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Abstract 
 

English title: Teaching materials, what do I choose?  
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This study aims to investigate how science textbooks and a digital tool from NTA presents the 

space for children in primary school. NTA stands for science and technology for everyone, it 

is a school development program in the subject of science, technology and mathematics. This 

study will also investigate how frame factors can affect the use of digital tools and science 

textbooks in the classroom. The following questions will be asked to answer the aim of this 

study: 

• How is the earth´s, the sun´s and the moon´s relationship to each other presented in 

NTA´s digital tool and in science textbooks for children in primary school? 

• How can time and knowledge as frame factors affect the use of digital tools in 

comparison with science textbooks in the classroom? 

 

To analyze the empirical material, the theory Ammert´s uses to analyze textbooks will be 

used. The content will be analyzed by categorizing it as established, explaining and 

reflecting/analyzing representation forms. To analyze the pictures in the textbooks and the 

digital tool Wallin Wictorin´s theory about pictures in textbooks will be used.  

 

The result of the study showed that the most used representation form of the textbooks was 

the established one, sometimes the explaining and the reflecting/analyzing representation 

form was used, but for the most part it was the established one. The result also showed that 

the digital tool often used the established representation form in the text they had, but the 

assignments had the reflecting/analyzing representation form for the most part.  
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1 Inledning 
Den 1 juli 2018 började tillägget om digital kompetens i skolan styrdokumenten att gälla 

(Skolverket 2018, s. 5). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: 

reviderad 2019 står det i syftet till de naturorienterande (NO) ämnena att elever ska ges 

möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera digitala verktyg (Skolverket 2019). Forskning 

visar att lärare använder digitala verktyg som komplement till läroboken i de 

naturorienterande ämnena då de anser att böckerna som finns att tillgå många gånger inte har 

tillräckligt med ämneskunskaper (Ollinen 2019, s. 104). Samtidigt som lärare anser att 

läroboken inte innehåller tillräckligt med ämneskunskaper visar forskning att läroboken är 

den som dominerar undervisningen (Ammert 2011a, s. 26). Då läroboken dominerar 

undervisningen men inte anses vara tillräcklig och digitala verktyg används som komplement 

i undervisningen avser den här studien att undersöka innehållet om rymden i läroböcker i NO 

och i NTA:s (Naturvetenskap och teknik för alla) digitala verktyg om rymden. En av 

anledningarna till detta val är att rymden är abstrakt och enligt Jean Piaget som i grunden var 

naturvetare och biolog uppnår inte barn ett abstrakt tänkande förrän de är tolv år. Piaget 

menar att när barn är 7–11 år kan de tänka logiskt på ett mer konkret sätt. Detta tänkande 

gäller bara när det kommer till konkreta saker i deras omvärld (Hwang & Nilsson 2003, s. 

46). Elever i årskurs 1–3 är mellan 6–10 år och undervisas om universum som är abstrakt, hur 

möjliggör då olika läromedlen kunskapsinlärning för denna åldersgrupp om ett tema som 

rymden? Lgr 11 möjliggör frihet för lärare att välja läromedel och undervisningens upplägg, 

men vad ska de välja när det finns olika läromedel att välja mellan? Ska de undervisa med 

hjälp av den traditionella läroboken eller ska de välja digitala verktyg?  

 

1.1 Bakgrund 

Lärare i årskurs 1–3 ska enligt Lgr 11 undervisa elever i jordens, solens och månens rörelse i 

förhållande till varandra, månens olika faser, stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika 

perioder på året samt om årstidsväxlingar i naturen (Skolverket 2019, s. 175). För att veta vad 

det innebär att undervisa i detta behöver det klargöras vilket förhållande det handlar om, vad 

månens faser är och vad årstidsväxlingar i naturen beror på. Solens, jordens och månens 

rörelse i förhållande till varandra har med gravitationen att göra. Solens gravitation håller 

jorden i sin bana och det tar ett år för jorden att snurra ett varv runt solen (Helldén 2015, s. 

190). Månen roterar runt jorden och för månen att snurra ett varv runt jorden tar det en månad, 
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under den månaden ser vi månen i olika faser. Detta då solljuset reflekteras i månytan och 

beroende på var månen befinner sig i sin bana runt jorden ser vi olika stora delar av den ytan 

(Areskoug, Ekborg, Lindahl & Rosberg 2017, s. 202). Att det finns dag och natt på jorden 

beror på att jorden roterar runt sin egen axel, en sådan rotation tar ett dygn. Det betyder att 

den del av jordklotet som har dag är vänd mot solen och att den andra delen då har natt, detta 

då den delen är vänd från solen. Vilket i sin tur belyser kunskapen om att det inte är solen som 

går upp på morgonen och ner på kvällen, något som inte är helt ovanligt att de allra yngsta 

barnen tror (Areskoug et al. 2017, ss. 197–199). Årstider och klimat i Sverige beror inte på att 

avståndet mellan solen och jorden varierar under året, jorden är längst bort från solen i juli 

och närmst solen under vintern. Det som påverkar årstiderna är att jordaxeln lutar och denna 

lutning gör att solen står högt upp på himlen under sommaren och lågt ner under vintern. Då 

solen står högt upp når fler solstrålar en kvadratmeter av jordytan och gör att denna yta värms 

upp. Då solen står lågt ner når färre solstrålar en kvadratmeter av jordytan vilket gör att den 

ytan inte värms upp lika mycket som när solen står högt upp (Areskoug et al. 2017, s. 199). 

För att eleverna ska få förståelse för ämnesinnehållet ställs höga krav på lärare och deras 

kunskaper. Lärare behöver veta vad som är relevant och ha en uppfattning om vad eleverna 

kommer att möta i senare årskurser (Areskoug et al. 2017, s. 15).  

 

Forskning visar att lärare planerar största delen av undervisningen med läroboken som 

utgångspunkt (Kärrqvist & Frändberg 2008, s. 54) samt att elever har svårt att förstå vad 

månens faser beror på utifrån bilder i läromedel (Åberg‐Bengtsson, Karlsson & Ottosson 

2017). Ekvall (2011) skriver om läroböcker i kemi och menar att de genom försök att göra 

dem mer lättlästa istället blir svårförståeliga (s.117). Trots elevers svårigheter att förstå 

ämnesinnehållet i läromedel och texter som blir svårförståeliga väljer lärare ändå att använda 

läroboken till största del i undervisningen. Valet av vilket läromedel som ska användas i 

undervisningen är upp till lärare och skola att bestämma. Tidigare var det staten som utförde 

förhandsgranskning av alla läroböcker i Sverige, det beslutade riksdagen år 1938. För att en 

lärobok skulle få säljas och användas var den tvungen att uppfylla en rad olika kriterier. År 

1991 avskaffades detta riksdagsbeslut. Sedan dess är det upp till marknadens producenter och 

konsumenter att avgör kvaliteten på de läromedel som används i undervisningen (Johnsson 

Harrie 2009, s. 10). Detta gäller även de digitala verktygen som används i undervisningen. 

Lärare menar att för att en digitalisering av undervisning över huvud taget ska kunna 

genomföras behövs förutsättningar som rektors engagemang, fungerande teknik, IT-support, 

kollegors stöd m.m. (Mars, Brännström & Brännström 2017, s. 16).  
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NTA är ett skolutvecklingsprogram inom ämnena naturvetenskap, teknik och matematik som 

kommit ut med ett digitalt verktyg om rymden. Programmet erbjuder teman som bygger på ett 

eller flera av de naturorienterande ämnena, teknik och matematik. Varje tema omfattar en 

utbildning, en lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt där 

målet är att elever ska få möta de naturorienterande ämnena  och teknik i en lärande miljö som 

inspirerar till nyfikenhet och lust att lära (NTA 2020a). I den svenska grundskolan, inklusive 

internationella skolor och sameskolan är det totala antalet elever 1 090 000 stycken 

(Skolverket 2020). År 2019 använde cirka 3000 av dessa elever NTA:s digitala verktyg om 

rymden, vilket framgått i samtal med NTA:s medlemsstrateg (Samtal, 09-03-2020). 

Medlemsstrategen informerade även att detta inte är ett verktyg som eleverna använder sig av 

själva, utan att läraren behöver vara med under arbetes gång och att arbetes gång bör vara en 

period på 8–10 veckor. Detta är faktorer som har betydelse för hur läromedel används i 

undervisningen, vem läraren är har också en påverkan (Englund 2011, s. 283). 

 

1.2 Teorianknytning 

Denna studie kommer att utgå från tre olika teorier då det som kommer att undersökas är 

framställning av text och bild i läromedel samt hur ramfaktorer kan påverka valet av 

läromedel i skolan, därav kommer en textanalysteori, en bildanalysteori och ramfaktorteorin 

att vara de teoretiska grunderna för denna studie.  

 

1.2.1 Textanalys 

I boken  Att spegla världen läromedelsstudier i teori och praktik (2011b) skriver professor 

Niklas Ammert om en analysmodell som han använder vid läromedelsanalys, modellen utgår 

från en kategorisering av framställningstyper. Det innebär att analysmodellen ser över vilket 

övergripande – pedagogiskt – sätt innehållet framställs i text, hur böcker förmedlar kunskap 

och kan stimulera till tänkande om historiska händelser, processer och förhållanden (s.260). 

Framställningstyperna Ammert använder sig av är konstaterande, förklarande, 

reflekterande/analyserande och normativa. Den konstaterande typen används för att 

analysera om läromedeltexterna är bekräftande och icke förklarande, texten slår fasta på fakta 

utan att berätta varför det är på det viset. Den förklarande typen förklarar och beskriver 

företeelser, resonemang kring orsak och verkan är tydliga exempel på förklarande 
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framställningar. Den reflekterande/analyserande typen kan användas på två sätt. Det första 

sättet handlar om att belysa frågor ur flera perspektiv eller resonera kring dem. Detta kan 

texten göra genom att innehållet knyter an till läsaren, till läsarens tid eller till förhållanden 

som är kända för läsaren. Det andra sättet handlar mer om att göra jämförelser med yttre 

sammanhang, textens innehåll ger jämförelser med andra exempel. Den sista typen Ammert 

använder sig av i sin analysmodell är den normativa typen och handlar om att boken 

förmedlar ett tydligt värderande budskap, en viss tolkning av det som skett förmedlas 

(Ammert 2011b, ss. 260–261). Ammert argumenterar för användbarheten av denna 

analysmodell eller typologin som han även kallar den. Han menar att den kan användas både 

vid analys av läroböcker (inom olika ämnen) samt vid analys av digitala verktyg men skriver 

även att hur välskriven en lärobok än är, måste den användas på ett medvetet och klokt sätt av 

elever och lärare (2011b, s. 272).  

 

I denna studie kommer denna teori vara utgångspunkten i textanalysen av läroböckerna samt 

NTA: s digitala verktyg. Detta då de olika framställningstyperna besvarar vad för typ av 

läromedel det är lärare använder, vilka pedagogiska möjligheter läromedlet erbjuder samt 

arbetssätt.   

 

1.2.2 Bildanalys 

Lektor Margareta Wallin Wictorin skriver om bilder i läroböcker i boken Att spegla världen 

läromedelsstudier i teori och praktik . Hon menar att bilder kan återge sådant som är för litet 

eller för stort för blotta ögat att uppfatta. Hon skriver till exempel om små organiska 

beståndsdelar som kan gestaltas i uppförstoringar eller stora landområden som kan gestaltas 

med förminskningar i form av kartor (2011, s. 219). Hon skriver om en rad fördelar med att 

ha bilder i läromedel, vissa av dessa är att de kan väcka känslor, illustrera, visualisera och 

informera. De kan även hjälpa lässvaga läsare att lättare förstå, lära sig och minnas vad de 

läser i en text (Wallin Wictorin 2011, s. 222). Det finns även nackdelar med bilder i läromedel 

och då refererar Wallin till Rune Petterson som menar att fel typ av bilder eller för många 

bilder kan ge negativ effekt, det kan göra att bilderna istället blir distraherande istället för 

motiverande (Petterson, Wallin Wictorin 2011, s.222). Relevansen av detta perspektiv i denna 

studie är att bilderna i de läromedel som används kommer att analyseras och till det behövs en 

teoretisk bakgrund som behandlar analys av bilder i läromedel. 
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1.2.3 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorins grundare var Urban Dahllöf. Dahllöf omprövade resultaten av 

Stockholmsundersökningen under tiden då Sverige fortfarande hade ett parallellskolesystem. I 

den undersökningen visade han på stora skillnader mellan de olika skolsystemen när det kom 

till hur mycket lektionstid som hade använts för att nå kunskaperna som undersökningen hade 

presenterat att eleverna hade nått. Hans teori om ramfaktorer har utvecklats och utgör en 

basmodell för att förstå hur olika faktorer, eller olika former av handlingsutrymmen, kan 

påverka undervisningens resultat på olika sätt i olika situationer (Wahlström 2016, ss. 26–27). 

