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Abstract 
English title: Why textbook in science education? – A quantitative study on teachers' perspectives on the 

textbook in relation to teaching and curriculum  

Author’s name: Elin Boström 

Semester: Fall 2015 

Supervisor’s name: Tomas Bollner 

 

In all education, regardless of the subject, teachers use teaching materials to impart 

knowledge. Studies have shown that textbooks are used more often in subjects like science 

and mathematics than in civics (Skolverket 2015a; 2015b). The purpose of this study is to 

examine teachers in grades F-9's perspective on the textbook as an instrumental tool in 

science education from function, purpose and class time as well as teachers' views on the 

relationship between textbook and curriculum. The study will also shed light on how teachers 

might be affected in their daily work with the textbook in relation to framework factors. I 

have, based on the purpose of this study issued following questions: In what way do the 

teachers describe the function of the textbook in the science classroom?, For what purpose 

do the teachers choose to use the textbook?, How much of the class time does the students 

study in their textbooks according to the teachers?, And what are the teachers' views on the 

textbook in relation to the curriculum? 

 

This study was conducted through a quantitative method, based on a questionnaire answered 

by 58 authorized science teachers in the primary- and secondary school. The questionnaire 

was posted on Facebook, in a Facebook group called NO i grundskolan. The results of this 

study shows that educational book's main function is to serve as a read aloud text that the 

class reads together and that the primary purpose of using textbooks in teaching is to serve as 

an inspiration, meant to inspire both students and themselves to create an interesting science 

education. The results also shows that the majority of teachers choose the textbook in relation 

to the curriculum and that they show an awareness of the need to complement the textbook in 

their teaching. It can also not be ignored that classroom design and framework factors such as 

class composition, time etc. can allow or restrict the activities that are workable in the 

classroom. 

 

Keywords: science education, textbook, frame factors, curriculum, objectives, content and 

methodology 
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1. Inledning 
 
Människan (Homo sapiens) som art har existerat i ca 200 000 år och troligen hade 

människorna som levde då, även samma inre drivkraft av att upptäcka sin omvärld som vi 

har idag. Men om vi nu reser i tiden till Newton (1687) och hans universella gravitationslag 

och sedan framåt, så har den moderna människan existerat en mycket kort tid. ”Om de 200 

000 åren motsvarar 24 timmar, så har den naturvetenskap vi undervisar om i våra skolor 

uppstått på cirka två minuter” (Andersson 2011:29). 

  

Kunskaper i naturvetenskap hjälper oss att göra världen begriplig. Kunskaper i 

naturvetenskap ger oss en möjlighet till att vara delaktiga i vår kultur. Kunskaper i biologi, 

fysik och kemi behövs för att kunna ge svar på samhällsfrågor som kräver en 

naturvetenskaplig förklaring (Andersson 2011:33, 38). För att kunna ”förbereda eleverna för 

att aktivt delta i samhällslivet […] och att ta ett personligt ansvar” (Skolverket 2011a:8), så 

menar Andersson (2011:39) att vi behöver ställa NTS-frågor till våra elever (N betyder natur, 

T teknik och S samhälle). Andersson hävdar att NTS-frågor i undervisningen kan bidra till att 

förhoppningsvis öka elevernas intresse för naturvetenskap (ibid:40) som enligt Andersson, 

har minskat under en tioårsperiod (ibid:16). Likaså har svenska elevers kunskaper i 

naturvetenskap påvisats vara bristfälliga enligt internationella utvärderingar (PISA, TIMSS 

och PIRLS). Anderson hävdar att elevernas nedåtgående resultat kan bero på så kallade 

vardagsföreställningar hos eleverna som omedvetet påverkar elevernas syn på aktuellt 

naturvetenskapligt innehåll (Andersson 2011:16). Hipkiss (2014) menar istället att det är 

vardagsspråket som tycks prägla NO-undervisningen och att elevernas kontakt med det 

ämnesspecifika språket endast sker via läroböckerna eller tavlan i klassrummet. Hipkiss 

menar vidare att det behövs en diskussion där man lyfter vikten av att förena lärobokstextens 

ämnesspecifika språk med den muntliga kommunikationen som sker i klassrummet i arbetet 

med laborationer och undersökningar (Hipkiss 2014: 234-235).  

 

I all undervisning, oavsett ämne, så använder sig lärarna av någon form av läromedel för att 

förmedla kunskap. En fastställd definition av vad läromedel är finns inte, men i 

skolförordningen från 1971 beskrevs läromedel som de resurser vi kan använda i 

undervisningssituationer (Skolverket 2015a). Läroboken har sedan lång tid varit de 

”basläromedel” som haft störst genomslag i undervisningen. Läroboken har även visat sig 

vara mer styrande i NO-ämnena och matematik än i samhällskunskap (Skolverket 2015b). Att 

läroboken fått en mer framträdande roll NO-undervisningen kan delvis förklaras genom NO-
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ämnenas struktur och uppbyggnad, vilket liknas vid en hierarkisk struktur där elevernas 

förmågor av att kunna uttrycka åsikter generellt inte tillhör ämnets karaktär (Skolverket 

2006:132) I läroboksbegreppet inryms kursböcker, textböcker, talböcker och 

arbetsinstruktioner (Skolverket 2015a). I dagens läromedelsbegreppet inryms å ena sidan 

såväl läroböcker, som TV, film, tidningar, teater, serier, digitala spel och datorer. 

Läromedelsbegreppets vidgade betydelse har bidragit till att medier av olika slag fått en allt 

mer betydande roll i skolans undervisning och begreppet multimodalitet syftar till just detta, 

där tonvikt läggs på att förstå hur verbala texter, bilder och ljud i likhet med skriven text kan 

vara informationsbärare. Sammanfattningsvis kan man säga att läroboken och multimodalitet 

utgör olika resurser för lärande och täcker in olika textrepresentationer som kan används i 

olika lärandesituationer (Skolverket 2015a).  

 

Denna studie berör läroboksanvändningen i NO-undervisningen och vad som kan tänkas 

påverka lärarnas val i deras arbete med läroboken sett utifrån ramfaktorteorin. Detta har 

studerats genom lärarnas perspektiv på läroboken med hänsyn till dess funktion och syfte i 

undervisningen samt lärarnas syn på förhållandet mellan lärobok och kursplan. Den primära 

anledningen till varför jag valde att undersöka lärobokens roll i NO-undervisningen var att 

forskning betonade att lärobokens ställning i skolan fortfarande har en framträdande roll, trots 

att den utmanas av andra läromedel av interaktiv karaktär (Skolverket 2015a).  

1.1 Bakgrund 
 
I detta avsnitt förklaras mål- och resultatstyrningens påverkan på verksamheten samt hur 

naturvetenskap som ämne har formats från 1900-talets början fram till nu. Nedan kommer 

även lärobokens funktion i undervisningen att tydliggöras. 

