon att laborationer av praktiska skäl ofta genomförs 

av en vuxen, och att eleverna observerar samt att någon av dem får hjälpa till samt att de sedan 

kan “testa på något annat sätt” - men detta förklaras inte vidare. Hon försöker också ha 

halvklass för att främja diskussioner. Både lärare 4 och 3 tycker alltså att det är viktigt att 

eleverna får observera och diskutera experiment. Lärare 4 talar även om att experiment ofta 

blir fel på grund av någon felkälla, men att man då kan göra om experimentet. Eleverna tränas 

då i det vetenskapliga tänkandet, att man kan göra fel och att resultatet då ofta påverkas. 
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Lärare 2 menar att biologi är lättare att undervisa om och arbetar mycket med fakta (Den rätta 

förklaringen) i det ämnet, att eleverna ska skriva faktatexter, medan hon tycker att kemi och 

fysik mer kräver att man arbetar praktiskt eller visar. Detta kan tolkas som att kunskapsemfasen 

Vetenskapens intellektuella process får större plats i fysik och kemi, där hon känner ett behov 

av att arbeta mer praktiskt eller med demonstrationer. Hon poängterar emellertid att hon skulle 

vilja arbeta mer praktiskt även i biologi kopplat till kroppen exempelvis, men att praktiskt 

material som dockor med uttagbara organ saknas: 

 

Lärare 2: [...] just när det gäller NO framförallt biologin, jag önskar att vi hade haft mer tillgång till 

kanske dockor som man kan plocka ut organ ifrån och visa till barnen. Alltså mer praktiskt material. En 

sak är att läsa och prata om saker och ting. Man minns ju själv mer när man får se saker mer i verkligheten. 

 

Den bristande tillgången till praktiskt material ses som en begränsande faktor av lärare 2 när 

det kommer till att arbeta praktiskt i biologi om Kropp och hälsa. Hennes ambition tycks vara 

att arbeta mer praktiskt med detta eftersom man minns det man sett med egna ögon bättre. 

Citatet kan tolkas som att hon förespråkar kunskapsemfasen Vetenskapens intellektuella 

process även om den inte alltid kommer till uttryck i biologiundervisningen. 

 

Lärare 3 tycker att biologi är lättast att undervisa i avseende både det teoretiska och det 

praktiska, eftersom djur, natur och kroppen är mer vardagsnära, vilket tas upp vidare under 

7.3.4 Vardagsemfas. Hon beskriver bland annat undersökningar med kroppen och i naturen. 

När hon undervisade om Linné och hans arbete med växter försökte hon göra det praktiskt 

genom att vandra med eleverna i Linnés fotspår, längst med en del av “gula stigen” och leta 

efter växter. Eleverna fick också fakta om Linné och om syftet med latinska namn, varefter 

eleverna själva skulle hitta på och rita blommor samt ge dem latinska namn. Teoretiskt menar 

hon att eleverna hade många frågor som ibland var svåra att besvara fullt ut, men att de 

praktiska momenten väckte elevernas nyfikenhet och intresse för växter och Linné.  

 

Ytterligare ett exempel på en undervisningssituation då Vetenskapens intellektuella process 

uttrycks är när lärare 1 beställde in fjärilslarver med en NTA-låda när eleverna skulle lära sig 

om fjärilens utveckling. I stället för att bara prata om fjärilens livscykel fick eleverna då 

uppleva den. 

 

7.3.4 Vardagsemfas 

Denna kunskapsemfas talade samtliga lärare om. De gav inte så många exempel på denna 

kunskapsemfas från sin undervisning. Lärare 1 talade om att hennes undervisning inte bara går 

ut på att hon står där och talar utan att eleverna även får vara med och diskutera och komma 

med sina egna erfarenheter; det vill säga att eleverna använder Vardagsemfasen genom att ge 

exempel från sin egen vardag. Hon gav även exempel på ett kommande undervisningsupplägg 

i fysik, där hon kommer låta eleverna använda en lekplats för att testa fysikaliska begrepp 

praktiskt. Ett sådant undervisningsexempel tolkas som att hon använder sig av 

Vardagsemfasen, då hon vill att eleverna ska förstå de fysikaliska begreppen genom att relatera 
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begreppen till sådant som är konkret och begripligt för dem, som förekommer i deras vardag. 

Lärare 2 gav ett lektionsexempel som hon brukar genomföra tillsammans med eleverna i 

naturen. I naturen får eleverna titta på blad, växter, kryp och djur. Naturen är nära eleverna 

vilket kan kopplas till Vardagsemfasen, även de andra lärarna arbetar med naturen. 

 

Även Lärare 3 talade om en undervisningssituation i fysik, där hon tillsammans med eleverna 

testade på friktion i klassrummet med vardagliga föremål som skor, strumpor och med golvet 

som underlag. Lärare 3 använde sig då av vardagliga begrepp som “glid” i stället för “friktion” 

för att det skulle vara lättare för eleverna att förstå, då klassen är mångkulturell. Eleverna fick 

undersöka friktion genom att testa glida med strumpor, barfota och skor på golvet för att 

jämföra “glidet”. Sedan fick de även arbeta med balans med sina egna kroppar.  

 

Lärare 3: Kroppen är något som intresserar eleverna jättemycket, naturen och djuren intresserar dem 

också. Det kanske är därför boken har lite mer om det, det är så nära. 