I denna undersökning kommer tid och kunskap som ramfaktor vara det som undersöks, för att 

sedan kunna dra en slutsats om vad som kan vara avgörande i val av läromedel.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning som är relevant för denna studie att presenteras. Studier om 

månens faser, tredimensionella verktyg, vad för kunskaper lärare behöver ha när de 

undervisar med digitala verktyg, en studie om skillnaden mellan analoga och digitala verktyg 

och en rapport om NTA samt en artikel om ramfaktorteorin att redogörs för. 

 

I en vetenskaplig artikel skriven av professorerna Lisbeth Åberg-Bengtsson, Karl Göran 

Karlsson och Torgny Ottosson har det visat sig att elever har svårt att förstå vad månens faser 

beror på utifrån bilder i läromedel, att de har svårt att förhålla sig till två perspektiv, ett från 

rymdenperspektiv och ett från jordenperspektiv, vilket författarna menar är nödvändigt för att 

förstå grundläggande astronomiska fenomen (Åberg‐Bengtsson, Karlsson & Ottosson 2017, s. 

631). Undersökningen utfördes med 20 elever i åldrarna 9–12 år. De använde sig av en 

vanligt förekommande bild på månfaserna med text och utifrån det materialet skulle elever i 

par om två diskutera vad månfaserna beror på, vilket visade sig vara svårt. Författarna vet inte 

i vilken utsträckning (om någon) eleverna använde texten för att förklara månfaserna. 

I en annan uppgift fick de placera bilder på månens faser i rätt ordning. Resultatet visade att 

de flesta eleverna kunde placera bilderna i rätt ordning men i de flesta fallen behövde de 

forskarnas stöd för att klara av uppgiften. Denna undersökning är relevant för den här studien 

då den belyser problem elever kan ha vid kunskapsinlärning om månens faser med läromedel. 
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I en vetenskaplig tidskrift som är peer-review granskad har Doktor inom filosofi Jocelyn 

Parong och Professor inom psykologi Richard E. Mayer (2018) jämfört VR–utrustning med 

ett bildspel (PowerPoint) för att lära ut naturvetenskaplig kunskap. Studien utfördes i två olika 

experiment där de undersökte motivation, intresse och resultat. Resultaten visade att eleverna 

som använde VR-utrustning med tre dimensionell teknik i den naturvetenskapliga 

undervisningen fick ökade motivation och intresse för undervisningen men det är osäkert om 

det ökade kunskapsinhämtningen. De elever som hade lektionen med bildspelet fick högre 

resultat vid den summativa bedömningen än eleverna som använde 3D–teknik (Parong & 

Mayer 2018). Denna studie är relevant för den här undersökningen då den visar att 

användning av 3D–teknik inom naturvetenskapsundervisningen kan öka motivationen och 

intresset för ämnet men det behöver inte betyda att kunskapsinlärningen ökar. Den visar även 

att det relevanta är inte vilket verktyg lärare använder för kunskapsinlärning utan vad elever 

och lärare gör med verktyget för att öka kunskapsinlärningen.  

 

I en licentiatavhandling skriver Karin Ollinen om digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisningen. Hon undersöker hur lärare beskriver sina upplevelser av att 

använda digitala verktyg i den naturvetenskapliga undervisningspraktiken (Ollinen 2019, s. 

16). Metoden Ollinen använt sig av är att observera fyra lärare när de undervisar i de 

naturvetenskapliga ämnen med hjälp av digitala verktyg, hon har även intervjuat lärarna och 

sedan analyserat resultaten. Det teoretiska ramverket Ollinen använder sig av är TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowlege). A:et är tillagt för att underlätta uttalandet 

och tillkom senar, innan användes förkortningen TPCK men det var svårt att uttala på grund 

av alla konsonanter. Vissa säger fortfarande TPCK (Thompson & Mishra 2007 Ollinen 2019, 

s. 38). Resultatet visar att lärare behöver ha teknisk kunskap, pedagogisk kunskap och 

ämneskunskap för att främja elevers lärande när de använder digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisning och att dessa behöver kombineras (Ollinen 2019, s. 89). Denna 

forsknings relevans för denna studie är att den visar att det krävs flera olika kunskapsformer i 

användandet av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisning för att kunna främja elevers 

lärande. 

 

Universitetslektor Malin Nilsen har skrivit en doktorsavhandling som heter Barns och lärares 

aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan (2018). Det empiriska materialet har 

samlats in med hjälp av videoobservationer och intervjuer i fyra olika delstudier. Den fjärde 

studien är den som är relevant för denna undersökning, där fick elever spela memory i analog 
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form och i digital form. Resultatet från delstudie fyra visade att det inte går att ersätta en icke-

digital artefakt med en digital-artefakt och förvänta sig samma aktivitet samt att 

barnen/eleverna agerade olika vid användningen av det analoga menmoryt och det digitala 

memoryt. Vid spelandet av det analoga memoryt var barnen/eleverna mer tävlingsinriktade 

och pratade mer, när de använde sig av det digitala memoryt var de mer självständiga och inte 

tävlingsinriktade (Nilsen 2018, s. 100). Nilsen (2018) menar att analoga och digitala 

artefakter erbjuder olika typer av möjligheter och begränsningar, vilket får konsekvenser i 

vilket lärande som blir möjligt samt vilken typ av användning som blir möjlig (Nilsen 2018, s. 

101). Denna avhandling är relevant för den här studien då den visar att olika läromedel 

erbjuder olika möjligheter och lärande samt att lärare inte kan förvänta sig samma resultat vid 

användandet av olika läromedel.  

 

I en rapport skriven och utförd av lektor Per Anderhag och professor Per–Olof Wickman 

(2007) undersöks hur NTA hjälper skolor att nå kursplanemål i naturorienterande ämnen. 

Genom att intervjua elever i en kvantitativ studie har de fått fram ett resultat som visar att de 

skolor som använder NTA når högre resultat i de naturorienterande ämnena jämfört med 

skolor som inte använder NTA–teman. En slutsats som dras är att i allmänhet hjälper NTA 

lärare att undervisa bättre i NO–ämnena och att NTA behandlar samma områden som skolor 

som inte använder sig av NTA, fast i många fall med större djup (Anderhag & Wickman 

2007). Rapporten är väsentlig för denna studie då den visar att innehållet i NTA:s olika teman 

oftast har ett större djup inom de områden de behandlar än annat material lärare kan tänkas 

använda. Då detta är en slutsats som dras i rapporten är det relevant att ha det i åtanke vid 

analysen av denna studies resultat, det vill säga att innehållet i det digitala temat om rymden 

kommer att vara mer omfattande än läroböckerna som analyseras.  

 

Professor Donald Brody (1999) skriver i en artikel om det svenska hos ramfaktorteorin. Han 

skriver om ramfaktorteorins svenskhet och bakgrund och menar att det är en teori som lever 

kvar och utvecklats med tiden. Brody skriver att ramfaktorteorins grundläggande princip 

presenterades i Dahlöfs arbete från 1967. Principen menar att det inte går att dyka huvudstupa 

ner i testresultat för att korrelera dessa med variabler i stil med elevernas begåvningsprofil 

eller sociala bakgrund, utan hänsyn måste tas till variabler av en helt annan ordning. En 

variabel som Dahlöfs menade var grundläggande för elevers resultat var tid. Artikeln Brody 

skriver är relevant för denna studie då den behandlar ramfaktorteorin vilken är en del av 

studiens frågeställningar.  
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1.4 Syfte & frågeställningar 

Då läroplanen infört digitalisering som krav i undervisningen kommer den här studien att 

jämföra hur ämnesinnehållet om rymden framställs i digitala verktyg  och traditionella 

läroböcker inom NO ämnet i årskurs 1–3. Det som kommer att undersökas är vad NTA:s 

digitala verktyg och vad traditionella läroböcker skriver om rymden i form av text och 

uppgifter för att sedan dra en slutsats om vad de olika läromedlen erbjuder i form av 

kunskapsinnehåll samt hur ramfaktorer som tid och kunskap kan påverka valet av läromedel i 

skolan.  

 

• Hur framställs jorden, solens och månens relation till varandra i NTA:s digitala 

verktyg och i NO- läroböcker? 

 

• Hur kan tid och kunskap som ramfaktor påverka användandet av digitala verktyg i 

jämförelse med NO- läroböcker i undervisningen? 

 

2 Material & metod 
Metoden som användas i den här undersökningen för att granska NTA:s digitala verktyg om 

rymden och läroböcker inom NO om rymden är en kvalitativ metod. Det som kommer att 

undersökas är hur dessa läromedel förmedlar solens, jordens och månens relation till varandra 

i form av text och bild, därefter görs en jämförelse av resultaten mellan det digitala verktyget 

och de traditionella läroböckerna. Resultatet kommer att samlas in med analysscheman och 

slutsatser kommer att dras utifrån dessa resultat. Stukát (2011) skriver att ”huvuduppgiften för 

det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att 

generalisera, förklara och förutsäga” (s.36) av den anledningen blir denna studie av kvalitativ 

studie, då en förståelse av innehållet är det som eftersträvas och inte en förklaring till varför 

upplägget ser ut som det gör. 

 

2.1 Datainsamling 

De läroböcker som valts ut för att analyseras i denna studien har valts genom att logga in på 

läromedia.se, där har en sökning gjorts på de läromedel som är aktuella inom NO för årskurs 

1–3. Läromedia.se är ett distributionsföretag som vill göra det enkelt för skolor och lärare att 
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hitta och välja läromedel. De menar att de är totalleverantör av läromedel (Läromedia 2020). 

För att ha tillgång till sidan behövs en inloggning. Med hjälp av en lärare har tillgång till 

inloggning varit möjlig där det visat sig att boken PULS NO–boken (grundboken), PULS NO–

boken (arbetsboken 1), Boken om NO och Aha rymden är de läroböcker som är aktuella just 

nu inom området rymden. I PULS NO–boken (grundboken och arbetsboken 1) har endast 

kapitlet om rymden analyserats. Aha rymden är en bok på 23 sidor, i den boken har 15 sidor 

analyserats. Detta då resterande sidor handlar om de olika planeterna i rymden och sida 16 är 

ett korsord utan någon text därav valet att inte analysera den sidan. Urvalet har baserats på det 

centrala innehållet i Lgr 11 där planeterna inte ingår samt avser inte studien att undersöka 

några andra planeter än jorden. Boken om NO har inte analyserats då den varit svår att få tag 

på, en beställning på boken har gjorts men den har inte hunnit komma i tid för att hinna 

analysera och sammanställa resultatet därav har urvalet gjorts att inte ha med den i studien. 

 

För att få tillgång till NTA:s digitala verktyg har medlemsstrategen i NTA:s organisation 

kontaktats. Information om vad studien kommer att handla om har givits och en tillfällig 

inloggning för tillgång till verktyg har getts ut under en begränsad tid (uppsatstiden) för att få 

tillgång till läromedlet.  

 

Ett textanalysschema har utformats utifrån Ammerts frågor som han ställer till 

framställningstyperna han skriver om. Den normativa typen kommer inte att användas i 

textanalysen eftersom studien inte avser att undersöka normativa framställningar i läromedel. 