1.1.1 Mål- och resultatstyrning 
 

Under 1990-talet decentraliseras svenska skolan, vilket gjorde att kommunerna fick ett allt 

större ansvar för sina skolor inom sin kommun. Kommunernas huvudansvar blev att 

förverkliga de styrdokument som staten utformat samt tillmötesgå och fördela statens 

resursfördelningar inom den egna verksamheten. Skolan som tidigare varit detaljstyrd blev nu 

mål- och resultatstyrd. Att utbildningens innehållsliga organisation lämnades till 

kommunerna, förändrade samtidigt statens kontrollfunktion och därigenom blev uppföljning 

och utvärdering betydande i upprätthållandet av en likvärdig skola (Nordin 2012:179). I och 

med Lpo 94 och betoningen av mål- och resultatstyrningen, så förväntades lärarna nu ha ett 
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professionellt ansvar för att själva kunna ta ställning i läroplansteoretiska frågor genom att 

kunna uttolka ”mål, urval av stoff och organisering av kunskap för undervisning, lärande och 

bedömning” (Forsberg 2012:225). För att kunna stödja och hjälpa lärarna i deras 

betygsättning av eleverna så införde staten de nationella proven som var utformande efter 

kursplanen (Forsberg & Lundahl 2012:208). Sverige har även på senare tid börjat delta i allt 

flera internationella mätningar, med motiv att se var svenska elever ligger kunskapsmässigt i 

förhållande till andra OECD-länders elever. Svenska elevers resultat på både nationella- och 

internationella prov fungerar som en statlig kontroll och utvärdering av både elevers enskilda 

prestationer samt av skolorna. Den statliga styrningen av skolan kommer alltså till uttryck i 

olika mätningar och provsituationer (Forsberg 2012:238; Forsberg & Lundahl 2012:208).  

1.1.2 Naturvetenskap som skolämne 
 

I början av 1900-talet förändras NO-undervisningen och detta främst på grund av att staten 

tar över folkskolan som tidigare varit en del av kyrkas angelägenhet. Skolan får en 

medborgerlig karaktär och undervisningen i naturvetenskap förespråkar en  ”allmän 

naturkunnighet” med syfte att utveckla nationen. År 1962 införs den nioåriga grundskolan 

och läroplanen Lgr 62 blir skolans aktuella styrdokument. Naturvård i undervisningen införs 

och exkursioner betonas som viktiga i alla NO-ämnena (Kärrqvist & Frändberg 2008:15-16). 

”Undervisningen skulle bygga på elevernas egna erfarenheter och de skulle öva sig i att 

självständigt skaffa sig kunskaper” (Kärrqvist & Frändberg 2008:17). I och med 1969 års 

läroplan utmärks undervisningen numera av ett undersökande arbetssätt med laborationer, 

experiment och exkursioner. Miljöfrågor börjar även få en plats i skolansvärld. I senare 

analyser av läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 så har det visat sig att de var av en vetenskapligt 

rationellkaraktär, dvs. att en stark tilltro fanns att naturvetenskapen kunde reda ut 

samhällsproblem (ibid:18).  

 

I Lgr 80, under rubriken Naturorienterande ämnen, återfinns tre teman– människan, naturen 

och människan och människans verksamhet. Eleverna ska nu lära sig förstå människans 

betingelser och dess samspel med omgivning, teknik och natur. För att eleverna ska få en 

förståelse och helhetssyn så betonas samarbete mellan olika ämnen, dvs att arbeta 

ämnesintegrerat (ibid:19). År 1994 utkommer Lpo 94 som skiljer sig från de tidigare 

läroplanerna då den starkt betonar den etiska dimensionen. Skolan strävar nu efter att varje 

elev utifrån olika förmågor kritiskt ska kunna granska och värdera påståenden och 

förhållanden ur ett samhällsperspektiv. Eleverna ska i NO utveckla en förmåga att kunna 
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använda naturvetenskaplig kunskap och erfarenhet för att kunna ta ställning i olika frågor 

som berör samhället, vilket går i linje med Anderssons (2011) resonemang angående NTS-

frågor (se s.4). Hållbar utveckling tar sin plats i Lpo 94 och genomsyrar alla NO-ämnena 

(Kärrqvist & Frändberg 2008:20-21). Naturvetenskapen i skolan undervisas nu i tre ämnen, 

biologi, fysik och kemi och det som skiljer dem åt är deras egna unika drag, så som egna 

begrepp, teorier och undersökningsmetoder. Ämnena är även inriktade på olika aspekter av 

naturen, som kan delas upp i studier utav levande organismer eller icke levande material 

(Andersson 2011: 82-83).  

 
I Lgr 11 är kursplanerna för biologi, fysik och kemi separata även fast de delar en 

naturvetenskaplig karaktär. Det som skiljer ämnena åt från den förra läroplanen (Lpo 94) är 

att dagens kursplaner i biologi, fysik och kemi inte delar en gemensam kursplanetext längre. 

Förändringen gjordes för att skapa en tydligare struktur över vad som gäller för varje enskilt 

ämne (Skolverket 2011b:6). I Lgr 11 betonas i syftesbeskrivningarna för NO-ämnena ett antal 

förmågor som eleverna ska ges förutsättningar till att utveckla. Eleverna ska kunna:  

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

som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi), energi, teknik, miljö och 

samhälle (fysik) och energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi). 

 genomföra systematiska undersökningar. 

 använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i… 

människokroppen, naturen och samhälle (biologi), naturen och samhället (fysik), 

samhället, naturen och inuti människan (kemi) (Skolverket 2011a:111-112, 127, 144).    

1.1.3 Läroboken  
 

Wikman (2004) hänvisar till Selander (1991) som använder begreppet pedagogisk text som 

beteckning för litteratur som används inom olika institutioner, varav skolan är en sådan. I 

Selanders definition av begreppet pedagogisk text inryms även bilder och illustrationer. Detta 

trots att bild och text kan tänkas ses som separata så menar Selander att de båda är 

gynnsamma ur ett inlärningsperspektiv (Wikman 2004:18). I Skolverkets artikel Hur har 

läromedlen förändrats över tid? (2015c) lyfts det att läroböcker som producerats under 1900-

talet genomgått en förändring som bidragit till att bilder och illustrationer fått en alltmer 

betydande roll samt tagit av textutrymmet i böckerna. Texterna i läroböckerna har även blivit 

mer komprimerade vilket medfört mer kortare och faktaspäckade texter. De 

naturvetenskapliga läroböckernas textinnehåll har alltså påverkats på så vis att mycket av 
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informationen har blivit underförstådd i böckerna. Detta kan då i många fall, menar 

forskarna, leda till svårigheter för eleverna i mötet med texten (Skolverket 2015c). 

 

När TIMSS 1995 genomfördes fick även lärarna utvärdera sin egen undervisning utifrån ett 

antal enkätfrågor angående bl.a. lärobokens funktion i undervisningen osv. I 

sammanfattningen av lärarenkäterna från TIMSS 1995 angav hälften (50%) av lärarna att de 

utgår ifrån läroboken mer än hälften av undervisningstiden. I TIMSS 2003 rapporterades att 

de flesta av lärarna i NO använder läroboken i sin undervisning, men att det främsta syftet var 

att använda boken som komplement (Kärrqvist & Frändberg 2008:54). I TIMSS 2011 

konstaterades det i likhet med TIMSS 2003 och 2007 att läroboken fortfarande i första hand 

används som komplement i undervisningen i årskurs 4 och att läroboken används i mindre 

utsträckning i Sverige än i de andra EU/OECD-länderna. I årskurs 8 uppgav NO-lärarna att 

de använder läroboken, NO-utrustning och material i lika stor utsträckning i sin undervisning, 

men att lärobokens främsta funktion är att fungera som komplement till de resterande två 

(Skolverket 2012a:98-99). Utifrån ovanstående kan man fortfarande säga att läroboken har ett 

stort inflytande över NO-undervisningen och att NO-ämnenas karaktär tycks framträda 

mycket genom läroboken (Kärrqvist & Frändberg 2008:60). 