 

Citatet ovan belyser att biologi är ett ämne som intresserar eleverna väldigt mycket då det är 

ett vardagsnära ämne om bland annat kroppen, djur och natur. Lärare 3 anser att det som står 

eleverna nära oftast är det som är okomplicerat och lättare att förstå, som exempelvis 

arbetsområdet “kroppen” där man kan undersöka andning och puls på varandra. Vidare talade 

lärare 3 även om ytterligare ett elevnära undervisningsexempel, i vilket eleverna i hennes 

tidigare klass testade på vattnets olika former under vinterhalvåret. Eleverna fick ta ut 

någonting som skulle frysas för att sedan ta in det igen för att tina. Sedan fick de göra 

experiment för att synliggöra vattens fasövergång från flytande till gasform, där läraren 

använde sig av skolans kök och kokade vatten på spisen för att eleverna skulle kunna se ångan 

från vattnet. Utifrån lärare 3:s svar är det tydligt att vardagsemfasen är närvarande i hennes 

undervisning. Hon talade upprepade gånger om vikten av elevnära NO-undervisning, eftersom 

vardagskopplingen bidrar till att eleverna lättare förstår det undervisade.  

  

Lärare 4 talade om hur hon generellt arbetar med NO-undervisning, att hon oftast arbetar med 

hur vardagen fungerar inom NO-ämnena. En sådan lektion enligt lärare 4 kan gå ut på att 

samtala om hur material kan sorteras efter diverse egenskaper. Hon tog även upp att de brukar 

göra studiebesök på Uppsala vatten och reningsverk samt återvinningscentraler, där de får se 

hur vardagliga aspekter fungerar. Studiebesök på återvinningscentraler handlar framförallt om 

det moraliska i att återvinna material, som tas upp vidare under nästa kunskapsemfas, men då 

återvinning är någonting den goda medborgaren förväntas ägna sig åt i vardagen kan det också 

kopplas till Vardagsemfasen.  

 

7.3.5 Kunskap och beslut  

Studiebesöket på återvinningscentralen som lärare 4 talade om (se 7.3.4) går även att koppla 

till emfasen Kunskap och beslut, då man under besöket även talar om varför det är viktigt att 

återvinna och sortera material. Genom detta besök lär sig eleverna om hur de ska återvinna och 

varför det är bra att göra det utifrån ett moraliskt perspektiv. Ingenting annat som övriga lärare 

tog upp i intervjuerna visar på en sådan emfas.   
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8 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning 

samt teoretiska utgångspunkter. Först diskuteras representationen av de centrala innehållen i 

NO i de två analyserade läroböckerna. Sedan diskuteras läroboksanvändning och 

kompensation av bristande innehåll, samt kunskapsemfaser i NO-undervisning utifrån 

intervjusvar. Slutligen behandlar följande avsnitt även felkällor och förslag till vidare studier. 

 

8.1 NO-läroböcker kopplat till de centrala innehållen i NO, Lgr 22 

Läroboksanalysen indikerade en ojämn ämnesfördelning i förhållande till de centrala 

innehållen i NO-ämnena, då de centrala innehållen kopplade till biologi är överrepresenterade 

i de båda analyserade läroböckerna, särskilt i PULS NO-boken (se tabell 4, 5 & 9). Vidare är 

Året runt i naturen det centrala innehåll med allra flest sidor i läroböckerna och Material och 

ämnen, som är det enda centrala innehållet kopplat till kemi, upptar minst sidor i Boken om 

NO (se tabell 4 & 7). PULS NO-boken har allra minst sidor om Systematiska undersökningar, 

närmare bestämt 4 sidor (se tabell 8). Systematiska undersökningar är följaktligen 

underrepresenterat i PULS NO-boken, med ett uppslag om undersökningar med luft och två 

sidor om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram om rymden. Ferreira och Saraiva (2021) 

anser att instruktioner till praktiskt arbete i NO-läroböcker, i form av undersökningar etcetera, 

bidrar till en förståelse mellan teori och praktik. Även deras resultat visar att instruktioner till 

undersökningar och experiment är dåligt representerade i NO-läroböcker (Ferreira & Saraiva, 

2021). Boken om NO däremot har flertalet exempel på undersökningar i samtliga NO-ämnen 

samt några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap vuxit fram i respektive NO-ämne. En 

slutsats är därav att Boken om NO är mer praktisk, med relativt många sidor som uppmuntrar 

till att testa teoretiska begrepp i praktiken, såsom tyngdkraft, balans, friktion etcetera - så att 

elever även kan se kopplingen mellan teori och experiment. Kopplat till Östman (1995; 2014) 

indikerar detta att Boken om NO förutom kunskapsemfasen Den rätta förklaringen även 

erbjuder kunskapsemfaserna Den vetenskapliga metoden och Vetenskapens intellektuella 

process. Ingen av lärarna i denna studie använder emellertid denna lärobok, utan PULS NO-

boken, vilket även nämns i avsnitt 8.2. PULS NO-boken har som sagt endast ett uppslag som 

uttryckligen uppmuntrar eleverna att genomföra undersökningar, men det räcker för att 

möjliggöra arbete med Östmans (1995; 2014) kunskapsemfaser Den vetenskapliga metoden 

och Vetenskapens intellektuella process, åtminstone i kemi som uppslaget berör, förutsatt att 

läraren även erbjuder teori som komplement till laborationer.  