Utifrån dessa frågor kommer resultatet analyseras. Frågorna som kommer att besvaras för de 

olika typerna är: 

”Framställningstyp Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga  

från läsaren   

 

Konstaterande  Redovisning, bekräftande,  Vad är? Vem är? Vad hände? 

fakta  När? Hur mycket? Hur ofta?  

Förklarande  Förklaring, beskrivning, Vad betyder det? Hur gick 

  Bakgrund, konsekvens det till? Vad beror det på? 

    Vad hände sen? 

 

Reflekterande/  Anknytning till läsaren,  Hur kan jag förstå det? 

analyserande  hennes erfarenheter och  Vad kan det jämföras med? 

  förkunskaper. Kopplingar  Varför resonerar man så? 

till parallella sammanhang,  Vad kunde ha hänt annars?” 
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teoretiska begrepp eller modeller  (Ammert 2011b, s. 262). 

 

Figur 1. Ammerts typologi över framställning i läroböcker. 

 

I textanalysschemat har jag valt att lägga till en rad som jag kallat för övrigt (se figur 2). 

Denna rad har använts då det som står i texten inte kan placeras inom någon av 

framställningstyperna. Jag har även valt att använda detta schema då jag analyserat 

uppgifterna i läromedlen. Valet att använda detta schema för att analysera uppgifter har jag 

gjort då jag anser att dess framställningstyper och de frågor som ställs säger mycket om en 

uppgifts utformning och vilken typ av kunskap den efterfrågar. 

 

Även ett bildanalysschema har utformats utifrån Wallin Wictorins frågor som hon ställer vid 

bedömning av läroböcker ur bildperspektiv. Wallin Wictorins frågor är: 

1.”Vad är det för typ av bilder, i vilken utsträckning är deras innehåll relevant för bokens ämne? 

2.Generera bilderna relevanta och önskvärda värderingar? 

3.Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet och skapa intresse? 

4.Är bilderna gestaltade på så sätt att de förmår konkretisera, strukturera och informera, och på så sätt 

utgöra kognitiv stimulans (d.v.s. understödja inlärning genom att öka förståelsen och underlätta 

möjligheten att minnas) och på ett bra sätt verka kompensatoriskt, expanderande och fördjupande med 

avseende på den skrivna texten? 

5.Är bildtexterna väl formulerande så att de förankrar bilderna i en tolkning som är relevant i 

sammanhanget? 

6.Är bilderna väl placerade i relation till den skrivna texten de hör ihop med? Är bildtexterna väl 

placerade? Samverkar text, bilder och bildtexter på ett sådant sätt att läsaren får hjälp att förstå 

sammanhang i texten? 

7.Är bildmaterialet anpassat efter målgruppens ålder och kognitiva förmåga? 

8.Bidrar bilderna positivt till bokens totala estetiska uttryck? 

9.Förstärks bildernas status av (historiskt) källmaterial med hjälp av tillräcklig ursprungs- och 

sammanhangsinformation, eller utgör de endast illustration?” (Wallin Wictorin 2011, s. 226) 

 

Med hjälp av dessa frågor kan det upptäckas om bilderna medför fördelar eller nackdelar för 

läsaren. De frågorna som inte kommer att besvaras är fråga två, åtta och nio, då fråga två 

handlar om värderingar och fråga åtta handlar om bokens totala estetiska uttryck vilket inte är 

relevant att svara på för denna studies syfte. Fråga nio har jag valt att inte besvara då jag anser 

att genom att besvara de resterande frågorna kan man tolka om bilden endast utgör en 

illustration eller inte. 
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Figur 2. Text- och uppgiftsanalysschema. 

 

Figur 3. Bildanalysschema. 

 

 

Konstateranden 
Bekräftande fakta 

Vad är? Vem är? Vad hände?  

När? Hur mycket? Hur ofta? 

 

 

Förklarande 
Förklaring, beskrivning, 

Bakgrund, konsekvens 

Betyder? Hur? Orsak? Sedan? 

 

 

Reflekterande/analyserande 
Anknyter till läsarna 

erfarenheter 

& förkunskaper. Kopplingar till 

parallella  

Sammanhang, teoretiska 

begrepp och  

Modeller. 

Hur kan jag förstå? Jämföra 

med?  

Varför resonerar man så? 

Hänt annars? 

 

 

Övrigt  

Vad är det för typ av bilder, i vilken utsträckning är deras innehåll relevant för bokens 

ämne? 

 

Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet och skapa intresse?  

Är bilderna gestaltade på så sätt att de förmår konkretisera, strukturera och informera, och 

på så sätt utgöra kognitiv stimulans (d.v.s. understödja inlärning genom att öka förståelsen 

och underlätta möjligheten att minnas) och på ett bra sätt verka kompensatoriskt, 

expanderande och fördjupande med avseende på den skrivna texten? 

 

Är bildtexterna väl formulerande så att de förankrar bilderna i en tolkning som är relevant i 

sammanhanget? 

 

Är bilderna väl placerade i relation till den skrivna texten de hör ihop med? Är bildtexterna 

väl placerade? Samverkar text, bilder och bildtexter på ett sådant sätt att läsaren får hjälp att 

förstå sammanhang i texten? 

 

Är bildmaterialet anpassat efter målgruppens ålder och kognitiva förmåga?  
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2.2 Urval 

Det digitala verktyget från NTA är skapat för att passa elever i årskurs 2, 3, 4 och 5 därav har 

jag gjort innehållsurval med hänsyn till åldersgruppen som går i årskurs 1–3 samt till studiens 

syften. Verktyget innehåller tematexter, uppdrag, uppgifter, tredimensionella (3D) bilder och 

är ett utforskande verktyg där elever kan röra sig mellan planeter, jorden, månen och utforska 

stjärnhimmeln. Eleverna ska utföra uppdrag och varje uppdrag består av olika uppgifter, i 

varje uppgift står det vilket/vilka mål eleverna är tänkta att uppnå (detta kan eleverna läsa). 

Bland övningarna finns en introduktion och tio uppdrag (med flera uppgifter i uppdragen). 

Utöver uppdragen finns det nio andra övningar att göra med uppgifter i, sju av dessa är 

planeterna i solsystemet (jorden är inte inräknad i dessa sju) samt dvärgplaneten Pluto, de 

andra två är olika test eleverna kan gå in på och testa sina kunskaper. De övningar som 

studerats är uppdrag 1: jorden, livets planet, uppdrag 2: parkera rymdskeppet, uppdrag 3: 

ladda solcellerna, uppdrag 5: resa till månen, uppdrag 6: månen, vår granne och uppdrag 7: 

stjärnhimmel. De resterande övningarna anser jag vara något lärare i årskurs 1–3 kan 

undervisa i vid intresse och tidsmöjlighet men de uppfyller inget kunskapskrav i årskurs 1–3 

och finns inte med i det centrala innehållet därav studeras de inte i denna undersökning. De 

tematexter som kommer att analyseras är de som uppgifterna uppmanar eleverna att läsa samt 

tematexten om ”Hur föddes jorden och de andra planeterna?” detta då det inte framgår i 

uppgifterna att den texten bör läsas men är något som det står om i läroböckerna och på så sätt 

kan dem jämföras i analysen.  
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2.3 Forskningsetiska principer  

Den här studien tar hänsyn till de forskningsetiska principerna och den principen som är 

aktuell under den här undersökningen är Informationskravet. Vid kontakt med NTA:s 

medlemsstrateg  har information givits om vad huvudtanken med studien är och vad det är 

som kommer att undersökas (Stukát 2011, s. 139). Bilder från materialet kommer inte att 

finnas med i studien utan de kommer att beskrivas med ord eller så kommer liknande bilder 

att ritas vid utförandet av bildanalysen, detta då samtycke krävas från bokförlagen som äger 

böckerna och från NTA som äger det digitala verktyget innan de får användas.  

 

2.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att uppnå en hög tillförlitlighet har analysscheman för bild och text använts, beskrivning 

av vilka frågor som ställs för att samla in data har gjorts med motivation till användbarheten 

av de frågorna samt har tydlig beskrivning av urval och tillvägagångssätt redovisats. Med 

hjälp av dessa scheman och beskrivningar kan studien utföras av någon annan på samma sätt. 

Analysen har utförts två gånger för att säkerställa tillförlitligheten, vid andra gången visade 

det sig att resultatet inte blev identiskt med första gången, dock var det få skillnader som 

påvisades. Boréus (2015) skriver att ”I själva arbetet med texterna och i presentationen av 

resultatet bör man tänka på att man arbetar med tolkningar, det vill säga att det aldrig finns 

entydiga läsningar att göra” (s.174). Detta beror på att texterna och bilderna tolkats olika vid 

de olika tillfällena samt beroende det på vem det är som gör tolkningarna av text och bild 

vilket kommer att leda till olika resultat. I den här undersökningen har studiens tillförlitlighet 

visat sig vara låg då resultatet vid andra utförandet skiljde sig från det första, vilket beror på 

att texterna tolkats olika vid de olika tillfällena. Vissa texter var svåra att kategorisera, vid 

första utförandet tyckte jag att de skulle hamna under den konstaterande framställningstypen, 

vid andra utförandet tyckte jag att de skulle hamna under den förklarande 

framställningstypen. Detta då det som förklarats varit konstaterande fakta exempelvis att 

jorden roterar och att det finns en dagsida och en nattsida. Samtidigt som det är konstaterande 

fakta om något som är har det används för att förklara fenomenet dag och natt därav hamnar 

den typen av text som den förklarande framställningstypen. För att klargöra hur jag valt att 

kategorisera de texterna som skiljde sig vid utförande ett och två har jag argumenterat för 

placeringen i resultatet. Det hade varit svårt att nå hög tillförlitlighet i denna studie då den har 

en hermeneutisk utgångspunkt. Tolkning är en central del i hermeneutiken. En regel för 
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hermeneutiken är att det hela förstås ur det enskilda och det enskilda förstås ur det hela 

(Gadamer & Melberg 1997, s. 137). Med en hermeneutisk utgångspunkt kommer de små 

delarna som skiljde sig åt vid resultatets första och andra utförande inte ha någon större 

betydelse för att förstå helheten, detta då det var små skillnader i resultaten.  

 

Då studiens tillförlitlighet visat sig vara låg kan inte trovärdigheten vara hög. Det som gjorts 

för att öka trovärdigheten är att jag använt specifika mätinstrument för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Jag har även under hela arbetets gång försökt förhålla mig till 

studiens syfte och inte besvara frågor som saknar relevans för studien. 

 

2.5 Metoddiskussion  

Med de teoretiska utgångspunkterna jag valt att utgå från i denna studie möjliggörs svar på 

det studien avser undersöka, men de kan även göra att annan information förbises. Då jag 

svarar på specifika frågor och förhåller mig till specifika teorier finns möjligheten att jag 

missar andra aspekter av innehållet i de läromedel jag valt att analysera.  

 

3 Resultat / Analys 
I det här avsnittet kommer insamlad data att presenteras. Varje läromedel kommer att 

presenteras enskilt med en tillhörande analys. Först presenteras innehållet och hur det ser ut 

sedan vad som framgår i texten därefter görs analysen ur Ammert och Wallin Wictorins 

frågor. 

 

3.1 PULS NO–boken (grundboken) 

PULS NO–boken (Enwall, Johansson, Skiöld, Melhuish & Gustafsson 2011) har ett kapitel 

om rymden som omfattar 10 sidor. Kapitlet har delats upp i olika underrubriker där en 

innehållssammanställning har gjorts. Texten börjar med tre frågor som svaras på senare i 

kapitlet men inte i den tillhörande texten. Frågorna är: 

  ”Hur ser det ut i rymden? 

  Finns det liv på andra planeter? 

  Hur kan du se att jorden snurrar?” (Enwall et al. 2011, s. 6). 