 

Kärrqvist och Frändberg (2008) menar att läroböckernas starka inflytande på undervisningen 

gör att många lärare fortfarande väljer att planera sin undervisning efter läroböckernas 

innehåll. Det görs bl.a. vid val av uppgifter och övningar som sker i 

undervisningssammanhang men även i relation  hemuppgifter (läxor) (Kärrqvist & Frändberg 

2008:54). I likhet med Kärrqvist & Frändberg belyser Skolverkets artikel På vilket sätt kan 

läromedel styra undervisningen? (2015b) att lärare i både Sverige och Norge ofta planerar sin 

undervisning efter läroboken och att det är få lärare som väljer att arbeta helt utan läroböcker 

i sin undervisning (Skolverket 2015b). Vidare lyfter artikeln forskarnas syn på läroboken som 

fördelaktig, därför att eleverna på ett strukturerat sätt kan träna sina färdigheter och 

kunskaper. Läroboken gör även så att utformningen av undervisningen går snabbare och att 

läraren genom detta spar mer tid (Skolverket 2015b). Läroboken i NO ger också eleverna en 

möjlighet till att få möta de texter som är specifika för ämnet i form av ord och begrepp, 

vilket är en av orsakerna menar Kärrqvist och Frändberg (2008) till varför läroböckerna 

fortfarande används i NO-undervisningen (Kärrqvist & Frändberg 2008:55). Forskarna är 

generellt överens om att läroböcker medför mycket bra saker, men att man som lärare bör 
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vara medveten om att läroböcker inte automatiskt täcker in allt som kursplanen anger 

(Skolverket 2015b).  

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att undersöka lärarna i årskurs F-9:s perspektiv på läroboken som 

instrumentellt verktyg i NO-undervisningen med hänsyn till funktion, syfte och lektionstid 

samt lärarnas syn på förhållandet mellan lärobok och kursplan. Studien kommer även att 

belysa hur lärarna kan tänkas påverkas i deras dagliga arbete med läroboken i relation till 

ramfaktorer. I denna studie har jag valt att redovisa grundskolans alla undervisningsstadier 

för att få en djupare förståelse för hur läroboken följer med eleverna under hela deras 

skolgång. 

 

 På vilket sätt beskriver lärarna lärobokens funktion i det naturvetenskapliga 

klassrummet?  

 I vilket syfte väljer lärarna att använda läroboken? 

 Hur mycket tid av en lektion läser eleverna i läroboken enligt lärarna? 

 På vilket sätt yttrar sig lärarnas syn på läroboken i förhållande till kursplanen? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Denna studie utgår ifrån två teorier som delvis kan ses som en och samma, läroplansteori och 

ramfaktorteorin. Jag har dock valt att separera dem åt utifrån den ansats jag valt inom 

teorierna. Nedan följer även Säljös definition av begreppet artefakt.  

2.1 Läroplansteori  
 

Läroplansteori Dahllöf på som analysredskap myntades av Urban 60-talet med perspektiv 

från olika vetenskapliga discipliner, grundade i olika pedagogiska tankesätt, gällande 

utbildning (filosofisk, historisk, politisk och sociologisk) med syfte att kunna förklara en 

läroplans formulering (Englund, Forsberg & Sundberg 2012:7). Läroplansteoretisk forskning 

studera relationen mellan skola och samhälle genom att kritiskt granska, analysera och 

problematisera skolpolitiskatexter (Englund 2012:27). En av de mest centrala frågorna inom 

läroplansteori är ”hur kunskap väljs ut, organiseras och inramas för lärande” (Lundgren 

2012:56) samt ”vad som räknas som kunskap?” (Englund et al. 2012:5). Sundberg (2012) 

hänvisar till diskurser och menar att de styr vårt sätt att tänka kring hur vi ser på samhället vi 

lever i och vad som räknas som legitim kunskap inom vår samhällsstruktur. Ur den aspekten 

så kommer de kunskaper som vi anser är gynnsam för samhället att sätta sin prägel på 

läroplanen (Sundberg 2012: 81-82). Englund et al. (2012) menar att diskursproducenter 

såsom media, utbildningsföretag, EU, OECD och internationella organisationer har kommit 

att utmana läroplansteorin genom att omformulera kunskapsfrågan mot kvalité som något 

mätbart (Englund et. al 2012:7). Nordin (2012) förklarar att det är de nationella gränserna 

som har suddats ut vilket bidragit till fler skolintressenter, dvs. globala policyaktörer som 

påverkar handlingsutrymmet hos de nationella intressenterna vilket motsvarar lärare, elever, 

skolledare, politiker och läromedelsförlag (Nordin 2012:180).  

 

Sundberg (2012) menar att diskurser handlar om ett språkspel för att kunna vidmakthålla 

olika maktmönster och att läroplaner, vare sig det är kursplaner, policydokument eller 

läroböcker har som syfte att bidra till ett kritiskt diskursivt tänkande för att kunna 

upprätthålla ett visst språkspel gentemot de som är i ledande ställning. Skolan styrs 

därigenom av och genom diskurser vilket konstruerar ”den goda eller framgångsrika skolan, 

den professionella läraren och den välpresterande eleven” (Sundberg 2012:92). Att ha ett 

kritiskt diskursivt perspektivet menar Nordin (2012) kan ses i relation till de didaktiska 

frågorna vad, hur, varför och för vem. Den kunskap som väljs ut, hur den hanteras och 

organiseras sker därför inte i ett tomrum, utan i relation till olika intressen och intressenter 
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som kan hänföras till antigen styrning eller den pedagogiska verksamheten (Nordin 

2012:182) och som åskådliggör aktörernas föreställningar om mål, innehåll och metod i 

förhållande till de ekonomiska, sociala och kulturella kraven (Sundberg 2012:95). 

2.2  Ramfaktorteorin  
 
Ramfaktorteorin formulerades för första gången i Dahllöfs Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (1967), men då som en modell i anslutning till studier av de empiriska 

materialet och inte som en teoretisk bas för datainsamling och bearbetning. Dahllöfs bidrag 

utvecklade ramfaktorteorin, där han påvisade att undervisningsprocessen påverkas och 

formas av ramarna som antigen möjliggör eller begränsar undervisningsprocessen (Lundgren 

1999:31, 33). Dahllöfs huvudresonemang berörde främst tiden som avgörande för 

måluppfyllelse, vilket han baserade på variationen i elevernas förutsättningar och lärarnas 

undervisningsmetod (Broady 1999:113). Linné (2012) menar att tiden i skolan fungerar som 

en markör, vilket tilldelar aktiviteter och kunskapsinnehåll mening och betydelse i en 

pedagogisk verksamhet (Linné 2012:102). Lundgren utvecklade Dahllöfs ramfaktorteori i sin 

avhandling (1972) till ett antal faktorer som anses existera utanför lärarens kontroll och som 

påverkar undervisningssituationen. Den första faktorn var kursplanen och de uppsatta målen, 

den andra faktorn berörde momentet som skulle läras ut och i vilken ordning och den tredje 

faktorn behandlade den tid som olika elevgrupper anses behöva för att kunna behärska ett 

visst kursmomentet. Lundgren karaktäriserade undervisningssituationen genom 

processvariabler- vad lärs in, hur och av vilka elever (Broady 1999:113). Österberg (2014) 

menar att ramfaktorteorin har fått ett genomslag i skolans systematiska kvalitetsarbete som 

ett utvärderingsverktyg, vilket hjälper oss att analysera skolans villkor samt att förstå skolan 

som verksamhet i dess helhet. De centrala inom dagens ramfaktorteori, då den ständigt 

utvecklas, är att den ger bidrag till kunskapen om relationen mellan mål, ramar, resurser, 

process och resultat genom att analysera verksamheten utifrån de ramar och förutsättningar 

som ges (Österberg 2014:27).  