 

8.2 Läroboksanvändning och kompensation av bristande innehåll utifrån intervjusvar 

Resultatet utifrån lärarnas läroboksanvändning visar att samtliga lärare endast har enstaka 

exemplar av en lärobok (PULS NO-boken) som de till viss del planerar, undervisar och hämtar 

inspiration ifrån i sin NO-undervisning. Detta kan liknas med Englunds (2006) rapport där han 

menar att det är väldigt få lärare som väljer att inte använda läroböcker i sin undervisning och 

att läroboken är ett gott stöd i lärarens planering. Samtliga lärare tycker dock att PULS NO-

boken behöver kompletteras med annat material för att kunna få med allt från det centrala 



 

39 

 

innehållet, då det är mycket fokus på biologi i läroboken. En lärare anser att boken är “basic” i 

alla centrala innehåll, även de centrala innehållen kopplade till biologi (se 7.3.1). Alla lärare är 

överens om att det är biologi som dominerar läroboken och att fysik och kemi är 

underrepresenterade, samt att den brister i innehållet Systematiska undersökningar. Detta 

överensstämmer även med denna studies läroboksanalys, som diskuterats i föregående avsnitt. 

Två av lärarna använder NTA-lådor för att täcka Systematiska undersökningar, men trots att 

detta innehåll är relativt väl representerat i Boken om NO är det ingen som använder den av de 

intervjuade lärarna. En av lärarna beskrev att de har några provexemplar av Boken om NO, 

som dock prioriterats till högre årskurser på hennes skola. Forskaren Moulton (1994) 

poängterar i sin studie att läroböcker implementeras olika beroende på läraren i frågan. Detta 

överensstämmer till viss del med denna studie då samtliga lärare använder läroboken i sin 

undervisning men med olika implementeringar, då vissa använder den i planeringen och/eller 

på lektioner, medan andra använder den främst som inspirationskälla. Englund (2006) 

poängterar även att läroböcker används som material när lärarna ska redogöra får någonting 

faktabaserat under lektioner; resultatet från vår studie visar att flera av lärarna använder bilder 

och texter från läroboken när innehåll ska presenteras för eleverna.  

 

Wynes och Nicholas (2017) studie visar också att läroboken fungerar som hjälpmedel för 

lärare, och Molin (2006) menar även att läroboken är lärarens viktigaste “samarbetspartner” 

för planering i undervisningen. Men i denna studies resultat anser lärarna att de inte kan förlita 

sig på läroboken helt då flera delar av den enligt lärarna är bristfälliga och måste kompletteras 

med annat material, i synnerhet fysik och kemi. Resultatet visar därtill att lärarna bland annat 

kompletterar läroboken med material från olika lärarsidor, eget eller lånat material, böcker, 

NTA-lådor och filmer då det brister i lärobokens innehåll. Vilket kan tolkas som att Molins 

(2006) beskrivning av läroboken som lärarens viktigaste “samarbetspartner” inte 

överensstämmer med vårt resultat, åtminstone inte sett till fysik och kemi. 

Enligt forskarna Ivanuš med fleras (2021) resultat är tryckta läroböcker det vanligaste 

läromedlet som används i undervisning, särskilt i NO-undervisning. Även Ferreira och 

Saraivas (2021) resultat indikerar att läroböcker fortfarande används i stor utsträckning i 

undervisning. Utifrån vår studies resultat av lärarnas läroboksanvändning är den tryckta 

läroboken närvarande i samtliga lärares NO-undervisning och ingen digital lärobok tycks 

användas, däremot förekommer många andra former av läromedel, som till exempel NO-filmer 

och NTA-lådor. Utifrån lärarnas intervjusvar är det emellertid svårt att säga med säkerhet vilket 

läromedel som används mest i NO-undervisning. En möjlig tolkning utifrån lärarnas svar är att 

läroboken används mest i biologi och om rymden i fysik, men att övriga områden kompletteras 

med annat material i högre grad. Ferreira och Saraivas resultat visar även att instruktioner till 

experiment och undersökningar i läroböckerna är underrepresenterade. Utifrån lärarnas 

intervjusvar tolkas det som att PULS NO-boken är väldigt innehållsfattig när det kommer till 

experiment och undersökningar i läroboken. Detta resulterar i att lärarna måste komplettera 

med annat material såsom NTA-lådor för att täcka de praktiska momenten. 
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8.3 Kunskapsemfaser i NO-undervisning utifrån intervjusvar 

Vardagsemfasen, Den rätta förklaringen, Den vetenskapliga metoden och Vetenskapens 

intellektuella process identifierades i samtliga intervjuer om lärarnas NO-undervisning. 

Kunskap och beslut emfasen identifierades i en av de fyra lärarintervjuerna. För 

kunskapsemfaserna Den vetenskapliga metoden och Vetenskapens intellektuella process får 

lärarna i denna studie, som använder PULS NO-boken, emellertid inte mycket stöd från 

läroboken. 

 

Den rätta förklaringen kommer till uttryck i samtliga lärares NO-undervisning att döma av 

intervjusvaren, då lärarna ibland presenterar fakta från läroboken eller annat läromedel utan 

bevis som exempelvis demonstrationer och experiment. Danielsson och Warwick (2014) fann 

diskurser om vad det innebär att undervisa i NO. En “traditionell diskurs” som återfanns i 

samtliga intervjuer med grundlärarstudenter och som representerar deras egna erfarenheter av 

NO när de gick i grundskolan (Danielsson & Warwick, 2014). Den traditionella diskursen 

karakteriseras enkelt förklarat av kunskapsöverföring av fakta från lärare till studenter, ofta 

utifrån en lärobok (Danielsson & Warwick, 2014). Denna diskurs skulle kunna tolkas som 

kunskapsemfasen Den rätta förklaringen (Östman, 1995), som återigen även identifierats 

utifrån vår studies intervjusvar.  