Fortsättningen handlar om hur forskare tror att universum skapats. De menar att ingenting 

fanns, sedan kom en plötslig explosion och små osynliga bitar av olika ämnen flög åt alla håll. 
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Det står att de små bitarna klumpade ihop sig med varandra och att tiden gjort att dessa 

klumpar blev enorma och bildade solar och planeter. De menar att det var så rymden skapades 

och att explosionen kallas Big Bang. Läsaren får en förklaring för hur universum skapades 

och förklaring på hur jorden och planeterna bildades, vilket gör att texten hamnar under den 

förklarande framställningstypen (Ammert 2011b). På sidorna finns två bilder den ena ska 

föreställa Big Bang och den andra bilden är på en astronaut. Bilden som föreställer Big Bang 

verkar kompensatoriskt på den avsedda texten (Wallin Wictorin 2011) då den hjälper läsaren 

att göra kopplingar till hur explosionen kan ha sett ut. Den andra bilden som är på en 

astronaut kan väcka intresse för eleverna då de får se hur en astronaut ser ut och vilken 

utrustning de använder, däremot förutses det att läsaren vet vad en astronaut är då det inte står 

något om astronauter i texten eller i bildtexten.  

 

De andra två sidorna handlar om solen och planeterna. Solen och planeterna är den första 

rubriken, därefter följer vårt solsystem, våra planeter och solen ger liv som underrubriker. 

Två faktarutor finns också med som heter solljus och planetfakta. I det första stycket framgår 

det att solen är en stjärna och att stjärnor är solar. Detta förklaras med att stjärnorna är mycket 

längre bort än solen och att det är därför de ser mindre ut. En jämförelse mellan 

storleksskillnaden på jorden och solen ges i texten, då jämför de solen med en fotboll och 

jorden med ett sandkorn. I underrubriken vårt solsystem framgår fakta om att det är åtta 

planeter som snurrar runt solen och att en av dessa planeter är jorden samt att solen och de 

åtta planeterna kallas för vårt solsystem. Här konstateras fakta om solsystemet utan någon 

förklaring eller djupare beskrivning på hur eleven kan förstå planeternas rörelse i förhållande 

till solen. Nästa stycke handlar om våra planeter, vad de består av och deras storlekar. Det 

framgår även att det är solen som gör att vi kan se dem. Solen ger liv handlar om värmen och 

ljuset solen avger och att det inte skulle finnas något liv om inte solen fanns. Faktarutan 

Planetfakta skriver kort fakta om jorden, Jupiter och Saturnus. I dessas tre underrubriker 

framgår konstaterande fakta ingen djupare kunskap erbjuds där eleven får förklaringar på 

exempelvis hur värme och ljus gör att liv finns och hur träd och blommor kan växta med hjälp 

av värme och ljus. I texten framgår det att om solen inte fanns skulle det inte finnas något liv 

på jorden vilket kan ses som den reflekterande/analyserande framställningstypen då det 

framgår vad som hade hänt om solen inte fanns (Ammert 2011b). Samtidigt är det ett 

konstaterande då det fastslår att så är det. De här sidorna har alla tre framställningstyper men 

den dominerande typen är den konstaterande. En bild på vårt solsystem finns med, solen är på 

vänster sida och planeterna är placerade på höger sida om solen i ordningsföljd. Bilden har 
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potential att väcka intresse, då den konkretiserar planeternas ordning och storleksskillnad. 

Bildtexten ger en beskrivning av vad det är läsaren ser på bilden och klargör att avståndet inte 

stämmer med verkligheten. Bilden är gestaltad på så sätt att den förmår konkretisering och 

information som kan utgöra kognitiv stimulans vilket kan expandera och fördjupa förståelsen 

på den skrivna texten i faktarutan om planeterna (Wallin Wictorin 2011). Detta då det framgår 

fakta om planeterna som läsaren kan avläsa på bilden.  

 

Underrubriken Månen handlar om att nästan alla planeter har egna månar, vilka dessa planeter 

är som har eller saknar månar framgår inte. Att månarna består av sten eller is framgår samt 

att de rör sig i banor runt sina planeter, att jorden har en måne och att det tar 28 dagar för 

månen att snurra runt jorden. I stycket framgår det att månen inte lyser av sig själv utan att det 

är solens ljus som gör att vi kan se månen. I detta stycke framgår konstaterande fakta om 

månen utan någon förklaring eller möjlighet till ett reflekterande tänkande. Det framgår att 

månen inte lyser av sig själv och det förklaras med att det är solens ljus som gör att vi kan se 

månen. Vilket ger svar på vad det betyder att månen inte lyser av sig själv, däremot får läsaren 

inget svar på hur solens ljus gör att vi kan se månen. I stycket Vad är ny och nedan framgår 

det att månen ser olika ut under en månads tid och att det kan vara fullmåne, halvmåne eller 

bara en tunn månskära. I boken förklarar de detta genom att skriva ”Det beror på att du ser 

olika mycket av månen, när den rör sig runt jorden” (Enwall et al. 2011, s. 11). I texten står 

det att det finns stora gropar på månen och om de första människorna på månen. Där framgår 

det att det inte finns vatten eller luft på månen och därför kan ingenting leva där samt att det 

är anledningen till att Edwin Aldrins (en av de första människorna på månen) fotsteg 

fortfarande finns kvar på månen. Det finns tre bilder på dessa sidor som har relevans för 

ämnet. Den första bilden är på en fullmåne, den andra bilden är en bild på månen i fem olika 

faser (se figur 6) och den sista är en bild på Edwin Aldrin. Den andra bilden konkretiserar hur 

månen ser ut vid de olika faserna vilket ger en fördjupad förståelse på den avsedda texten. 

Bildtexterna är relevanta för sammanhanget och bildtexten som tillhör den tredje bilden 

återanknyter till texten vilket verkar som den reflekterande/analyserande framställningstypen. 

Detta då bilden och bildtexten hjälper läsaren att förstå det de tidigare läst i texten.  

 

I underrubriken Hitta stjärnor står det om stjärnbilder. I texten får läsaren en 

bakgrundsförklaring till att människor hittade på att man kunde sätta ihop stjärnor till grupper. 

Det finns bekräftande fakta om stjärnbilderna exempelvis hur många stjärnbilder vi räknar 

med, namnet på vissa av dem, att vi inte ser alla stjärnbilder och att vissa bara syns vissa 
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årstider. Förklaringar och beskrivningar om hur Stora björn, Lilla björn och Orion ser ut finns 

också med. Dessa stjärnbilder finns även med på bild. Bilden bidrar till konkretisering av 

utseende och textens sammanhang och är välplacerad i relation till texten. Det finns även en 

bild på två personer, där en av personerna tittar i ett teleskop. Den bilden saknar anknytning 

till texten då det inte står något om teleskop i texten vilket förutser att eleverna vet vad ett 

teleskop är och att stjärnor kan studeras med dem. Därav saknar bilden och placeringen av 

bilden relevans för sammanhanget (Wallin Wictorin 2011).  

 

I den sista underrubriken till kapitlet Rymden står det om Jorden, Ett jordvarv tar en dag och 

en natt och Ett solvarv tar ett år. Det står fakta om att det finns liv på jorden men inte på de 

andra planeterna och det beror på att det finns luft och vatten här något de andra planeterna 

inte har. Det står även att jorden ligger lagom långt från solen och att det inte blir för varmt 

eller för kallt här. I detta stycke konstateras det att det finns liv på jorden. Läsaren får sedan  

en förklaring till detta då det framgår att luft, vatten och temperatur möjliggör liv. En 

förklaring till varför vi har dag och natt görs i stycket Ett jordvarv tar en dag och en natt. Där 

framgår det att jorden snurrar runt sig själv och att det tar 24 timmar samt att den del av 

jorden som är vänd mot solen har dag och tvärtom. Här tolkas resultatet som att det är den 

förklarande framställningstypen som dominerar då texten förmedlar denna information på ett 

förklarande sätt och att det är orsaken till varför vi har dag och natt (Ammert 2011b). Det 

finns även en bild som konkretiserar textinnehållet (se figur 4).  

 

Figur 4. Julia Pulgus illustration  

 

Denna bild har relevans för ämnet, den är anpassad efter målgruppens ålder och är välplacerad 

i relation till den skrivna texten (Wallin Wictorin 2011). I stycket Ett solvarv tar ett år 

framgår konstaterande fakta. Det framgår att jorden snurrar runt sig själv, runt solen och att 
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det tar ett år för jorden att snurra runt solen. Stycket avslutas med att konstatera att vi under 

det året har olika årstider. Till detta stycke finns fem bilder. Fyra bilder är på ett träd och 

naturen som ska representera de olika årstiderna. Under varje bild står det vilken årstid bilden 

ska representera och en liten bildtext finns med. Bildtexten är missvisande och felaktig fakta 

framgår. Under vår bilden står det att ”Sverige kommer närmare och närmare solen” och 

under höst bilden står det att ”Sverige kommer längre och längre bort från solen” (Enwall et 

al. 2011, s. 15). Bildtexten är även missvisande i förhållande till den femte bilden (se figur 5).  

 

Figur 5. Julia Pulgus illustration.  

Tittar läsaren på denna bild är jordklotet som det står höst under närmast solen. Bildtexterna 

samverkar inte med verkligheten och inte med bilderna på sidan heller (Wallin Wictorin 

2011).  

 

3.2 PULS NO–boken (arbetsboken 1) 

PULS NO-boken (arbetsboken 1) (Annell & Håkansson 2011) har sex sidor med uppgifter 

som tillhör kapitlet Rymden. Detta kapitel och de tillhörande uppgifterna utgår från texterna i 

PULS NO-boken (grundboken), för att lösa uppgifterna förutses det att texterna lästs innan. 

Den första uppgiften går ut på att beskriva hur människan tror att rymden skapades. Denna 

uppgift tillhör den reflekterande/analyserande framställningstypen då den går ut på att 

anknyta till förkunskaper. Den andra uppgiften går ut på att dra streck till rätt påståenden, i 

mitten finns det en rund bild som föreställer en explosion där det står ”rymden skapas” och 

runt bilden finns orden astronauter, djur, planeter, explosion, Big Bang, solar och människor. 

Denna uppgift blir en konstaterande uppgift då den är faktabaserad och ingen förklaring eller 

reflektion krävs.  
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Uppgifterna som följer är tre stycken och handlar om solen och planeterna, de två första 

uppgifterna placeras under den konstaterande framställningstypen. Detta då den första 

uppgiften går ut på att skriva in ord i meningsbörjor där eleverna anser de passar bäst och den 

andra uppgiften går ut på att avgöra om sex påståenden är rätt eller fel. I dessa uppgifter 

behöver eleven inte reflektera eller förklara utan de konstaterar vad som är rätt och fel. Den 

tredje uppgiften har mer reflekterande/analyserande karaktärsdrag. Uppgiften är en rebus där 

den första bilden är en sol, den andra bilden är ett glas och den tredje bilden är två ögon. 

Eleven får möjlighet att anknyta till tidigare erfarenheter om ord och dess betydelse samt göra 

en jämförelse mellan bild och ord. Däremot saknar uppgiften relevans för ämnet, ordet som 

bildas är solglasögon och uppgiften är mer en ordkunskapsuppgift. Denna bild (förutom 

bilderna som tillhör rebusen) tillhör den första uppgiften. Det är en bild på två personer, där 

en av personerna tittar i ett teleskop och det som finns ovanför teleskopet är ett blått moln 

med orden som eleven ska placera in i meningbörjorna. Bilden bridrar inte till någon vidare 

förståelse av ämnet, det som är relevant med den är orden som finns i molnet.  

 

Fortsättningen handlar om månen och består av tre uppgifter. Den första uppgiften går ut på 

att para ihop fem olika meningar som handlar om månen. Halva meningen är på vänster sida 

och den andra halvan är på höger sida. Månens faser ska ritas ut i den andra uppgiften. Det 

finns fem tomma rutor och under dessa rutor står det ”nymåne, halvmåne, fullmåne, halvmåne 

och nedan” i tillhörande ruta ska eleven rita månen som den ser ut vid den fasen texten 

hänvisar till. Båda uppgifterna tillhör den konstaterande framställningstypen, detta då de 

handlar om förbestämd fakta. Däremot har den tredje uppgiften en mer 

reflekterande/analyserande karaktär. I den uppgiften ska eleven resonera om de vill åka till 

månen och varför eller varför inte de skulle vilja göra det.  