2.3  Artefakter 
 
Artefakter är fysiska redskap som vi människor har skapat och som innehåller kunskap om 

samhället vi lever i idag eller har levt i. Det är genom att studera artefaktens värde som vi kan 

säga något om vad den betyder eller har betytt för vår utveckling (Säljö 2000:29-30). Sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv så har lärande och utveckling genom artefakter varit betydande 

för det mänskliga samspelet, då redskapen varit en viktig del av den kultur som vi lever i. 
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Vårt tänkande existerar alltså inte enbart i den fysiska artefakten, utan fungerar i ett samspel 

med det intellektuella, som gör att vi kan hantera situationer i olika praktiker (ibid:74, 76). 

Läroboken kan ses som både en fysisk och intellektuell artefakt som påverkar vilket typ av 

samspel som kan föras i klassrummet. ”Men våra kunskaper om världen finns inte i objekten 

eller händelserna i sig, utan i våra diskurser om dessa och i artefakterna” (Säljö 2000:234). 

Utifrån Säljös perspektiv är det vi som har gett artefakten en menig och i detta fall läroboken 

ett viss värde i undervisningen dels utifrån innehållet i den, samt hur diskurserna över tid 

gjort kunskapen i läroboken legitim. 

2.4 Teoridiskussion  
 
De teoretiska utgångspunkternas relevans för denna studie kan ses ur kontexten- dess 

påverkan på undervisningen i klassrummet. Läroplansteori blir relevant eftersom den hjälper 

oss att förstå relationen mellan skola och samhälle, dels genom den diskursiva påverkan 

gällande kunskapsfrågan, i form av att legitimera viss kunskap, som då i längden påverkar 

läroplan och undervisningssituation. Ramfaktorteorin berör de faktorer som anses existera 

utanför lärarens kontroll såsom kursplan, klasstorlek, elevernas förutsättningar, tid osv., 

vilket även det påverkar undervisningen. Läroboken som artefakt kan ses i förhållande till 

både läroplansteori och ramfaktorteori genom den legitimerande effekt som läroboken har 

tilldelats som kunskapsförmedlare samt ur det didaktiska perspektivet vad ska läras ut, hur 

och varför, vilket kan påverka lärarna i deras val av att antigen använda eller inte använda 

läroboken i undervisningen. Det huvudsakliga analysverktyget är att se på 

läroboksanvändningen utifrån relationen mellan mål, ramar, resurser, process och resultat, 

vilket kan medföra att en viss typ av undervisning blir styrande.   
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3 Tidigare forskning 
 
Forskningsläget inom naturvetenskapernas didaktik är i Sverige ett relativt nytt 

forskningsområde (Skolverket 2012b:7), men på uppsving, enligt Andersson (2011) då vi får 

fler forskarutbildade ämnesdidaktiker inom naturvetenskap. De forskningsområden inom 

NV-didaktik som fått stört gehör på senare tid är de områden som behandlar elevers 

begreppsförståelse, attityder gentemot NO, lärarens ämnesdidaktiska kunskaper och 

utvecklandet av strategier för lärande (Skolverket 2012b:7-8). Den forskning som jag har valt 

att lyfta berör områden relaterade till läroboken och hur olika undervisningssituationer kan 

påverka undervisningen samt vilka undervisningsmetoder som kan ses som styrande i det 

naturvetenskapliga klassrummet.   

3.1 Val av undervisning och läromedel 
 
Reichenberg (2014) skriver i sin artikel Predicting teachers choice of teaching and learning 

materials: A survey study with Swedish teachers att Sverige är ett särskilt intressant fall 

eftersom landet genomgått en förvandling från hög statlig reglering till en självreglerande 

marknad av läromedel. I Reichenbergs studie deltog totalt 319 lärare. Resultaten från denna 

studie visade att majoriteten av lärarna ansåg att innehållet är den viktigaste faktorn vid val 

av undervisning och läromedel och att den näst viktigaste faktorn var tidigare erfarenheter 

och den tredje, kollegiala rekommendationer. ”Lätt att läsa” texter kom i mitten och hade en 

normalfördelning bland lärare. Reichenbergs slutsats var att lärarnas erfarenheter ifrån fältet, 

dvs. de antal år som de undervisat i, inte hade någon betydande roll vid val av läromedel. 

Tvärtom visade studie att ju mer erfarenhet ifrån fältet, desto sämre var lärarna på att välja 

undervisningsmetod och lärandematerial baserat på innehållet i läromedlen. Studien visade 

även att lärare med en avancerad utbildning i specialpedagogik var mer inriktade på lättlästa 

texter och litteraturens innehåll än resterande lärare med lägre utbildning. (Reichenberg 

2014).  

3.2 Den goda läroboken 
 
Wikmans (2004) har i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken: Om pedagogiska 

texters lärande potential tolkat olika forskningsresultat om läroböcker och sammanfattat dem 

utifrån sju olika perspektiv som han menar kan får oss att förstå den ”goda” läroboken. 

Perspektiven som Wikman utgår ifrån är ur ett historiskt-, läroplans-, användnings, 

optimerings, tidigare kunskaps-, koherent- och innehållsperspektiv. Syftet med avhandlingen 

var att se hur texter bör formuleras för att optimera en läsande elevs lärande. Wikmans 
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slutsats visar att läraren har en central roll i att avgöra hur lässituationen utvecklas, vilket 

påverkar läsarens engagemang för texten i läroboken. Det betyder att engagemanget hos 

eleven gentemot texten kan förändras om både text och lässituation omformas. Slutligen bör 

inte läroboken ses i ett tomrum, utan i ett socialt sammanhang, där många olika faktorer 

inverkar på elevernas lärandet (Wikman 2004:163). 

3.3 Ämnesspråkets användning i klassrummet 
 
Hipkiss (2014) avhandling Klassrummets semiotiska resurser. En språkdidaktisk studie av 

skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi lyfter frågeställningen hur och 

om olika ämnesspråk används i undervisningen? Hipkiss har i studien genomfört 

observationer, lärar- och elevintervjuer i insamlandet av det empiriska materialet. Hipkiss 

resultat visade att det är vardagsspråket som tycks prägla undervisningen, oavsett ämne och 

att eleverna ofta lämnas själva till att tolka det ämnesspecifika språket som främst återfinns i 

den skrivna texten i läroböckerna. Hipkiss betonar att elevernas behärskning av 

ämnesspråken är avgörande för deras skolframgång. Hipkiss menar vidare att det behövs en 

diskussion, där man lyfter vikten av att förena lärobokstextens ämnesspecifika språk med den 

muntliga kommunikationen som sker i klassrummet vid genomgångar och i arbetet med 

laborationer och undersökningar (Hipkiss 2014: 234-235).  

3.4 Läromedlens funktion  
 
I Skolverkets rapport 284 (2006) Läromedlens roll i undervisningen var syftet att få en ökad 

kunskap om läromedlens roll i den mål- och resultatstyrda skolan. Detta studerades delvis 

genom att undersöka läromedlens funktion i undervisningen. Studien genomfördes med en 

nationell enkätundersökning som riktades till lärare som undervisar i bild, engelska eller 

samhällskunskap i årskurs 5 och 9. Interjuver med lärare i årskurs 3, 5 och 9 utgjorde också 

en del av det empiriska materialet. I resultat redovisades att läroböcker är mer styrande i de 

hierarkiska ämnena där elevernas förmåga av att uttrycka åsikter inte tillhör ämnets karaktär. 

Resultatet visade även att lärarna ansåg att läroböcker har en viss legitimerande effekt. 

Lärobokens förmåga till att legitimera kunskap överlämnar mycket av handlingsutrymme åt 

läromedelsförlagen att dels konkretisera styrdokumenten så att de stämmer överens med det 

skrivna i läroböckerna eftersom lärarna visar en förtrogenhet gentemot förlagen. Slutsatsen 

var dock att läroböcker tycks kunna gynna en individualiserad undervisning, där eleverna kan 

få en möjlighet till att arbeta utefter sin egen kunskapsnivå (Skolverket 2006). 
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3.5 Laborativt arbete  
 
Högström (2009) har i sin avhandling Laborativt arbete i grundskolans senare år- lärares 

mål och hur de implementeras betonat laborationernas naturliga del i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Högströms syfte med avhandlingen var att beskriva lärarnas mål med 

undervisningen samt hur lärarna ansåg att deras mål med undervisningen förverkligades. 