 

Även kunskapsemfaserna Den vetenskapliga metoden är närvarande i lärarnas NO-

undervisning, då samtliga lärare använder sig av enklare experiment i smågrupper eller 

demonstrationer, framförallt i kemi och fysik. I biologi genomför lärarna exempelvis fältstudier 

i naturen. Flera av lärarna genomför även experiment i framförallt kemi som lärarledda 

demonstrationer av praktiska skäl, till exempel när de har helklass, men eleverna får även då 

observera och vara delaktiga i viss mån, samt diskutera resultaten. Berg med flera (2007) 

beskriver att laborationerna i den årskurs 4 som observerades genomfördes antingen i 

elevgrupper eller som demonstrationer ledda av läraren, i likhet med laborationer som lärarna 

i vår studie beskriver. Eleverna får bland annat praktisera kunskapsemfasen när de formulerar 

hypoteser med viss teori som grund, generaliserar utifrån observationer enskilt eller i 

diskussioner etcetera. Även laborationerna i Berg med fleras (2007) studie kan till viss del 

sägas undervisa eleverna i Den vetenskapliga metoden, då eleverna fick ställa hypoteser innan 

laborationer, samt observera och dokumentera händelseförlopp, dock med fokus på vad som 

hände, inte varför. Hypoteserna som läraren i deras undersökning praktiserade beskrevs som 

en “gissningslek” där eleverna fick gissa sig till resultatet utan teoretisk grund och rita eller 

skriva sin hypotes (Berg m.fl., 2007). Detta stämmer inte helt överens med vår studie, då lärarna 

enligt intervjusvaren försöker erbjuda eleverna teori innan de ställer hypoteser, samt att flera 

av lärarna även för en diskussion i klassen om varför det blev som det blev. Eleverna lämnas 

alltså inte själva med sina hypoteser och observationer. Berg med flera (2007) menar att 

eleverna i studien förväntades dra slutsatser självständigt utifrån observationer, samt att läraren 

inte “rättade” hypoteser eller observationer som var orimliga. En av lärarna arbetar också aktivt 

med säkerhetsföreskrifter under laborationer, vilket lär eleverna att arbeta som vetenskapare 

genom att tänka på säkerhet och använda skyddsglasögon. 
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Vetenskapens intellektuella process går också att finna i lärarnas NO-undervisning, då samtliga 

lärare försöker erbjuda en koppling mellan teori och praktik genom demonstrationer, fältstudier 

i naturen eller experiment. Två av lärarna har möjlighet att beställa in NTA-lådor ibland kopplat 

till de centrala innehållen i NO, som då innebär att de får material och instruktioner etcetera 

skickade till sig för att kunna genomföra laborationer och demonstrationer, men när de inte har 

tillgång till NTA-lådorna finns det inte så mycket material på skolorna att arbeta med. Då får 

de använda vardagsföremål, som när den ena av lärarna spelade in en film om friktion. De två 

lärare som inte använder NTA-lådor laborerar mycket med vardagsföremål och sådant som 

finns tillgängligt på skolan. En av lärarna har tillgång till ett så kallat NO-förråd som de samlat 

ihop på skolan, men hon upplever ändå att hon ibland inte har material för att arbeta praktiskt 

med Kraft och rörelse (se 7.3.2). Några av lärarna beskriver att de tar in växter i klassrummet 

och undersöker eller att eleverna planterar frön, vårdar och undersöker vilken växt de fått. De 

flesta av lärarna beskrev även tydligt att de försöker erbjuda eleverna teoretiska förklaringar 

till experiment, om varför det blev som det blev och att de även talar om för eleverna vad det 

förväntade resultatet var, i händelse av felkällor som påverkar elevernas resultat i de fall där de 

själva får undersöka. Detta kan ställas i kontrast mot studien av Berg med flera (2007), i vilken 

läraren förklarade att hon inte anser naturvetenskapligt korrekta resultat vara det centrala under 

laborationer utan att elevernas egna resultat är det viktiga.  

 

Flertalet lärarstudenter i studien av Danielsson och Warwick (2014) beskrev att de i stället för 

den traditionella diskursen har för avsikt att undervisa mer praktiskt om NO, genom hands on-

undervisning och undersökningar i NO-ämnena bland annat. Översatt Östmans 

kunskapsemfaser (1995) eftersträvar lärarstudenterna i studien av Danielsson och Warwick 

(2014) att ge uttryck för Den vetenskapliga metoden och Vetenskapens intellektuella process i 

sin NO-undervisning. En slutsats utifrån vår studie är som nämnt att dessa kunskapsemfaser 

går att finna i lärarnas NO-undervisning, men att några lärare känner sig begränsade i vad de 

kan göra för praktiskt i form av undersökningar exempelvis då det inte alltid finns material att 

tillgå.  

 

I och med att många av undersökningarna genomförs med vardagliga material - som skor och 

sockor för att testa friktion, gungor med mera i lekparken, vatten etcetera, uttrycks även 

Vardagsemfasen i många undersökningar. Därtill genomför lärarna även fältstudier i naturen 

där de observerar djur och växter, som också är vardagsnära och kan kopplas till 

Vardagsemfasen. Resultaten från studien av Weiland (2019) indikerade att många NO-

lektioner innehöll praktiska inslag, som till exempel laborationer med vardagsföremål, i likhet 

med resultaten från vår studie. I Weilands studie finns konkreta exempel på hur lärare arbetar 

praktiskt med ämnesinnehåll på lågstadiet genom att exempelvis “[...] demonstrera friktion 

genom att själv glida över golvet med skor, tofflor och strumpor” eller att “[...] inleda lektionen 

med att låta eleverna uppleva fysikaliska fenomen på skolgården [...]” (Weiland, 2019, s. 40). 