 

Sidan som behandlar stjärnor har ett korsord som uppgift. Det finns sex ord som eleven ska 

lösa. Orden som de ska lösa är kompass, Polstjärnan, björnen, Karlavagnen, Orion och kikare. 

Alla ord har anknytning till ämnet. En bild på stjärnhimlen finns med och bilden har relevans 

för ämnet. Däremot är den placerad lite dåligt i relation till uppgiften. Bilden är placerad 

längst upp i det högra hörnet vilket gör att den inte samverkar med innehållet på sidan som i 

sin tur gör att den inte uppfyller någon funktion i form av konkretisering och stimulering 

(Wallin Wictorin 2011).  
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Det som följer är fyra uppgifter om jorden. Den första uppgiften går ut på att fylla i det ord 

som saknas i fyra meningar, exempelvis står det ”Ett solvarv tar ____________ år” (Annell & 

Håkansson 2011, s. 8). I den andra uppgiften ska eleven skriva rätt årstid under rätt bild. Det 

är fyra bilder på ett träd och natur. Trädet och naturen framställs olika på varje bild, bilderna 

har relevans för ämnet och är åldersanpassade. På den tredje uppgiften ska eleven skriva 

varför det blir dag respektive natt. Meningsbörjan ”Jorden är vänd” finns redan utskriven och 

eleven ska då fylla i mot och från solen på rätt ställe. Den sista uppgiften går ut på att eleven 

ska numrera vad som är störst av solen, jorden och månen, 1 vid störst, sedan 2 och 3. Alla 

fyra uppgifter har en konstaterande framställningstyp, uppgifterna går ut på att bekräfta fakta 

som tidigare framkommit i grundboken.  

 

Kapitlet om Rymden avslutas med 14 påståenden eleven ska kryssa i om det är rätt eller fel. 

Återigen tillhör denna uppgift den konstaterande framställningstypen. Det har funnits ett fåtal 

uppgifter som tillhört den reflekterande/analyserande framställningstypen där eleven behövt 

resonera om varför eller varför inte de tycker något, däremot har de inte behövt förklara 

varför de resonerar på ett visst sätt, de har inte behövt jämföra med något annat, förklara hur 

något kan förstås, uppgivit någon orsak eller konsekvens till varför något är som det är 

(Ammert 2011b).  

 

3.3 Aha! Rymden 

I boken Aha! Rymden (Olsson & Hjorth 2011) är text och uppgifter samlade i samma häfte 

och kommer därav att analyseras och sammanställas ihop. Bokens logga är en tiger, denna 

tiger dyker upp i boken med en pratbubbla där läsaren möts av en uppgift eller fakta, tigern 

som bild kommer därav inte att analyseras då syftet med tigern inte är relaterat till innehållet 

utan verkar i informations syfte. Texten i pratbubblan kommer däremot att analyseras då den 

texten är ämnesrelaterad. 

 

Första sidan på boken heter Den första rymdresan där det står om Jurij Gagarin och att han 

var den första personen som reste ut i rymden. Fakta om resan framgår, exempelvis vilket år 

resan gjordes, att rymdskeppet åkte ett varv runt jorden, hur låg tid det tog etc. All denna fakta 

är konstaterande och besvarar frågorna vad, vem, vad som hände och när (Ammert 2011b). 

Den förklarande framställningstypen framgår när texten menar att Gagarin måste ha varit 

mycket modig och förklarar det med att skriva ”Ingen människa hade tidigare lämnat jorden 
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och rest rakt ut i rymden ” (Olsson & Hjorth 2011, s. 1). Läsaren får reda på varför han anses 

vara modig i denna mening. Bilden på sidan visar en rymdfärjas avgång, hur den flyger upp i 

himlen och släpper sina bärraketer varefter den kommer högre upp, bilden har potential att 

väcka intresse och är välplacerad i relation till texten.  

 

Nästa avsnitt heter Superstora raketer och första stycket handlar om dragningskraft. Läsaren 

får förklarat att det finns en kraft på jorden som håller kvar allting och att denna kraft heter 

dragningskraft samt att allt hade svävat om inte dragningskraften funnits. Därefter fortsätter 

texten med att förklara att en rymdfärja behöver starka raketer för att kunna färdas ut i himlen 

och för att ge läsaren en storleksuppfattning på raketerna görs en jämförelse mellan en raket 

och en fotbollsplan. I detta stycke framgår alla tre framställningstyper. Den konstaterande när 

det skrivs om dragningskraft och att raketer behövs för att skicka ut en rymdfärja i rymden, 

den förklarande då läsaren får veta att utan dragningskraft skulle allting sväva då får läsaren 

veta dragningskraftens betydelse och den reflekterande/analyserande framställningstypen 

finns med då storleksjämförelsen beskrivs. I andra stycket framgår fakta om raketerna som 

fästs på en rymdfärja. Stycket avslutas med en förklaring på att dessa raketer ramlar av när 

rymdfärjan kommit tillräckligt långt bort från jordens dragningskraft (Ammert 2011b). 

Avsnittet har fyra uppgifter, de två första uppgifterna har reflekterande/analyserande 

karaktärsdrag. I uppgift ett ska eleven skriva ner vad de skulle ta med sig ut i rymden om de 

skulle göra en resa och vara borta i en månad. I den andra uppgiften behöver eleven reflektera 

kring hur de skulle äta och sova i rymden, för där kommer de sväva. De får i denna uppgift 

fundera på om de kommer på några knep och skriva eller rita dem. Uppgift tre går ut på att 

skriva varför det behövs kraftfulla raketer för att skicka ut en rymdfärja i rymden. Denna 

uppgift har både en konstaterande och en reflekterande/analyserande framställningsform. En 

konstaterande då den efterfrågar bekräftande fakta och en reflekterande/analyserande då den 

anknyter till tidigare kunskaper (Ammert 2011b). Den sista uppgiften har placerats utanför de 

tre framställningstyperna, detta då den är matematikrelaterad. Det finns två bilder, båda dessa 

bilder tillhör uppgifterna som finns med och eleven förväntas använda dem i 

uppgiftsutförandet. Bilderna förmår inte någon konkretisering eller fördjupad förståelse med 

avseende på den skrivna texten (Wallin Wictorin 2011). 

 

Nästa sida handlar om Big Bang. Det framgår fakta om hur universum skapades. Det står att 

det först inte fanns något universum men sedan växte en liten punkt och att den lilla punkten 

växte med väldig fart, till slut exploderade den och det var så universum föddes. I detta stycke 
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framgår bekräftande fakta om hur universum skapades, vad som hände och att det kallas Big 

Bang. Det finns två textrutor på denna sida och båda handlar om universum. Den ena rutan 

handlar om att allt som finns i rymden är universum. Den andra textrutan handlar om att 

universum fortsätter växa och att avståndet mellan planeterna blir större hela tiden. På denna 

sida finns inga bilder däremot det finns två uppgifter. Båda uppgifterna ingår i den 

reflekterande/analyserande framställningstypen. Den ena uppgiften går ut på att eleven ska 

rita hur de tror att Big Bang såg ut och den andra uppgiften går ut på att rita hur de tror att 

jorden kommer att se ut/förändras om 10 000 år.  

 

Nästa avsnitt i boken är en fortsättning på föregående avsnitt som handlade om Big Bang. 

Detta avsnitt heter Vår galax Vintergatan. I texten framgår fakta om att galaxer skapades efter 

flera miljarder år och att galaxer är enorma grupper av miljontals stjärnor samt att dessa ligger 

som stora moln i rymden. Därefter får läsaren veta att vårt solsystem är en liten del av en 

galax som heter Vintergatan. För att konkretisera denna fakta samt expandera och fördjupa 

den informationen finns tre bilder som verkar kompensatoriskt på den avsedda texten (Wallin 

Wictorin 2011). Den första bilden är en bild med mörkblå bakgrund och 13 spiraler i guldfärg 

och har en bildtext där det framgår att universum har många galaxer. Bredvid finns en 

förstorad bild på en av dessa spiraler med en bildtext under där det står att den spiralen är 

Vintergatan. På den spiralen finns en röd punkt med en pil som hänvisar till nästa bild som är 

en bild på vårt solsystem. Den bilden har bildtexten ”Vårt solsystem är en liten del av galaxen 

Vintergatan” (Olsson & Hjorth 2011, s. 5). Bilderna och bildtexten sätter in texten i ett 

konkret sammanhang. Under bilderna finns en uppgift som går ut på att avgöra om fem 

påståenden om universum, jorden, dragningskraft och Vintergatan är sanna eller falsk. 

Uppgiften handlar om bekräftande fakta, därav kategoriseras den som den konstaterande 

framställningstypen.  

 

Solsystemet– vår sol med planeter är vad nästa avsnitt behandlar. Det som framgår är att alla 

planeter snurrar varv efter varv runt solen, att det tar ett år för jorden att snurra ett varv runt 

solen och att vägen som jorden tar när den snurrar runt solen kallas för omloppsbana. Därefter 

görs en jämförelse med dvärgplaneten Pluto. Det framgår att det tar 248 jordår för Pluto att 

snurra ett varv runt solen och att detta beror på att Pluto ligger längre bort från solen än vad 

jorden gör. På sidan finns det en bild på vårt solsystem. Solen på vänster sida därefter följer 

planeterna på höger sida om solen i ordningsföljd. Bilden hjälper till att konkretisera det som 

står på den avsedda texten då den visar planeternas ordning. Den bildtext som finns är varje 
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planets namn under planeten. I texten finns även en textruta där en ramsa på engelska finns 

skriven och en förklaring till ramsan är att den hjälper eleverna att komma ihåg planeternas 

namn och dess ordning med en uppmaning om att försöka komma på en egen ramsa. Det 

finns tre frågor som eleven ska svara på och två av de frågorna hittar eleven svaren på i 

bilden. Frågorna handlar om vilken planet som ligger längst bort respektive närmast solen 

vilket gör att bilden även verkar i ett informativt syfte. 

 

Nästa stycke handlar om jorden och de fyra årstiderna. I den avsedda texten framgår fakta om 

att det finns olika årstider och sedan förklaras det med att skriva att det hänger ihop med 

jordens rörelse runt solen. Läsaren får veta att jorden tippar lite och att Sverige ligger på norra 

halvklotet på jorden vilket gör att vi ibland får lite mer och ibland lite mindre värme och ljus, 

därav har Sverige fyra årstider. I den texten får läsaren bekräftande fakta och en förklaring till 

varför just Sverige har fyra årstider. Uppgiften som finns på sidan går ut på att eleven ska 

fylla i när Sverige har höst och vår. Till uppgiften finns en bild, i mitten på bilden finns en sol, 

till höger och vänster om solen finns två jordklot. Jordklotet som ligger till vänster om solen 

är jordklotet som representerar när Sverige har sommar och har en bildtext där det står att ”Nu 

ligger norra halvklotet så nära solen som det är möjligt” (Olsson & Hjorth 2011, s. 7). Det 

andra jordklotet ska representera Sverige under vinter och i den bildtexten står det att ”Nu 

ligger norra halvklotet är så långt från solen som det är möjligt” (Olsson & Hjorth 2011, s. 7). 

I den avsedda texten står det korrekt fakta men inte i bildtexten, där framgår faktafel då det i 

verkligheten är tvärtom. Därav är bildtexten inte formulerad så att den är relevant för 

sammanhanget (Wallin Wictorin 2011). 

 

Boken fortsätter med ett avsnitt som heter Solen är en stjärna. I det avsnittet framgår fakta 

om att solen egentligen är en stjärna, att den är ett brinnande gasklot, att den är 20 miljoner 

grader varm, att det inte skulle finnas något liv utan solen och att den har brunnit i fem 

miljarder år och att den kommer att brinna minst lika länge. I avsnittet förklaras att solen ser 

större ut än andra stjärnor då den ligger nära jorden och de andra stjärnorna ligger längre bort. 

En storleksjämförelse med jorden görs vilket gör att den reflekterande/analyserande 

framställningstypen framträder i texten. I jämförelsen framgår det att trots att solen är en lite 

stjärna är den mycket större än jorden då en miljon jordklot får plats i solen (Ammert 2011b). 