Högströms studie bygger på fyra delstudier som innefattar intervjuer med lärare, 

laborationsinstruktioner och det laborativa arbetets genomförande. I resultatet av studien 

framgår det att lärarna ofta har flera mål med laborationerna än vad som framgår av 

genomförandet och att lärarnas mål med laborationerna inte alltid stämmer överens med 

eleverna uppfattningar kring målet med undervisningen. Högströms slutsats visade att 

laborativt arbete inte nödvändigtvis behöver öka elevernas förståelse för det 

naturvetenskapliga innehållet (Högström 2009).  

3.6  Svårigheter med observationer i naturen 
 
Trundle (2014) belyser i sin artikel Teaching science during the early childhood years de 

hinder som lärarna kan stå inför vid undersökningar och observationer med yngre skolbarn.   

I resultatdiskussionen betonar Trundle att lärarnas mål och syfte med undervisningen inte 

alltid är genomförbart i praktiken. Dessutom menar Trundle att observationer i naturen kan 

vara tidskrävande, vilket kräver god panering och förberedelse. Därför menar Trundle att 

illustrationer och bilder i läroböcker på ett effektivt sätt kan integreras i den undersökande 

undervisningen, då bilder kan användas för att tillåta barnen att göra observationer och dra 

egna slutsatser. Trundle menar vidare att lärare står inför flera utmaningar när de försöker 

lära naturvetenskapliga begrepp till eleverna om de väljer att inte använda läroboken. 

Slutsatsen i Trundles artikel belyser att små barn behöver naturvetenskapliga upplevelser av 

kvalité under de tidiga barnaåren och att läs- och skrivkunnighet inom naturvetenskap 

tillsammans med en systematisk instruktionsstruktur, kursplan och höga lärarresurser 

resulterar i kvalitet.  
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4 Metod och material 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken metod som använts vid insamlandet av det 

empiriska materialet. Nedan följer en redogörelse över urval och informanter, etiska 

principer, tillvägagångssätt i insamlandet av material samt bearbetning av material. I slutet 

diskuteras de avgränsningar som gjorts, tillförlitlighet och sist en metoddiskussion över bl.a. 

små enkätmisstag som upptäcktes i bearbetningen av materialet.  

4.2 Metod för insamling av empiriskt material 
 
Denna uppsats är baserad på en kvantitativ studie, där jag genom enkät samlat in mitt 

empiriska material från verksamma lärare som undervisar i NO i grundskolan (åk F-9). 

Kvantitativa metoder är enligt Eliasson (2013) ett tillvägagångssätt av matematiskkaraktär, då 

syftet är att analysera siffror, antal eller uppgifter som kan beräknas i statistikform. 

Kvantitativ metod är lämplig när du vill kunna säga något om en större del av en population, 

som t.ex. en yrkesgrupp. Genom att genomföra en enkätundersökning så kan man få en högre 

svarsfrekvens, vilket gör att man kan få en bra överblick över populationen/gruppen som 

helhet. Enkätundersökningars svaghet är dock att kunna inge ett djupare perspektiv eftersom 

metoden sällan öppnar upp till diskussion på samma sätt som intervju gör (Eliasson 2013: 28-

30). Jag valde dock att inte komplettera enkäterna med intervju, då jag ansåg att jag fick in 

tillräckligt med svar för att kunna analysera dem utifrån olika faktorer. 

4.3 Urval och informanter 
 
I studien har jag valt att genomföra ett stickprov, vilket betyder att en del av 

populationen/gruppen väljs ut för att undersökas (Eliasson 2013:44). Enkätundersökningen 

genomfördes genom att jag postade enkäten på Facebook, i en sluten Facebookgrupp. 

Eliasson (2013) lyfter att enkätundersökningar på nätbaserade forum på internet blir allt 

vanligare (Eliasson 2013:28). Urvalet blev ett så kallat icke slumpmässigt urval (Ja-

sägarurval), vilket innebär att en del av den population/grupp som tillfrågas deltar frivilligt. 

De enkäter som besvarades av informanterna blev det material som sedan analyserades. 

Viktigt att tänka på när man dock använder icke slumpmässigt urval är att du oftast inte kan 

dra slutsatser om populationen utöver den som har studerats (Paloma 2015). Jag valde, som 

jag nämnt tidigare, att posta min enkät på Facebook och fann genom ”tips” den slutna 

Facebookgruppen NO i grundskolan. Facebookgruppens huvudsakliga syfte är att lärare ska 

kunna ge varandra tips och råd angående NO-undervisning. Eliasson (2013) belyser att 

enkätundersökningar via internet är både billigare och tidsparande, men att man i sin 
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beräkning måste vara medveten om att undersökningar via internet kräver tillgång till internet 

och i mitt fall Facebook (ibid:29). Jag förstod redan innan jag postade enkäten på Facebook 

att jag eventuellt bara skulle nå ut till en viss del av populationen/gruppen, eftersom långt 

ifrån alla lärare är aktiva på Facebook. Jag fick in 73 enkätsvar från lärare i Facebookgruppen 

NO i grundskolan, varav 58 stycken var av god kvalitét. Bortfallet blev 15 enkätsvar, på 

grund av att informanten t.ex. bara hade besvarat en eller två frågor eller att enkäten var 

blank. Nedan ses lärarnas åldersfördelning (figur 1) och stadiefördelning (figur 2) bland de 

58 medverkande lärarna i studien.  

 

 

Figur 4.1 Åldersfördelning bland medverkande lärare 

 

 

Figur 4.2 Andelen lärare uppdelat per undervisningsstadie 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

  
I alla vetenskapliga studier gäller det att vara objektiv. Det innebär att ens personliga åsikter 

och värderingar inte får påverka resultatet eller återspeglas i studien. Under hela processen 

med uppsatsen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna så som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet 2015, s.7-14). Jag var tydlig med att informera informanterna om studiens 

syfte och hur deras svar skulle användas i studien. Enkäten lades upp i en sluten 

Facebookgrupp (NO i grundskolan), vilket gjorde att deras medverkan var frivillig och inte 

påtvingad. Jag informerade informanterna om enkätens anonymitet och att det inte skulle 

finnas något som kunde ange dem som medverkande. Informanterna hade möjlighet till att 

ändra sina svar i enkäten under själva besvarningsprocessen, då de kunde gå tillbaka och 

ändra på de som dem skrivit eller kryssat-i.  

4.5 Enkät: material och genomförande 

  
Enkätundersökningar går ut på att man ställer samma frågor till alla informanter och ofta med 

fasta svarsalternativ. Enkät som metod är bäst lämpad för frågor som kräver korta svar. Det 

ska helst inte ta för lång tid att besvara enkäten eller kräva för mycket eftertanke från 

informantens håll. Är frågorna för komplexa så riskerar man att svarsfrekvenseken sjunker 

vilket kan resultera i ett otillförlitligt resultat (Hwang & Nilsson 2011: 82-83). Utformandet 

av enkäten skedde på hemsidan https://sv.surveymonkey.com/ där man kan skapa egna 

enkäter, för att sedan får en överblick över informanternas svar i diagram, procent eller 

textform (öppna frågor). Enkäten som jag utformade hade både slutna och öppna frågor. 