Båda dessa exempel återfinns i intervjusvar i vår studie, då en av lärarna låter eleverna testa 

friktion själva på det viset, och en annan lärare filmade en demonstration av friktion som hennes 

elever fick ta del av. Att testa fysikaliska begrepp i lekplatsen finns det lärare i vår studie som 

antingen har genomfört med sin nuvarande klass eller som har för avsikt att göra det. I vår 

studie var det ingen av lärarna som talade om att de klätt ut sig till Linné, som i Weilands studie 
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(2019, s. 40), men en av lärarna arbetade praktiskt kopplat till Linné och hans arbete med växter 

då hon gick med sina elever i Linnés fotspår längst en bit av gula stigen för att undersöka växter 

och de hittade även på egna växter som de ritade och namngav.  

 

Kunskap och beslut emfasen, som syftar till att eleverna ska lära sig “att tillämpa kunskaperna 

på moraliska och politiska problem” (Östman, 2014), identifierades endast i en av intervjuerna, 

då en lärare talade om studiebesök på återvinningscentral, men det behöver inte nödvändigtvis 

betyda att övriga lärare inte erbjuder denna kunskapsemfas i NO-undervisningen.  

 

8.4 Felkällor 

I denna studie valde vi att genomföra intervjuerna med lärarna innan vi bestämde en teori för 

studien. Detta val kan möjligtvis ha påverkat våra intervjusvar från lärarna, eftersom frågor 

inte ställdes kring arbetet med moraliska problem, kopplat till kunskapsemfasen Kunskap och 

beslut. Eftersom en semistrukturerad intervju användes som datainsamlingsmetod hade 

samtliga lärare emellertid möjlighet till att sväva iväg och besvara frågor efter eget tycke. En 

av lärarna tog upp exempel på emfasen Kunskap och beslut spontant, trots att specifika frågor 

inte ställdes kopplat till vederbörande emfas, vilket indikerar att detta endast är en liten felkälla. 

Det är dock möjligt att vi hade kunnat få fler exempel på denna kunskapsemfas även från de 

övriga lärarna om vi hade bestämt teorin innan. En annan möjlig felkälla är att vi intervjuade 

relativt få lärare vilket inte ger en lika bred synvinkel kring ämnet, men eftersom vi inte hade 

tillräckligt med tid valde vi att avgränsa oss till fyra lärare. Vi genomförde även 

läroboksanalyser som också tog tid att genomföra. När intervjuerna genomfördes valde vi att 

skicka ut intervjuguiden till samtliga lärare för att de skulle kunna tillrättalägga sina svar, detta 

kan möjligtvis ha utgjort en felkälla då de hade mer tid för att tänka på sina svar och vissa lärare 

kanske förberedde sig mer än andra. Men eftersom det var semistrukturerade intervjuer hade 

vi möjlighet till att även ställa följdfrågor som inte var förberedda.  

 

8.5 Framtida studier 

Läroböcker har fortfarande en viktig roll i skolor, därför skulle det ha varit intressant att forska 

vidare med en kvalitativ studie av kunskapsemfaser i NO-läroböcker för årskurs 1–3 som är 

reviderade eller producerade år 2022. En annan idé till framtida studier är exempelvis 

fältstudier på skolor med fokus på laborativa inslag i NO-undervisning på lågstadiet, med 

möjlighet att studera lärares undervisning utifrån kunskapsemfaser och inte bara uttyda dem 

utifrån intervjusvar. Ett resultat som vi fick från vår studie är att samtliga lärare endast har 

enstaka exemplar av en lärobok som de utgår ifrån, därför skulle det vara intressant att 

undersöka om det bara slumpen att lärare har enstaka exemplar av en enda lärobok och inga 

klassuppsättningar. 
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9 Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna som vi har kommit fram till utifrån läroboksanalysen är att 

läroböckerna tar upp allt centralt innehåll från Lgr 22, men i olika grad då de centrala innehållen 

inom biologi är överrepresenterade i jämförelse med de centrala innehållen i fysik och kemi i 

båda läroböcker. Däremot är glappet mellan ämnena mindre i Boken om NO, som har en 

jämnare ämnesfördelning än PULS NO-boken, då Boken om NO har färre sidor med 

biologiinnehåll samt fler sidor med fysik respektive kemi. Trots detta är kemi det minst 

representerade ämnet i båda läroböckerna sett till antalet sidor med detta innehåll. Även det 

centrala innehållet Systematiska undersökningar är mer jämnt fördelat mellan NO-ämnena i 

Boken om NO, då det är i princip lika många sidor med detta innehåll kopplat till fysik, kemi 

respektive biologi. PULS NO-boken däremot behandlar Systematiska undersökningar kopplat 

till fysik och kemi på enstaka sidor. En didaktisk slutsats är att Boken om NO eller användning 

av båda läroböckerna kan vara att föredra, då Boken om NO är mer praktisk än PULS NO-

boken och har fler fysik- och kemisidor. Samtliga lärare som intervjuades har PULS NO-boken 

och ingen av lärarna har klassuppsättningar av läroboken utan endast enstaka exemplar, vilket 

är förvånande. Eleverna har med andra ord inte varsin egen NO-bok att läsa och tillskansa sig 

kunskap ifrån, utan de kan endast ta del av lärobokens innehåll genom att läraren visar upp 

sidor från boken under dokumentkamera och högläser exempelvis. En lärare poängterade att 

Boken om NO 1-3 finns tillgänglig på skolan, men att den prioriterats för en högre årskurs, 

vilket innebär att denna lärare, som inte använder NTA-lådor, får nöja sig med PULS NO-

boken och komplettera med annat material. Lärarna i vår studie anser också att biologi 

dominerar läroboken, att den inte har många exempel på Systematiska undersökningar och att 

de då måste komplettera med material såsom NTA-lådor, NO-filmer, eget eller andras material. 