En bild på solen från rymden finns till höger om texten, på bilden syns hur eldsflammor skjuts 

upp och i bildtexten skriver de om dessa eldsflammor. Bilden och bildtexten har relevans för 

ämnet och fungerar som informerande och konkretiserande i avseende på den skrivna texten. 
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Detta då de knyter an till att solen är ett brinnande gasklot vilket syns på bilden och förmedlas 

med bildtexten (Wallin Wictorin 2011). I avsnittet finns sex uppgifter att lösa, alla dessa 

uppgifter är ordkunskapsuppgifter.  

 

I första stycket i avsnittet Dag och natt lyser solen konstateras det att solen lyser hela tiden, 

dag som natt. Det förklaras med att skriva att ”Den lyser faktiskt även på natten, men då är 

vår sida av jordklotet vänd från solen så vi ser inte att den lyser”  (Olsson & Hjorth 2011, s. 

10). I andra stycket konstateras att jorden roterar runt sig själv och att det tar 24 timmar för 

jorden att snurra ett varv. Läsaren uppmanas att testa hur det kan se ut när jorden snurrar runt 

sig själv med hjälp av en boll och en lampa det står att 

  ”Ta en boll eller något annat runt och pröva.  

  Håll en lampa och lys på ens sidan. Snurra sedan 

  Försiktigt bollen runt. Då ser du att bollens olika  

delar ibland är i mörker och ibland ljus” 

 (Olsson & Hjorth 2011, s. 10). 

Här framträder den reflekterande/analyserande framställningstypen då det är ett sätt att förstå 

hur dag och natt går till (Ammert 2011b). Det finns en tillhörande bild till det stycket på ett 

jordklot som roterar och i vänstra hörnet lyser solen. Ena halvan av jordklotet är ljusare och 

det står dag, andra sida är mörkare och det står natt. Bilden konkretisera det avsedda med den 

skrivna texten och är anpassad för den målriktade åldern. I avsnittet finns tre uppgifter, de två 

första uppgifterna handlar om klockan och den tredje uppgiften handlar om att gissa vilket 

land av Sydafrika och Nya Zeeland som har natt när vi har dag. De två första uppgifterna 

hamnar utanför framställningstyperna medan den sist hamnar i den reflekterande/analyserande 

typen. Detta då eleven ska jämföra ländernas plats på jordklotet i relation till Sverige.  

 

I avsnittet Vår planet jorden hamnar hela texten under den konstaterande framställningstypen 

då det som framgår är fakta om atmosfären och dragningskraften. Det handlar om att 

dragningskraften gör att atmosfären stannar runt jorden och den gör att det blir lagom varmt, 

vilket i sin tur gör att det blir behagligt för växter och djur att leva på jorden. I texten framgår 

det även att det inte finns någon luft i rymden och att astronauterna därför behöver ha med sig 

speciella dräkter som skyddar mot strålning och har luft som de kan andas. I en textruta 

framgår det att de andra planeterna också har dragningskraft, vissa större och andra mindre. 

Bilden som finns på sidan är lite mörk vilket gör att den inte väcker uppmärksamhet. Däremot 

är den relevant för avsnittets ämne då det är en bild på månen, atmosfären och jorden.  
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En faktaruta är det första som finns i avsnittet Jorden är livets planet. Där står det fakta om 

jordens ålder, storlek, jordens befolkning, egenskaper, rörelse och månar. I stycket under 

faktarutan står det mer fakta om varför jorden är speciell och författarna menar att det är 

vatten som gör jorden speciell. Utan vatten skulle det inte finnas liv på jorden och det framgår 

att forskare letar efter en annan planet som har vatten men att de inte hittat det ännu. Hela 

texten placeras under den konstaterande framställningstypen då det handlar om bekräftande 

fakta (Ammert 2011b). På sidan finns en uppgift där eleven ska fylla i de saknade orden i en 

text, orden som ska fyllas i finns i en ruta ovanför texten. Till avsnittet finns en bild på jorden 

och månen är i bakgrunden, bilden är tagen från rymden och har potential att väcka elevers 

uppmärksamhet. Den förmår däremot inte någon konkretisering eller fördjupning i avseende 

på den skrivna texten.  

 

I Månen – vår närmaste granne står det om hur månen ser ut vid olika faser. Det står att 

månen inte lyser, att det är solens strålar som träffar månen och får det att se ut som att månen 

lyser. Vilket ger en förklaring till varför det ser ut som att den lyser. Texten fortsätter med att 

beskriva månens olika faser och att vi ser olika mycket av månen från jorden, i det stycket 

konstateras fakta då det även står om månfasernas olika namn. På sidan finns en textruta som 

informerar läsaren om månar i solsystemet. Uppgiften som finns är att eleven ska fylla i vad 

de olika månarna kallas under varje bild (se figur 6). 

 

Figur 6. Julia Pulgus illustration.  

 

Bilderna är relevant för bokens ämne och konkretiserar hur månen ser ut i de olika faserna 

och läsaren kan göra en koppling till den avsedda texten. 

 

Nästa rubrik i boken heter Alla hoppar högt på månen och handlar om att ett hopp på månen 

skulle bli mycket högre än samma hopp på jorden och en förklaring till detta ges genom att 

konstatera att månen har mindre dragningskraft än jorden. Stycke två i texten hamnar utanför 

framställningstyperna då det är en text med information som gör det möjligt för eleven att 
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lösa uppgift ett och två. Dessa uppgifter har en matematisk utgångspunkt då det handlar om 

att göra uträkningar. Uppgift tre handlar om att para ihop ord med rätt förklaring vilket gör att 

den handlar om att bekräfta fakta.  

 

Den sista sidan som analyserats heter Ruskigt kalla nätter och varma dagar. Det avsnittet 

handlar om temperaturen på månen. Det framgår att på dagarna blir det upp till 130 grader 

varmt på månen och att nätterna är väldigt kalla, då solen försvunnit läcker värmen ut i 

rymden för månen har ingen atmosfär och det kan bli –170 grader. Här är det den förklarande 

och konstaterande framställningstypen som träder fram, eleven får veta fakta samt varför det 

är stora temperaturskillnader (Ammert 2011b). I en textruta framgår bekräftande fakta om 

månen i form av storlek, egenskaper och rörelse. Det finns två uppgifter på sidan, den ena går 

ut på att para ihop påståenden och den andra uppgiften går ut på att eleven ska skriva ner tre 

saker som gör det möjligt för oss att bo på jorden. Det finns en bild på en fullmåne på sidan. 

Bilden har potential att väcka intresse men verkar inte konkretiserande eller informerande 

med avseende på den skrivna texten. 

 

3.4 NTA:s digitala verktyg, Rymden 

Det digitala verktyget är en tredimensionell (3–D) modell på solsystemet med möjlighet till 

förstoring och resor till jorden samt månen. Solen, jorden, månen, stjärnor, stjärnbilder, 

planeter och omloppsbanor är en del av modellen. I modellen går det att landa på jorden, 

utforska stjärnor, stjärnbilder, soluppgångar och solnedgångar. Modellen har verktyg som 

heter tid, månfaser, karta, följ solen, mät avstånd, temperatur och omloppstid. Dessa verktyg 

används i syfte att lösa uppgifterna i de olika uppdragen. Modellen har potential att väcka 

uppmärksamhet och skapa intresse då den gör det möjligt att se solsystemet ur ett ”från 

rymden perspektiv” (Åberg‐Bengtsson, Karlsson & Ottosson 2017), förflytta sig från jorden 

till månen, snurrar på jorden i dess omloppsbana, se hur stjärnbilder ser ut och vad de heter 

etc. Genom 3–D modellen skapas möjlighet till konkretisering och strukturering för ämnet 

och texterna. Modellen verkar kompenserande, expanderande och fördjupande med avseende 

på de skrivna texterna då den möjliggör ett utforskande arbetssätt (Wallin Wictorin 2011).  

 

Uppdrag ett heter Jorden, livets planet och består av fyra uppgifter, ett test uppdrag, läsning 

av faktarutan Jorden och två tematexter som heter  Dygn, år och årstider och Varför bor vi 

just på jorden. I dygn, år och årstider framgår fakta om att jorden snurrar runt sin egen axel 
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och att det tar 24 timmar samt att den snurrar runt solen i en omloppsbana vilket tar ett år. 

Fakta om varför jorden har dag och natt förklaras genom att skriva att 

”När vår sida av jorden är vänd mot solen, lyser den på oss. Samtidigt är det natt på den 

andra sidan, den sidan där solen inte lyser. Halva jorden har dag och halva jorden har 

natt. Det är aldrig dag samtidigt på hela jorden. Och det är aldrig natt samtidigt” (NTA 

2020b).  

Detta hamnar under den förklarande framställningstypen då det står skrivet om orsaken till 

dag och natt (Ammert 2011b). Årstiderna förklaras genom att skriva att  

”När solen syns lågt ner på himlen lyser strålarna snett mot marken. Solens strålar 

sprids ut så mycket att de värmer dåligt. Vi (sic!) får vi kallt och mörkt” samt ”När 

solen syns högt på himlen lyser strålarna snett mot marken. Solens strålar sprids inte ut 

likamycket (sic!). De värmer bättre. Vi får varmt och sommar” (NTA 2020b).  

Det här hamnar under den förklarande framställningstypen då det är en beskrivning om vad 

det är som händer för att ge oss olika årstider (Ammert 2011b). Faktatexten om Varför bor vi 

just på jorden har alla tre framställningstyper. Fakta om att temperatur, vatten och luft 

möjliggör liv på jorden framgår i texten. Temperaturen förklaras med att skriva om jordens 

avstånd från solen och att det avståndet gör att vi har vatten i flytande form. En jämförelse 

med Merkurius och Mars görs för att kunna förstå hur avståndet och temperaturen möjliggör 

liv genom att skriva att i Merkurius hade vattnet ångat bort och på Mars hade vattnet frusit till 

is. I faktarutan om jorden framgår bekräftande fakta om jorden, exempel på det som står är att 

jorden är tredje planeten från solen och att jorden är den enda planet som vi vet att det finns 

liv på. I faktarutan framgår även varför vi inte kan se jorden på himlen och det är för att vi har 

jorden under fötterna. Detta konkretiseras med två bilder. Ena bilden är på tre människor som 

står på jorden och den andra bilden är en bild på jordklotet tagen från rymden med en bildtext 

som menar att när astronauterna ser på jorden från himlen ser den ut som bilden visar. Uppgift 

ett, två och tre hamnar under den reflekterande/analyserande framställningstypen då ingen av 

uppgifterna har något svar utan går ut på att eleven ska undersöka olika fenomen och resonera 

kring hur de kan förstå dem. När de undersökt, tolkat och förstått svaren hamnar svaren i den 

konstaterande och förklarande framställningstypen (Ammert 2011b). I uppgift ett ska eleven 

använda verktyget omloppstid och snurra jorden ett varv runt solen och se hur lång tid det tar, 

sedan kan de fortsätta att snurra fler varv eller ett halvt varv osv. När eleven snurrar jorden 

runt solen syns det i en ruta hur många år, månader och dagar det har gått under det varvet. I 

uppgift två ska eleven mäta avståndet från jorden till solen under olika årstider. I svaret 

framgår det att solen är längre bort från jorden under våran sommar på norra halvklotet till 
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skillnad från vintern då avståndet är kortare. Uppgift tre går ut på att utforska vad som är upp 

och vad som är ned samt varför jorden har blå och vit färg. Uppgift fyra har inte samma 

karaktärsdrag som de andra tre uppgifterna, i den ska eleven granska faktatexter. Uppdrag ett 

avslutas med ett testuppdrag som är fleralternativs frågor med direkt feedback, uppgiften 

hamnar under den konstaterande framställningstypen då den har ett rätt svar som inte kräver 

någon förklaring eller reflektion (Ammert 2011b).  