Öppna frågor innebär att informanterna har en möjlighet till att formulera sina svar själv och 

lyfta sådant som hen tycker är viktigt att belysa. I slutna frågor styr utgivaren av enkäten 

svaren på frågorna, dvs. att ett x-antal svarsalternativ redan är angivna för informanten att 

kryssa-i. Slutna frågor är lättare att tolka än öppna frågor, eftersom du kan vara ganska säker 

på att informantens i-kryssade svar blir användbara (Eliasson 2013: 36-37). Som jag nämnt 

tidigare så postade jag enkäten på Facebook, i den slutna Facebookgruppen NO i 

grundskolan. Denna Facebookgrupp är även en av de största Facebookgrupperna för NO, 

vilket blev avgörande när jag skulle välja vart jag skulle posta enkäten. Genom att posta 

enkäten på en populär socialplattform för kommunikation av olika slag (text, video, bild osv.) 

så såg många enkäten snabbt, vilket gjorde att enkätsvar kom in redan efter första dagen som 

enkäten låg ut på Facebook.  

4.6 Bearbetning av enkäten  

  
Det empiriska materialet som jag fick in från de 58 enkäterna innefattade båda slutna- och 

öppna frågor. De slutna frågorna som hade flera svarsalternativ bearbetades i 

dataprogrammet Excel där sammanställningen skedde i diagramform. Jag valde att 

https://sv.surveymonkey.com/
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sammanställa svaren i stapel- och cirkeldiagram, främst för att få en tydlighet i 

resultatredovisningen. De öppna frågorna bearbetades genom att tolka enkäterna var för sig, 

för att dels kunna ge tydligare uppfattning om informanternas svar utifrån deras ålder, 

utbildning och undervisningsstadie. De mönster som kunde urskiljas sattes in i scheman. I 

schemat urskildes ord, beskrivningar och formuleringar som informanten använde sig av. Jag 

sökte även efter ord, beskrivningar och formuleringar som kunde urskiljas som avvikande 

och ifrågasättande av det övergripande mönstret. Det övergripande mönstren som jag kunde 

uttyda, i form av ord som informanterna använde sig av i beskrivningarna rankades och 

redovisades i tabeller.  

4.7 Analysens avgränsningar 
 
Under sammanställningen av mitt material upptäckte jag i schemat (ord, beskrivningar och 

formuleringar) att det fanns ett mönster i informanternas svar som var tydligt och 

övergripande. Utifrån de mönster som jag kunde urskilja gjordes en kategorisering i form av 

stadiefördelning, för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan undervisningsstadierna. 

Att systematiskt gå igenom sitt material och finna mönster menar Dalen (2007) är ett sätt att 

kategorisera sitt material, vilket är en del av kodningsprocessen som är betydande för att 

kunna förstå sitt material (Dalen 2007:74).  

4.8 Tillförlitlighet  
 
Enligt Svensson och Ahrne (2011) så är trovärdighet i sin studie viktigt och kvantitativa 

studier verkar införliva detta, då siffror och statistik oftast medför en trovärdighet på ett annat 

sätt än intervju. Detta på grund av att man i kvantitativa studier oftast undersöker ett större 

antal individer, vilket ger en generaliserbarhet som innebär att du kan säga något om 

populationen/gruppen som studerats eller dra paralleller till ett fenomen som studerats på ett 

liknade sätt (Svensson & Ahrne 2011: 27-29). Genom att göra ett stickprov från en del av 

population så kommer det ”sanna” värdet troligtvis ligga ganska nära det som ska mätas, men 

eftersom undersökningen bara gäller en del av populationen så kan du inte vara helt säker på 

hur nära det är verkligheten (Eliasson 2013:73). Det som påverkar generaliserbarheten i min 

studie är att jag valt att inte basera min studie på slumpmässigt urval, viket göra att antalet 

informanter i min studie egentligen inte har någon större betydelse för att öka trovärdigheten. 

Genom att jag utgått ifrån icke slumpmässigt urval i studien så bör en försiktighet hållas 

gentemot att  inte dra för stora slutsatser utifrån urvalet och de sammanhang som de ingår i.  
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4.9 Metoddiskussion 

  
Det som är viktigt att tänka på när man använder öppna frågor i enkäter är att det alltid finns 

en risk för tolkningsproblem eller missförstånd i analysen av materialet, vilket gör att man 

bör vara extra noggrann när man kategoriserar svaren i tolkningsscheman. Den stora 

nackdelen med slutna frågor är att svarsalternativ kan saknas som informanten möjligen 

anser besvarar frågan bättre än de alternativ som du angett (Eliasson 2013:37). Enkät som 

metod har många positiva fördelar om man ser det utifrån perspektivet att alla individer som 

besvarar enkäten förstår det som står. Därför är det viktigt att man går igenom sin enkät 

systematiskt och att det finns en tydlig struktur igenom hela enkäten, för just inom 

kvantitativa undersökningar så är förberedelserna avgörande för resultatet, eftersom 

undersökningen knappats kan kompletteras efter enkäten har blivit besvarad och inskickad av 

informanterna (ibid:29). Valet som gjordes genom att posta enkäten på Facebook medförde 

automatiskt att dem som inte hade tillgång till webbplatsen Facebook inte kunde besvara 

enkäten, vilket begränsade svarsfrekvensen till ett visst antal individer. Det som dock fick 

mig att ändå göra det valet, att posta enkäten på Facebook, var att ett mailutskick till lärarnas 

arbetsmail dels var tidskrävande samt att lärarna eventuellt skulle bortprioritera enkäten bland 

resterande mail. I efterhand hade metoden kunnat kompletterats med observationer för att 

dels ge ett bredare perspektiv på hur lärarna arbetar med läroboken i praktiken. I denna studie 

har jag därmed bara kunnat utgå ifrån lärarnas beskrivningar som med stor sannolikhet ger en 

förenklad och entydig bild av vad som egentligen pågår i klassrummen hos lärarna. 
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5 Analys/resultat 
 
I detta kapitel redogörs resultatet av studien, som presenteras genom en integrerad analys. De 

övergripande teman är ”Läroboken i NO-undervisningen” och ”Läroboken och kursplanen”. 

Vidare har varje tema delats in i underkategorier för att kunna ge en tydligare och mer 

nyanserad bild av analys/resultat.  

5.1 Läroboken i NO-undervisningen 
 
Nedan följer lärarnas perspektiv (åk F-9) angående läroboksanvändningen i NO-

undervisningen. Avsnittet är uppdelat i tre underkategorier för att kunna ge en så tydlig bild 

som möjligt över hur läroboken används i NO-undervisningen, underkategorierna är: 

”Lärobokens funktion i undervisningen”, ”Lärobokens syfte” och ”Tid som eleverna läser ur 

läroboken”. Efter att varje underkategori har redovisats kommer en analys ske mer grundligt 

över en utsaga som jag anser är av intresse att studera mer djupgående genom att göra 

anknytningar mellan underkategorierna.  

5.1.1 Lärobokens funktion i de naturvetenskapliga klassrummet  

  
Idag förutsätts läraren fungera som en handledare för elevernas studier och utveckling samt 

att kontrollen över kommunikationen (muntlig och skriftlig) gällande ämnesinnehållets 

framställning enbart ligger hos läraren själv, dvs. val av läromedel är lärarens ansvar (Hipkiss 

2014:227). Läroboken har sedan lång tid tillbaka varit de ”basläromedel” som haft störst 

genomslag i undervisningen, men utmanas idag av nya läromedel av så kallad interaktiv 

karaktär som gjort sitt inträde i skolans värld och därigenom förändrat lärobokens roll och 

funktion (Skolverket 2015b; Wikman 2004:142).  

Tabell 5.1 Lärarna i årskurs F-9:s rangordning av lärobokens funktion i  

NO-undervisningen.  