Flera av lärarna menar vidare att de inte har mycket material att tillgå för att genomföra 

undersökningar, utan att de då får ta med material hemifrån eller använda vardagliga föremål. 

De fem vanligaste kunskapsemfaserna i NO-undervisning enligt Östman (2014) identifierades 

även i denna studies intervjusvar från lärarna: Den rätta förklaringen, Vardagsemfasen, Den 

vetenskapliga metoden, Vetenskapens intellektuella process och Kunskap och beslut. Den 

sistnämnda kunskapsemfasen nämns emellertid bara av en lärare. Då inga direkta frågor 

ställdes om den kunskapsemfasen går det inte med säkerhet att veta om emfasen finns även i 

de andra tre lärarnas NO-undervisning.  

 

Denna studies didaktiska bidrag var att bidra med att fylla kunskapsluckan om NO-läroböcker, 

i förhållande till de centrala innehållen i Lgr 22, samt läroboksanvändning i NO-undervisning 

i lågstadiet och hur lärare kompenserar för lärobokens innehåll då det brister. Vidare har denna 

studie bidragit till att befästa identifierade kunskapsemfaser ytterligare som vanliga i NO-

undervisning, eftersom samtliga emfaser som Östman (2014) tar upp som de vanligaste även 

identifierades i våra intervjuer med lärare. Vi hoppas därtill att denna studie ska inspirera till 

vidare forskning om NO i lågstadiet, eller att som lärare göra ett medvetet val av lärobok i NO 

genom att granska läroboken innan den används i undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev och medgivandeblankett för en studie av NO-läroböcker och 

NO-undervisning 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen i grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Studien handlar om att undersöka representationen av läroplanens centrala innehåll i två NO- läroböcker 

samt i lärares undervisning. Vidare studeras om och i sådana fall hur läroböcker används i NO- 

undervisning i lågstadiet. 

  

Vi genomför i nuläget en kvantitativ innehållsanalys av två läroböcker utifrån Lgr 22:s centrala innehåll 

i NO för årskurs 1-3. Dessförinnan genomfördes en jämförelseanalys av de centrala innehållen i Lgr 11 

jämfört med Lgr 22 och vi bedömer att de innehållsmässiga skillnaderna är små. Nästa steg i studien är 

att genom intervjuer med lärare i årskurs 1-3 för att undersöka lärobokens roll i NO-undervisning samt 

representationen av de centrala innehållen i NO-undervisning. Vi är tacksamma om just du kan hjälpa 

oss vidare med denna undersökning!  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att genomföra en intervju med dig som beräknas ta cirka 

30-40 minuter. Vi genomför gärna intervjun fysiskt på din arbetsplats enligt överenskommen tid, men 

det är också möjligt att anordna intervju via Zoom eller dylikt. Vi kommer att samla in data genom 

ljudinspelning av intervjuerna med hjälp av mobiltelefon, för att sedan kunna transkribera och analysera 

intervjusvaren.  

 

Vi kommer att genomföra intervjuer under vecka 48 och 49. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien (t.ex. i publikationer och på seminarier) kommer alla personuppgifter att vara 

borttagna och vi kommer att använda pseudonym i stället för ditt namn. Materialet kommer inte att 

användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat. Efter avslutat och godkänt 

arbete kommer ljudinspelning samt transkribering att raderas.  

  

Är du positiv till att delta i denna studie? Vill du delta i vår studie skriver du under 

medgivandeblanketten och lämnar till oss innan intervjun. 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. 

  

Uppsala 23 november 2022 

Studiens handledare: Tomas Persson, universitetslektor med inriktning mot matematikdidaktik vid institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

tel: 

e-post:  

 

Linn Elliott, e-post:     tel: 

Doris Bosnjak, e-post:     tel:  

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
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Medgivande till deltagande i en studie genom intervju 

 

Studien handlar om att undersöka representationen av läroplanens centrala innehåll i två NO- 

läroböcker samt i lärares undervisning. Vidare studeras om och i sådana fall hur läroböcker 

används i NO-undervisning i lågstadiet. Studien utförs inom ramen för ett examensarbete av 

Linn Elliott och Doris Bosnjak som går sista terminen på grundlärarprogrammet, 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 och bli ljudinspelad med mobiltelefon. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter datainsamlingen har genomförts. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade datan, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Namn: …………………………………………. Födelsedatum: ……………………………  

 

Adress: ………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………………………….. 

Ort och datum 

 

 

…………………………………………………… 

Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor 

● Hur länge har du arbetat som lärare? 

● Har du en lärarexamen? (Vilken examen? När tog du examen?)  

● Hur gammal är du? 

● Vilken/vilka NO-läroböcker använder du? 

● Varför använder du just den/de läroböckerna? 

● Hur minns du din egen undervisning som du fick om NO-ämnena i lågstadiet?  

 

Läroböcker 

● På vilka sätt använder du läroboken/läroböckerna i din NO-undervisning? 

● Tycker du att det är en bra fördelning mellan de olika NO-ämnena i 

läroboken/läroböckerna? 

● Är det något/några centrala innehåll som du tycker är lite mer bristfälliga i 

läroboken/läroböckerna? 

● Är det något/några centrala innehåll som upptar större utrymme i 

läroboken/läroböckerna enligt dig? 

 

 

Lärares undervisning  

● När du tänker på de tre NO-ämnena, är det något ämne du undervisar lite mer eller 

mindre om?  