 

Parkera rymdskeppet är uppdrag två, det består av fem uppgifter, ett testuppdrag och 

tematexten Väderstreck och kompass. Tematexten konstaterar fakta om väderstreck, skugga 

och kompass. Eleven får reda på att en kompass visar väderstreck, de får även exempel på hur 

de kan använda naturen som kompass. Ett sådant exempel är att myror gärna bygger sina 

stackar på sydsidan av något, till exempel ett träd, eftersom de tycker om sol och värme. Till 

texten finns en bild på hur en människa kan stå för att lära sig de olika väderstrecken. Bilden 

är relevant för innehållet då den visualiserar det som står i själva texten och den främjar en 

förståelse för hur den egna kroppen kan användas som kompass. Uppgift ett går ut på att 

undersöka skuggan. I uppgiften ska eleven undersöka skuggan under en hel dag, resonera 

kring varför det blir skugga, varför skuggan byter plats och varför det är olika längd på 

skuggan. I uppgift två, tre och fem ska eleven använda sig av 3–D modellen. Uppgift två går 

ut på att utforska hur högt upp solen är vid olika tidpunkter under dagen. I tredje uppgiften 

ska eleven undersöka i vilket väderstreck solen är som högst och i uppgift fem ska eleven 

undersöka solens höjd under olika årstider. De ska jämföra när solen har högsta respektive 

lägsta höjden samt om klockan är lika mycket varje dag hela året när solen är som högst på 

himlen. Genom det undersökande arbetssättet och svaren eleven kommer fram till får de en 

förklaring till den fakta de samlat in, därav framträder alla tre framställningstyperna (Ammert 

2011b). Uppgift fyra består av svarsalternativs frågor med direkt feedback. Uppdrag två 

avslutas med ett test som går ut på att studera en bild och svar på en svarsalternativs fråga.  

 

Uppdrag tre går ut på att lösa fem uppgifter och heter Ladda solcellerna. Uppgift ett och två 

går ut på att använda 3–D modellen och reflektera kring när solen går upp på morgonen 

respektive går ner på kvällen och vad det kan betyda. Eleven ska i dessa uppgifter landa på 

jorden och med hjälp av verktyget karta söka sig till den ort där de bor, där ska de följa solen 

och ändra på tiden för att se vilken tid solen går upp och ned. I uppgift tre ska eleven 

konstatera hur länge solen varit uppe idag med hjälp av resultaten i uppgift ett och två. Nästa 

uppgift går ut på att reflektera kring hur många timmar om dagen solen lyser på olika platser i 
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Sverige. Med hjälp av verktyget karta förflyttar eleven sig mellan Malmö, Kiruna och sin 

egen hemort och räkna ut hur många timmar solen lyst där den dagen de utför uppgiften. I 

uppgift fem ska eleven undersöka med hjälp av modellen om det är natt eller dag i San 

Fransisco och i Kapstaden när de själva är i skolan (i Sverige). I alla dessa uppgifter söker 

eleverna konstaterande svar på vad som är, sökandet och användandet av modellen göra att 

uppgift ett, två, fyra och fem även hamnar i den reflekterande/analyserande 

framställningstypen då de jämför olika städer och länder med varandra (Ammert 2011b). 

Testuppdraget går ut på att svara på svarsalternativs frågor solens upp– och nedgång.  

 

Uppdrag fem heter Resan till månen, i det uppdraget ingår sex uppgifter, ett testuppdrag, 

tematexten Varför lyser månen och en faktatext som finns i verktyget månfaser. Tematexten 

handlar om månens faser där fakta framgår om hur månen ser ut vid de olika faserna samt vad 

de heter. Eleven får veta att månen inte lyser av sig själv och en förklaring till detta framgår i 

texten, då de menar att när solens strålar når månen studsar de tillbaka ut i rymden vilket gör 

att det ser ut som att månen lyser. Till denna text finns det fem bilder på månen i olika faser. I 

bildtexten står det om en minnesregel för att komma ihåg månens faser. De menar att när 

månen kommer ser den ut som ett komma och när den går ser den ut som ett G, detta gestaltas 

på bilderna. Själva texten har den konstaterande och förklarande framställningstypen, medan 

bilderna och bildtexten hamnar i den reflekterande/analyserande typen då de konkretiserar 

månensfaser och med minnesregeln får läsaren verktyg för att kunna göra kopplingar mellan 

parallella sammanhang (Ammert 2011b). I faktatexten får eleven en förklaring till månens 

faser, en jämförelse mellan jorden och månen görs. Där förklaras det att månen liksom jorden 

har en dag och en natt sida och att det vi på jorden ser är olika mycket av månens dag sida. I 

faktarutan finns en digital bild av månen. Den digitala bilden ändrar fas när dagarna ändras på 

tids verktyget eller om eleven roterar på jorden i 3–D modellen. Bilden konkretiserar i vilken 

fas månen ligger vid olika tidsperioder. Uppgift ett går ut på att rita månen som eleven ser den 

på himlen i en månads tid, därav hamnar den uppgiften i den konstaterande typen, då den går 

ut på att rita något givet. I uppgift två ska eleven använda verktyget månfaser och med hjälp 

av att ändra dagar i kalendern se hur månen rör sig och ändrar fas. I uppgift tre ska eleven 

diskutera och resonera med en kamrat kring vad som behövs för att överleva på månen. I 

uppgift fyra ska eleven mäta avståndet till månen vid olika dagar och reflektera kring varför 

avståndet ändrar sig. Uppgift fem går ut på att studera månens faser med hjälp av 3–D 

modellen. Eleven använder sig av verktygen månfaser och tid vilket ger ett visuellt stöd i den 

digitala bilden samtidigt ges ett tredimensionellt stöd i modellen där de ser hur månen roterar 
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runt jorden och vilken del av månen som är ljus respektive mörk. Den sjätte uppgiften är 

frivillig och går att hoppa över därav har den inte undersökts. Testuppdraget går ut på att 

svara på frågor och därefter få en biljett till månen.  

 

Månen, vår granne är uppdrag sex och består av fyra uppgifter, ett testuppdrag, tematexten 

Varför bor vi just på jorden (se sidan 27) och en faktaruta om månen. I faktarutan om månen 

bekräftas fakta om att det tar en månad för månen att snurra ett varv runt jorden och att det är 

kallt där. Det står att den inte lyser av sig själv utan reflekterar solens ljus och att månens ljus 

är solens ljus, vilket förklarar hur vi kan se månen (Ammert 2011b). Det framgår även att 

månen är den enda himlakropp människan landat på och att fotspåren från astronauterna som 

landat på månen inte försvinner. En förklaring till varför de inte försvinner finns med i 

faktarutan där det står att det inte finns någon atmosfär (luft) på månen, utan luft finns ingen 

vind och inga moln samt att det inte kan regna på månen för det finns inget vatten. I 

faktarutan finns fyra bilder. Den ena är på månen (bilden är tagen från rymden), en bild på 

Neil Armstrongs (en av de första människorna som landade på månen) fotspår, en bild från 

den första månlandningen och en annan bild är från den sista månlandningen, då hade 

astronauterna med sig en bil. Alla dessa bilder har relevans för texten då texten behandlar det 

bilderna visualiserar, på så sätt utgörs en kognitiv stimulans då den skrivna texten 

konkretiseras med hjälp av bild (Wallin Wictorin 2011). Uppgift ett är en repetition av 

testuppdraget i uppdrag fem där eleven får en ny chans att lösa ut sin biljett till månen. Både 

uppgift två och tre går ut på att granska faktatexter och besvara frågor som utgår från texterna. 

I uppgift två ska eleven granska faktarutan om månen och i uppgift tre ska eleven granska 

tematexten som tillhör detta uppdrag. Testuppdraget är svarsalternativs frågor med direkt 

feedback. Dessa tre uppgifter har den konstaterande typens karaktärsdrag då de svarar på 

frågor om vad och vem (Ammert 2011b). Uppgift fyra har kategoriserats under övrigt då den 

handlar om att besöka de platser astronauterna landat på, på månen. Uppgiften saknar relevans 

för kunskapskraven och det centrala innehållet i Lgr 11 därav har data inte samlats in från 

den.  

 

Uppdrag sju är det sista uppdraget som utförts och heter Stjärnhimlen. Uppdraget består av 

fyra uppgifter, ett testuppdrag och tematexten Ser stjärnhimlen alltid likadan ut. I tematexten 

får eleven läsa att stjärnhimlen inte alltid ser likadan ut och vi under ett år ser olika stjärnor. 

En förklaring till detta får eleven då det i texten står att jorden snurrar runt solen och detta 

konkretiseras med två bilder. På bilderna syns jorden i sin bana runt solen samt stjärnbilderna 
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Orions bälte (till höger om solen) och Svanen (till vänster om solen). I den ena bilden är 

jorden till höger om solen och i bildtexten framgår det att det är vinter och att vi då kan se 

Orions bälte. Den andra bilden är likadan fast där är jorden till vänster om solen och det står 

att vi då har sommar och vi kan då se stjärnbilden Svanen. Text, bild och bildtext gör att 

eleven får konstaterande fakta, förklaringar till den fakta och med hjälp av bilderna får eleven 

möjlighet att förstå det som texten förmedlar vilket gör att tematexten även behandlar den 

reflekterande/analyserande framställningstypen (Ammert 2011b). Det finns fler bilder i 

tematexten, en av dem på stjärnbilderna Stora björnen och Lilla björnen. I bildtexten framgår 

det att de är två stjärnbilder som syns hela året. I uppgift ett ska eleven landa på jorden, ändra 

tiden så att det blir natt och studera stjärnbilderna, med hjälp av verktyget stjärnbilder visas 

stjärnbilderna på himlen. Trycker eleven på en stjärnbilderna får de reda på vad den heter. 

Elevens uppdrag i uppgift ett är att välja ut tre stjärnbilder på himlen (Stora björnen ska vara 

en av dem) och studera dem. Därefter ska de studera dem på himlen under kvällen. I denna 

uppgift får eleven en möjlighet att jämföra de stjärnbilder modellen visar med verkligheten, 

vilket gör att uppgiften hamnar under den reflekterande/analyserande typen (Ammert 2011b). 

Andra uppgiften bygger på uppgift ett, eleven ska studera de stjärnbilder de valde i uppgift ett 

sex månader fram i tiden med hjälp av 3–D modellen. De ska fundera på vad som händer och 

vad som sker därefter resonera med en kamrat. I uppgift tre ska eleven utforska hur 

stjärnhimlen ser ut, på olika platser på jorden med hjälp av 3–D modellen. Detta arbetssätt 

börjar i den reflekterande/analyserande framställningstypen och går vidare till den förklarande 

och konstaterande med svaren eleven kommer fram till tillsammans med en kamrat, förutsatt 

att de kommer fram till rätt svar (Ammert 2011b). Uppgift fyra och testuppdraget har inte 

utförts då uppgift fyra går ut på att rita en egen stjärnbild och skriva en historia till den och 

testuppdraget går ut på att spela stjärnmemory. Dessa uppgifter saknar mål i kunskapskraven 

och finns inte med i det centrala innehållet i NO ämnen i Lgr 11 därav beslutet att inte samla 

in data om dem. 

 

I faktarutan om solen framgår fakta om att solen egentligen är en stjärna och att den är ett 

gasklot som består av atomer samt att solen inte flyttar på sig utan att det är jorden som gör 

det. Texten i faktarutan är konstaterande då eleven får redan på fakta om vad solen är, vad 

som händer och hur det ser ut (Ammert 2011b). Eleven kan läsa om storlekskillnaden mellan 

jorden och solen i faktarutan och en jämförelse där jorden beskrivs som ett pepparkorn och 

solen som en jättestor badboll görs. I faktarutan finns sex bilder. Två av bilderna är likadana, 

de är på en solnedgång. Dessa har relevans för innehållet då det står i texten att solen inte rör 
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sig, men att det kan se ut som att den gör det vid soluppgångar och solnedgångar. En annan 

bild är på solen tagen från rymden och kan väcka intresse för eleven att se på då den inte ser 

ut så som vi ser den från jorden. Det finns även en bild på när solen kastar ut gas i rymden och 

eleven får i texten veta att denna bild är tagen med hjälp av ett solobservatorium. Bilden har 

relevans för texten då den visar hur det ser ut när solen kastar ut gas vilket verkar fördjupande 

med avseende på den skrivna texten (Wallin Wictorin 2011). I texten finns två bilder till och 

båda är på solfläckar. Den ena är en bild på en rund cirkel (ska föreställa solen) med svarta 

fläckar på och den andra är en närbild på en verklig solfläck. Båda bilder verkar expanderande 

med avseende på den skrivna texten då eleven kan läsa om solfläckar.  