 Lärobokens funktion i undervisningen  

1. Läser tillsammans (högläsning) 

2. Eleverna läser enskilt (självständigt arbete) 

3. I arbete med uppgifter (diskussion el. instuderingsfrågor) 

4. Presentation av begrepp och teorier 

5. Som inspirationskälla 

6. Eleverna tränar på att läsa faktatexter 

7. Komplement till andra läromedel  

8. För att titta på bilder 

9. Uppslagsbok 

10. Läxor och repetition  
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Det som redovisas i tabell 5.1 är lärarnas beskrivningar av ett undervisningsmoment i NO där 

de har fått beskriva lärobokens funktion. Beskrivningarna har rangordnats från 1-10, där den 

första punkten (1), läser tillsammans, hade en övervägande majoritet i jämförelse med punkt 

4-10. Läser tillsammans var även övervägande i de samtliga undervisningsstadierna, dock var 

elever läser enskilt (2) i årskurs 7-9 lika betydande som läser tillsammans. Det som kan tydas 

utifrån tabell 5.1 är att lärobokens främsta funktion, enligt lärarna i studien, är att fungera 

som en högläsningstext i NO-undervisningen, något som historiskt sett varit lärobokens 

funktion i undervisningen sedan 1800- talets andra hälft. Både då som nu används läroboken 

fortfarande som ett medel för att kunna hålla klassen samlad kring en text, men även på grund 

av lärobokens fördel i undervisning av stora elevgrupper (Wikman 2004:142). Lärarnas val, 

angående läser tillsammans (1), kan ses i relation till ramfaktorteorin. Ramfaktorer som tid 

och klassammansättning kan vara eventuella faktorer som kan påverka lärarnas val av 

undervisningsmetod, där ett exempel kan vara att klassammansättningen i förhållande till 

tiden tillåter att en viss typ av undervisning bedrivs som förespråkar läroboksanvändning 

(Broady 1999:113).  

 

En av lärarna i studien motiverade varför hen ansåg att högläsning eller läsning tillsammans 

var gynnsamt inom NO-undervisningen och förklarade att texternas komplexitet påverkade 

undervisningsmetoden. Läraren betonade att: ”texter inom naturvetenskap ofta har ett 

svårbegripligt språk och inte ett vardagsspråk som eleverna är vana vid”. Wikman (2004) 

lyfter att elevernas vardagskunskaper och tillika språk kan ses som en naturlig utgångspunkt 

för lärarna att ta fasta vid, men, menar Wikman kan samtidigt medföra ett hinder för deras 

språkutveckling. Vidare menar Wikman att elevernas vardagliga uppfattningar kan motverkas 

genom arbete med lärobokstexter (Wikman 2004:145). Wikman (2004) hänvisar till 

Vähäpassi & Takala (1986) som menar att det är elevernas tidigare erfarenheter och deras 

förutsättningar som påverkar hur dem tar till sig ett textinnehåll. En ramfaktor som tid och 

variationen inom elevgruppen, kan även det vara avgörande för hur eleverna tar till sig ett 

textinnehåll (Broady 1999:113). Vähäpassi & Takala (1986) menar vidare att eleverna 

behöver förkunskaper av två slag för att förstå ett textinnehåll; det krävs dels faktainriktade 

förkunskaper men även färdigheter till att kunna bearbeta texterna på en kognitiv nivå 

(Wikman 2004:52, 54). En annan lärare, i studien, nämner i likhet med ovanstående lärare att 

högläsning som metod fungerar som språkutvecklande arbetssätt, där hen nämner att dem 

utöver texten även tittar på bilder och diskuterar tillsammans för att förstå textens 

mening/betydelse. Trundle (2014) menar att användning av illustrationer och bilder i 
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klassrummet ger ett praktiskt och effektivt sätt att introducera och undervisa i 

naturvetenskapliga begrepp på och speciellt i de yngre årskurserna (F-3). Läroboken blir i 

den benämningen ett användbart läromedel (Trundle 2014). Wikman hänvisar till Selander 

(1991) som betonar i likhet med Trundle, att samverkan mellan text och bild kan ha positiva 

inlärningseffekter (Wikman 2004:18). 

 

När lärarna nämnde eleverna läser enskilt (2) så beskrev lärarna att det oftast sker i samband 

med arbete med uppgifter (3), vilket kan tolkas som att den enskilda läsningen förutsätter att 

eleverna arbetar med uppgifter som berör textens innehåll. Hipkiss (2014) lyfter i sin studie 

att eleverna ofta lämnas ensamma till att på egen hand tolka och förstå det ämnesspecifika 

språkbruket för ämnet och att de svårigheter som eleverna oftast möter är de språkliga 

skillnaderna mellan läromedel, samtal eleverna emellan och lärarmonologerna (Hipkiss 

2014:234). Wikman (2004) betonar att lärobokens ordnade uppbyggnad kan medföra att 

eleverna kan organisera sina studier självständigt och på så sätt arbeta sig framåt i boken, 

dock blir detta arbetssätt otroligt förutsägbart, vilket Wikman menar kan påverka elevernas 

motivation på ett negativt sätt (Wikman 2004:144). Detta resonemang kan ses i relation till 

Anderson (2011) som betonar att elevernas minskade intresse för naturvetenskap kan ha haft 

en påverkan på elevernas resultat i naturvetenskap som enligt utvärderingar visat på en 

försämring (Andersson 2011:16).  

 

Av de lärare i studien som ansåg att presentation av begrepp och teorier (4) var lärobokens 

främsta funktion, la även vikt vid att betona att läroboken bör kunna förklara begrepp och 

teorier på ett lättförståeligt sätt för eleverna. I resultatet från Reichenbergs (2014) studie 

påvisades bl.a. att lärarna ansåg att innehållet i läroböckerna var den viktigaste faktorn vid 

val av läromedel och att texterna skulle vara lätta för eleverna att läsa (Reichenberg 2014). 

Att läroboken användes som inspirationskälla (5) var vanligare hos lärare i årskurs F-3 än 

hos lärare i årskurs 7-9. Lärarna i årskurs 4-6 nämnde att de använde läroboken för att 

eleverna skulle få en möjlighet till att bekanta sig med de karakteristiska dragen hos 

faktatexter (6), för att få en förståelse för textens innehåll, uppbyggda och språkliga drag. 

Faktatexter hör till de beskrivande texterna och betonas i Lgr 11 under svenska-ämnet 

(Skolverket 2011a:225). Att lärarna i årskurs 4-6 valde att betona faktatexters uppbyggnad 

kan eventuellt förklaras genom lärarnas olika lärarutbildningar, då dem förmodligen har 

behörighet att undervisa i flera ämnen än i NO och därför integrera NO med svenska-ämnet.   
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Majoriteten av lärarna i årskurs F-3 och 4-6 var överens om att läroboken är ett utmärkt 

komplement (7) till andra läromedel. I TIMSS rapporten från 2011 framhölls det att 

läroboken fortfarande i första hand används som komplement i NO-undervisningen i årskurs 

4 och att läroboken används i mindre utsträckning i Sverige än i de andra EU/OECD-

länderna (Skolverket 2012a:98). En av lärarna i studien beskrev lärobokens funktion som 

komplement såhär:  

”Vi använder oss väldigt mycket av internet och andra plattformar (appar) när vi 

arbetar med NO. Vi tittar på film, skapar kreativt, gör experiment och 

undersökningar. Läroboken fyller oftast sin funktion som komplement” (En lärare i 

årskurs F-3, 151030). 