● Om du använder laborativa inslag i undervisningen, hur ofta gör du det? På vilka sätt? 

Något ämne oftare än andra? 

● Är det något/några NO-ämnen där eleverna arbetar mer praktiskt? 

● Hur arbetar du med det centrala innehållet systematiska undersökningar?  
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Bilaga 3. Centralt innehåll 1–3 i Lgr 11 jämfört med Lgr 22 

 

Grönt = mindre ändringar i form av exempelvis formuleringar 

Gult = nytt innehåll/formuleringar (i Lgr 22) / innehåll/formuleringar (i Lgr 11) som tagits bort  

 

Året runt i naturen (Lgr11) 

 

● 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. 

 

Året runt i naturen (Lgr 22) 

 

● Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och 

växters livscykler och anpassningar till olika 

livsmiljöer och årstider. 

● Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de 

kan grupperas samt namn på några vanligt 

förekommande arter. 

● Enkla näringskedjor som beskriver samband 

mellan organismer i ekosystem. 

 

Resultat: Den första punkten (Lgr 11) återfinns inte i detta centrala innehåll i Lgr 22. Årstidsväxlingar i 

naturen kvarstår även i Lgr 22 men “hur man känner igen årstider” har raderats. I Lgr 22 nämns “Några djurs 

och växters [...]” vilket tonar ner detta innehåll jämfört med tidigare formulering. Svampar har fått en mer 

framstående roll i Lgr 22 då det uttryckligen nämns. I Lgr 22 betonas vidare djurs anpassningar till 

livsmiljöer utöver årstider.  

 

 

 

Kropp och hälsa (Lgr 11) 

 

● 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. 

Kropp och hälsa (Lgr 22) 

 

● Några av människans organ, deras namn och 

översiktliga funktion. 

● Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, 

smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

● Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion 

och sociala relationer för 

att må bra. 

Resultat: Begreppen mat, kroppsdelar och temperatur i Lgr 11 har bytts ut till begreppen organ, kost och 

värme i Lgr 22. I Lgr 22 nämns “några av människans organ” i stället för “människans kroppsdelar” i Lgr 

11. Det senare kan tolkas som att man i Lgr 11 menade att samtliga kroppsdelar ska läras ut.  
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Kraft och rörelse (Lgr11) 

 

● Tyngdkraft och friktion som kan observeras 

vid lek och rörelse, till exempel i gungor 

och rutschkanor. 

● Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan 

observeras i lek och rörelse, till exempel vid 

balansgång och på gungbrädor. 

Kraft och rörelse (Lgr 22) 

 

● Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och 

friktion som kan upplevas och observeras 

vid lek och rörelse. 

● Solsystemets himlakroppar och deras 

rörelser. Människan i rymden. 

 

Resultat: Inga större förändringar. Exempel på lek och rörelse har tagits bort i Lgr 22, samt solsystemets 

himlakroppar och rörelse har bytt plats från “Året runt i naturen” (Lgr 11) samt komprimerats. 

Tidigare specificerades vilka himlakroppar; jorden, solen och månen. Lgr 11 tog även upp stjärnbilder och 

stjärnhimlens utseende till skillnad från Lgr 22. Människan i rymden är nytt i Lgr 22. 

 

 

 

 

Material och ämnen i vår omgivning (Lgr11) 

 

● 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. 

Material och ämnen (Lgr 22) 

 

● Hur material kan sorteras efter några 

egenskaper, till exempel utseende, om de är 

magnetiska och om de flyter eller sjunker i 

vatten. 

● Hur materialen kan återvinnas. 

● Några blandningar och hur de kan delas upp 

i sina olika beståndsdelar, till exempel 

genom avdunstning och filtrering. 

● Vattnets olika former: fast, flytande och gas. 

Avdunstning, kokning, kondensering, 

smältning och stelning. 

Resultat: “Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras” finns inte längre som en punkt 

under Material och ämnen i Lgr 22, däremot är vatten kvar. Gällande materials egenskaper har man strukit 

ledningsförmåga i Lgr 22, då detta inte nämns som ett exempel. Punkten “Människors användning och 

utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av” finns 

inte kvar som en punkt i Lgr 22. 
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Berättelser om natur och naturvetenskap 

(Lgr11) 

 

● Berättelser om äldre tiders naturvetenskap 

och om olika kulturers strävan att förstå och 

förklara fenomen i naturen. 

● Skönlitteratur, myter och konst som handlar 

om naturen och människan. 

 

Metoder och arbetssätt (Lgr 11) 

 

● 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. 

Systematiska undersökningar (Lgr 22) 

 

● Enkla fältstudier, observationer och 

experiment. Utförande och dokumentation 

av undersökningarna med ord, bilder och 

digitala verktyg. 

● Några berättelser om hur naturvetenskaplig 

kunskap vuxit fram. 

Resultat: Metoder och arbetssätt (Lgr 11) har bytt namn till Systematiska undersökningar (Lgr 22). 

Berättelser om natur och naturvetenskap får mindre plats i Lgr 22, med en enda punkt under 

Systematiska undersökningar i stället för ett eget centralt innehåll. Ordvalet experiment i stället för 

undersökningar ger intryck av mer laborativa inslag, alltså inte enbart undersökningar av något redan 

bestående som växters delar utan även experiment i kemi, fysik, eller biologi. I Lgr 22 specificeras det inte 

längre att enkla fältstudier och observationer ska genomföras i närmiljön. 
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Bilaga 4. Representation av de centrala innehållen i Lgr 22 för NO i två läroböcker 

 

Tabell 5. Biologi. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Året runt i naturen (Lgr 22): 

 Året runt i naturen PULS NO-boken (96 

sidor) 

Boken om NO (112 

sidor) 

Bi1 Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters 

livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer 

och årstider. 

ss. 15-28, 34, 54-60, 

68-73, 78, 82-88, 90-

93, 97-98. 