 

Tematexten Hur föddes jorden och de andra planeterna handlar i början om hur jorden 

skapades (bara jorden och inte Big Bang). Det framgår att jorden först var ett glödande och 

flytande klot som sedan svalnade och stelnade. Vattnet som finns på jorden kom från moln 

som fanns i atmosfären, dessa moln regnade i flera miljoner år och på så sätt bildades hav, 

sjöar och floder. Texten fortsätter med att beskriva hur de andra planeterna bildades, här kan 

eleven läsa att när solen skapades blev det grundämnen och gas över och att dessa med tiden 

klumpade ihop sig och blev till stora planeter. All denna fakta som framgår hamnar i den 

konstaterande föreställningstypen där eleven får veta vad som hänt (Ammert 2011b). Sen kan 

eleven läsa om en jämförelse med dammkorn som klumpar ihop sig och till slut bli stora 

dammtussar och att det var likadant med planeterna. Jämförelsen gör att den 

reflekterande/analyserande typen framträder. Texten avslutas med ett konstaterande om att de 

fyra innersta planeterna består mest av sten och järn och att de fyra yttersta planeterna består 

mest av gas. Under texten finns en bild på solsystemet med planeterna i sina omloppsbanor. 

Bilden visar vilka planeter som är närmst solen och vilka som är längst bort från solen vilket 

det står om i texten, därav verkar bilden som konkretiserande med avseende på den skrivna 

texten (Wallin Wictorin 2011). Möjlighet till vidare läsning finns i denna tematext men den 

texten är mer fördjupande och passar mer elever i årskurs fyra och fem därav har den inte 

analyserats. 

 

4 Diskussion 
Det som framgått efter att ha analyserat de olika läromedlen är att läroböckerna och de 

tillhörande uppgifterna framställer ämnesinnehållet om rymden på ett mer konstaterande och 
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förklarande sätt. Eleven får sällan själv reflektera kring varför de astronomiska fenomenen är 

som de är. Ett exempel på detta är månens faser. I läroböckerna får eleven veta att månen inte 

lyser utan att det är solens ljus som gör att vi kan se den. Därefter få de veta att vi ser olika 

mycket av månen under en månads tid och vad vi kallar månen när den är i de olika faserna. 

Eleverna får inte möjlighet att reflektera kring djupare kunskaper om hur solens ljus, jordens 

rörelse runt solen och månens rörelse runt jorden är bidragande faktorer till månens faser. 

Dessutom är uppgifterna som tillhör texterna om månens faser uppgifter som inte kräver 

någon reflektion eller förklaring, dessa uppgifter går ut på att eleven ska komma ihåg namnen 

på månens olika faser vilket inte ger en förståelse för faserna. Även NTA:s digitala verktyg 

har mer konstaterande och förklarande texter som förklarar de astronomiska fenomenen. Det 

som skiljer de olika läromedlen är att uppgifterna i det digitala verktyget är mer utforskande 

och kräver reflektioner kring innehåll, uppgift och tematexter för att kunna utföra uppgifterna. 

Det digitala verktyget gör det möjligt för eleverna att inta ett ”från rymdenperspektiv” och ett 

”från jordenperspektiv” vilket Åberg–Bengtsson, Karlsson och Ottosson menar är nödvändigt 

för att eleverna ska kunna förstå månens faser. Detta är något läroböckerna inte gör. 

Resultatet visar att relationen mellan solen, jorden och månen framställs på olika sätt i 

läroböckerna och i det digitala verktyget. I läroböckerna får eleverna veta att jorden snurrar 

runt solen och att det tar ett år. I det digitala verktyget är det elevernas uppgift att ta reda på 

hur lång tid det tar för jorden att snurra runt solen med hjälp av 3–D modellen. Samma 

resultat visade sig när det handlar om månens relation till jorden och månens faser. Den 

slutsats som kan dras är att arbetssättet mellan det digitala verktyget och läroböckerna skiljer 

sig åt. Främst då det digitala verktyget erbjuder ett ”från rymdenperspektiv” och ett ”från 

jordenperspektiv,” i läroböckerna får eleverna enbart ett ”från jordenperspektiv.” En annan 

slutsats som kan dras är att det digitala verktyget kräver mer av lärare och elever i form av tid 

och teknisk kunskap, dessa är ramfaktorer som kan avgöra valet av läromedel i 

undervisningen (Broady 1999). Ollinen (2019) menar att det finns påverkande faktorer som 

har en betydande roll för att användningen av digitala verktyg i 

naturvetenskapsundervisningen ska främja elevers lärande. Dessa kunskaper är teknisk 

kunskap, pedagogisk kunskap och ämneskunskaper, hon menar även att dessa måste 

kombineras för att främja lärandet. Trots att NTA:s digitala verktyg visade sig ha djupare och 

mer korrekt fakta handlar det i slutändan om hur läraren använder de digitala verktygen. 

Brister det i den tekniska kunskapen är det inte säkert att elever kommer kunna få ut 

verktygets alla möjligheter och främja deras lärande. NTA:s tematexter är mer omfattande än 

läroböckernas och uppdragen kräver tid i form av resonemang, utförande och i vissa av 
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uppdragen behöver eleverna leta fakta i texter samt krävs en förståelse för hur verktyget ska 

användas. En av de viktiga skillnaderna mellan läromedlen, som kräver kunskap från lärarens 

sida, är att det i båda läroböckerna finns faktafel vilket inte finns i det digitala verktyget. 

Skulle lärares ämneskunskaper inte vara tillräckliga inom detta område finns risken att de inte 

upptäcker detta och lär ut eleverna felaktig fakta. Även i detta fall spelar kunskapen som 

ramfaktorer en betydande roll för elevernas kunskapsinlärning (Broady 1999). De olika 

läromedlen erbjuder olika möjligheter i undervisningen, beroende på vilket arbetssätt och i 

vilket syfta läromedel används har de olika potential till kunskapsinlärning, vilket Nilsens 

(2018) undersökning påvisade. Trots att NTA:s 3–D modell erbjuder ett annat arbetssätt och 

fler möjligheter till kunskapsinhämtning än de traditionella läroböckerna visar Parong och 

Mayers (2018) studie att resultatet av 3-D användning inte behöver vara att elever lär sig mer. 

Det som skulle kunna påverka att eleverna når högre resultat är att innehållet i NTA:s digitala 

verktyg är djupare än det innehåll som läroböckerna har vilket Anderhag och Wickman 

(2007) resultat visar är något vanligt förekommande. 

Denna studies användbarhet är att den belyser skillnaden mellan NTA:s digitala verktyg om 

rymden och vad det står i läroböcker i NO om rymden, vilket förhoppningsvis kan väcka en 

medvetenhet om upplägg och användbarhet av läromedlen. Skulle studiens slutsatser 

användas i praktiken och lärare basera sitt val av läromedel efter de slutsatserna är det viktigt 

att ha i beaktande att studien inte undersökt hur materialen används i praktiken vilket är det 

viktiga i slutändan. Ammert (2011a) menar att det inte handlar om hur välskriven en text är, 

utan det viktiga är att den används på ett klokt och medvetet sätt av lärare och elever. För 

vidare forskning skulle användandet av dessa läromedel i praktiken vara intressant att studera. 

Vad och hur lärare använder de samt vad det är eleverna lär sig när de använder dessa 

läromedel.  
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Bilaga 1. 

Uppdrag 5: Resan till månen 
 

Konstateranden 
Bekräftande fakta 

Vad är? Vem är? Vad hände?  

När? Hur mycket? Hur ofta? 

 

Uppgift 1→ Rita månen som du ser den i en månads tid. 

Tematext ”Varför lyser månen”→ Fakta om månens faser och 

varför månen lyser. 

Faktatext ”månfaser”→ Fakta om månens faser  

Uppgift 5→ sortera bilder på månens olika faser i rätt ordning. 

Test uppdrag→ svara på frågor 

Förklarande 
Förklaring, beskrivning, 

Bakgrund, konsekvens 

Betyder? Hur? Orsak? Sedan? 

 

Tematext ”Varför lyser månen”→ Förklarar att månen inte lyser 

och att månen reflekterar solens strålar. 

 

Reflekterande/analyserande 
Anknyter till läsarna erfarenheter 

& förkunskaper. Kopplingar till 

parallella  

Sammanhang, teoretiska begrepp 

och  

Modeller. 

Hur kan jag förstå? Jämföra med?  

Varför resonerar man så? 

Hänt annars? 

 

Uppgift 2→ Använder modellen för att undersöka och reflektera 

kring månens olika faser. Testar sig fram med hjälpa av att ändra 

dagar i kalendern och får se hur månen rör på sig och ändrar fas, 

skapar förståelse för man kan förstå och resonera kring månens 

faser. 

Uppgift 3→ diskutera och resonera med en kamrat kring vad 

som behövs för att överleva på månen (möjlighet att använda 

inhämtade kunskaper). 

Uppgift 4→ Använd modellen för att reflektera kring avståndet 

mellan jorden och månen samt varför det ändrar sig om man 

mäter avståndet olika dagar. 

Uppgift 5→ studera månens faser med modellen. 
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Bilaga 2. 

Rubrik- Jorden 
Vad är det för typ av bilder, i vilken utsträckning är deras 

innehåll relevant för bokens ämne? 

 

Bild 1, 2 & 3 → Förklarande bilder, finns till för att 

skapa en förståelse och har relevans för bokens 

ämne. 

Har bilderna potential att väcka uppmärksamhet och 

skapa intresse? 

 

Ja. 

Är bilderna gestaltade på så sätt att de förmår 

konkretisera, strukturera och informera, och på så sätt 

utgöra kognitiv stimulans (d.v.s. understödja inlärning 

genom att öka förståelsen och underlätta möjligheten att 

minnas) och på ett bra sätt verka kompensatoriskt, 

expanderande och fördjupande med avseende på den 

skrivna texten? 

 

Bild 1, 2 & 3 → Ja, alla tre bilder har relevans och 
anknytning till den skrivna texten.  

Är bildtexterna väl formulerande så att de förankrar 

bilderna i en tolkning som är relevant i sammanhanget? 

 

Bild 1 → Bilden är relevant för texten och 

sammanhanget, däremot är bildtexten till viss del 

relevant för sammanhanget men delar av 

informationen som framgår i bildtexten skulle passa 

bättre under kapitlet som handlar om solen och 

planeterna. 

Bild 2 → Ja, väldigt relevant.  

Bild 3 →Bildtexten ger felaktig information, 

bilderna är missvisande i förhållande till varandra 

exempel står det under höst texten att Sverige 

kommer längre bort från solen under hösten men 

tittar man på bilden i mitten är jorden närmre solen 

under hösten. Även bildtexten om våren är 

missvisande då det står att ”På våren kommer 

Sverige närmre och närmre solen.” Ny information 

framkommer i bildtexten, jorden lutar.   
Är bilderna väl placerade i relation till den skrivna texten 

de hör ihop med? Är bildtexterna väl placerade? 

Samverkar text, bilder och bildtexter på ett sådant sätt att 

läsaren får hjälp att förstå sammanhang i texten? 

 

Bild 1 → Ja, men hela bildtexten hjälper inte 

läsaren att förstå sammanhanget. 

Bild 2 →Ja. 

Bild 3 →Bilderna är väl placerade till den skrivna 

texten, bildtexten är väl placerad, bilder, bildtext 

och text samverkar inte, bildtexten ger ny relevant 

information som inte framgår i texten, bildtexten 

skriver något men bilden visualiserar något helt 

annat.  
Är bildmaterialet anpassat efter målgruppens ålder och 

kognitiva förmåga? 

 

Ja. 
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