 

42 sidor, 44 %  

ss. 16-23, 51, 57, 59 -

65, 80, 114. 

 

19 sidor, 17 % 

Bi2 Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan 

grupperas samt namn på några vanligt 

förekommande arter. 

 

ss. 17- 27, 54-61, 68 - 

77, 79, 82- 101. 

 

50 sidor, 52 % 

ss. 16-23, 26-27, 29, 

46, 50-59, 62-66.  

 

27 sidor, 24 % 

Bi3 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 

organismer i ekosystem. 

 

ss. 18-21, 24-26, 58-60, 

74-75, 77, 86-94, 100-

101. 

 

24 sidor, 25 % 

ss. 63, 66, 67.  

 

3 sidor, 3 % 

 

 

Tabell 6. Biologi. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Kropp och hälsa (Lgr 22): 

 Kropp och hälsa PULS NO-boken 

(96 sidor) 

Boken om NO (112 

sidor) 

Bi4 Några av människans organ, deras namn och 

översiktliga funktion. 

ss. 38 - 45, 48 - 53. 

 

14 sidor, 15 % 

ss. 10-11, 68-79, 82-

85. 

 

18 sidor, 16 % 

Bi5 Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak 

och doft med hjälp av olika sinnen. 

ss. 50-53. 

 

4 sidor, 4 % 

ss. 78-79, 82-85. 

 

6 sidor, 5 % 

Bi6 Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och 

sociala relationer för att må bra. 

ss. 38 - 39, 41, 44, 46 

- 47, 49, 79. 

 

8 sidor, 8 % 

ss. 41-42, 68-69, 71-

73. 

 

7 sidor, 6 % 
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Tabell 7. Fysik. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Kraft och rörelse (Lgr 22): 

 Kraft och rörelse PULS NO-boken (96 sidor) Boken om NO (112 sidor) 

Fy1 Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, 

balans och friktion som kan 

upplevas och observeras vid lek och 

rörelse. 

ss. 62-63, 80-81. 

 

4 sidor, 4 % 

ss. 96-107. 

 

12 sidor, 11 % 

Fy2 Solsystemets himlakroppar och 

deras rörelser. Människan i 

rymden. 

ss. 6 - 16, 54, 68, 82. 

 

14 sidor, 15 % 

ss. 4-9, 28, 107-115. 

 

16 sidor, 14 % 

 

 

Tabell 8. Kemi. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Material och ämnen (Lgr 22): 

 Material och ämnen PULS NO-boken 

(96 sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Ke 1 Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till 

exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter 

eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas. 

ss. 64 - 67 

 

 

4 sidor, 4 % 

ss. 12-13, 15, 34-

37, 

86-89, 92.  

 

12 sidor, 11 % 

Ke 2 Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika 

beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och 

filtrering. 

ss. 32 - 33. 

 

2 sidor, 2 % 

ss. 38-40, 42-43. 

 

5 sidor, 4 % 

Ke 3 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, 

kokning,kondensering, smältning och stelning. 

ss. 28 - 33. 
 

6 sidor, 6 % 

ss. 28-34, 36-37.  
 

9 sidor, 8 % 

 

 

Tabell 9. Sidantal av analyserade sidor och procentandel. Systematiska undersökningar (Lgr 22): 

 Systematiska undersökningar PULS NO-

boken (96 

sidor) 

Boken om NO 

(112 sidor) 

Su 1 Enkla fältstudier, observationer och experiment. 

Utförande och dokumentation av undersökningarna med 

ord, bilder och digitala 

verktyg. 

ss. 36-37. 

 

2 sidor, 2 % 

ss. 24-27, 29, 33, 35, 

37-39, 46-47, 71, 75, 

77, 83, 85, 88, 91, 

101, 104, 111.  

 

22 sidor, 20 % 

Su 2 Några berättelser om hur naturvetenskaplig kunskap 

vuxit fram. 

 

ss. 6, 12. 

 

2 sidor, 2 % 

ss. 6-7,14-15, 40, 81 

106-107,112, 115. 

 

10 sidor, 9 % 
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Tabell 10. NO-ämnenas representation i två läroböcker: 

NO-ämne PULS NO-boken (96 

sidor) 

Boken om NO (112 sidor) 

Biologi ss. 15-28, 34, 38-61, 68-

79, 82- 101.  

 

71 sidor, 70 % 

ss. 10-11, 16-23, 26-27, 29, 41- 42, 

46, 48-80, 82-85, 88, 114.  

 

55 sidor (varav undersökningar ss. 

26-27, 71, 75, 77, 83, 85, 88; 8 

sidor), 60 % 

Fysik ss. 6 - 16, 54, 62-63, 68, 

80-82.  

 

18 sidor, 18 % 

4-9, 24-25, 28, 46-47, 87, 90-115.  

 

38 sidor (varav undersökningar ss. 

24-25, 46-47, 91, 101, 104, 111; 8 

sidor), 40 % 

Kemi ss. 28 - 37, 64-67. 

 

14 sidor (varav 

undersökningar ss. 36-

37; 2 sidor), 13 % 

11-15, 28-40, 42-46, 48, 63, 86-89, 

92. 

30 sidor (varav undersökningar ss. 

29, 33, 35, 37, 38, 39, 88; 7 sidor), 30 

% 
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