 

Wikman (2004) lyfter att läroboken fortfarande har en viktig ställning i skola, men att digitala 

medier utmanar läroboken med många andra fördelar och ”till dessa fördelar kan räknas 

möjligheterna att genom rörliga bilder och med ljud öka graden av konkretion” (Wikman 

2004:144). Alla lärare i studien, oavsett undervisningsstadie, klargjorde att bilder (8) i 

läroböcker är betydande för elevernas förståelse för texten. De menade att bilder i samverkan 

med text gynnar elevernas förståelse för fenomenet i fråga, som när eleverna t.ex. ska förstå 

hur vattnets kretslopp fungerar. Trundle (2014) betonar att illustrationer och bilder i 

läroböcker på ett effektivt sätt kan integreras i den undersökande undervisningen. Trundle 

menar vidare att lärare står inför flera utmaningar när de ska försöka lära ut 

naturvetenskapliga begrepp till eleverna om de inte väljer att använda läroboken, då t.ex. 

vissa fenomen inte går att observera under skoltid. Väderförhållanden och höga byggnader 

eller träd kan också göra observationer av himlen svårt och särskilt för små barn. 

Observationer i naturen kan även vara tidskrävande och därigenom kräva god planering och 

förberedelse. Trundle menar att bilder kan vara användbara för att tillåta barn att göra 

observationer och dra egna slutsatser (Trundle 2014).  

 

Lärarna i studien som undervisar i årskurs 7-9 betonade att läroboken används vid läxor och 

repetition (10). Repetition nämnde lärarna i kontexten, sjukdom eller pga. av missade 

lektioner av olika orsaker. Wikman (2004) hänvisar till läroboken som ett medel som skapar 

utrymme för lärande, genom att dels förenkla studierna för eleverna när de t.ex. byter skola 

eller är frånvarande på grund av sjukdom. Läroboken används också vid studier inför prov 

(Wikman 2004:144). Lärarna i de lägre årskurserna nämnde också läxor, men syftade då till 

svenskämnet och ”läse-läxor” och menade att läroboken i NO fungerar bra för att träna 

läsförståelsen. 
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En liten andel av lärarna i studien la stor vikt vid att betona att de inte använder läroboken 

under lektionerna, utan att de istället fokuserar på att arbeta mer praktiskt med laborationer 

och undersökningar. Läroboken hos dessa lärare användes främst vid läxläsning (10), som 

inspiration (5) eller uppslagsbok (9). Lärarnas betoning på det praktiska arbetet kan ses i 

förhållande till de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem, då de hjälper oss att 

förstå hur olika intressen och intressenter (lärare eller skolledning) kan komma att påverka 

undervisningssituationen genom olika föreställningar om mål, innehåll och metod i relation 

till ekonomiska, sociala och kulturella krav (Nordin 2012:182; Sundberg 2012:95). Det 

betyder att olika intressen och intressenter därmed påverkar vilken undervisning som kommer 

att förespråkas i klassrummen. Hipkiss  (2014) menar dock att klassrumsdesignen kan 

begränsa vilka aktiviteter som är genomförbara i klassrummen, eftersom arbete med 

undersökningar och laborationer inom NO-ämnena kräver att klassrummen delvis har den 

ämnesspecifika utrustningen som krävs för att aktiviteterna ska kunna genomföras (Hipkiss 

2014:222). Inom läroplansteori är de mest centrala frågorna ”hur kunskap väljs ut, 

organiseras och inramas för lärande” (Lundgren 2012:56), vilket delvis kan förklara varför 

undervisningen ser olika ut hos lärarna i studien.   

5.1.2 Lärobokens syfte 
 
I figuren nedan redovisas i vilket syfte lärarna väljer att använda läroboken. När lärarna 

besvarade denna fråga hade de en möjlighet att kryss-i flera svarsalternativ, vilket förklarar 

varför staplarna i diagrammet tillsammans får en summa som är högre än deltagarsumman på 

58. 

 

Figur 5.1 Lärarnas val angående i vilket syfte de väljer att använda läroboken.  

Bokstäverna står för följande: A) Lärobokens tydliga struktur B) Inspiration  
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C) Måluppfyllelse D) Pga. tidsbrist E) Klassammansättning F) För egen bekvämlighet  

G) Bristande kunskaper H) Pga. prov I) Annat 

 

För att kunna tolka figur 5.1 så krävs en mer utförlig beskrivning av vad bokstäverna syftar 

till. Lärobokens tydliga struktur (A) syftar till hur det visuella (text och bild) i böckerna är 

ordnat. Inspiration (B) syftar till läroboken som inspirationskälla. För att uppnå 

måluppfyllelse (C) menar lärarna att de väljer att använda läroboken för att få en överblick 

över undervisningsområdet. På grund av tidsbrist (D) syftar till att lärarna inte har hunnit 

planera sin undervisning och därför väljer läroboken. Klassammansättning (E) innefattar 

klassens storlek, elevernas förutsättningar, ordningsproblem, särskilda behov etc., dvs. olika 

omständigheter som kan tänkas påverka undervisningen. För egen bekvämlighet (F) menas 

att lärarna väljer att använda läroboken som en trygghet, att de känner att läroboken fungerar 

som ett stöd. Bristande kunskaper (G) anspelar på att lärarna väljer läroboken för att de anser 

att deras kunskaper inom ett visst ämnesområde behöver stödjas utav läroboken. På grund av 

prov (H) handlar om att lärarna väljer att använda läroboken för att förbereda sina elever 

inför prov. Annat (I) som möjligt svarsalternativ ger en bild över eventuella svarsalternativ 

som inte nämnts.  

 

Det som kan tydas i figur 5.1 är att inspiration (B) verkar vara den främsta anledningen till 

varför lärarna i studien väljer att använda läroboken i sin undervisning. Att läroboken fyller 

en viktig funktion som inspirationskälla kan även utläsas i tabell 5.1 (s.21). Lärarna nämnde i 

sina beskrivningar av ett undervisningsmoment att de vill att läroboken både ska inspirera 

eleverna och dem själva till att skapa en intressant NO-undervisning med fokus på forskande 

och progression. Lärarnas val angående lärobokens tydliga struktur (1) som en faktor till 

varför de väljer att utgå ifrån läroboken i sin undervisningen kan ses i relation till att textens 

struktur kan påverka det naturvetenskapliga lärandet. Trundle (2014) menar att de viktigaste 

idéerna i texten bör stödjas med flera exempel som ger ett kognitivt stöd för barnen och 

exemplen bör vara mycket relevanta för den huvudsakliga idén så att barnen kan upprätta 

förbindelser mellan textinnehållet och sina egna personliga erfarenheter (Trundle 2014). En 

problematik som lyfts i Skolverkets artikel Hur har läromedlen förändrats över tid? (2015c), 

är att dagens läroböcker har gått mot ett mer förenklat språk samt kortare texter i böckerna 

vilket kan ses som förhållandevis bra, men kortare texter medför dock en mer faktaspäckade 

text. Detta har påverkat delar av naturvetenskapen, på den grund, att informationen i 

böckerna blir underförstådd, vilket kan leda till svårigheter och missförstånd hos eleverna i 

mötet med texten (Skolverket 2015c).  
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Det intressanta med lärarna i studien som har valt att kryssa-i lärobokens tydliga struktur (A) 

som en del av lärobokens främsta syfte, dessutom har valt att kryssa-i måluppfyllelse (C) och 

på grund av prov (H). Detta utfall och lärarnas val angående lärobokens tydliga struktur, 

måluppfyllelse och prov riktar, enligt mig, blicken mot den mål- och resultatstyrda skolan. 

När skolan decentraliserades så lämnades ansvaret över utbildningens innehållsliga 

organisation till kommunerna, vilket samtidigt förändrade statens funktion (Nordin 2012:179) 

och lärarna fick även ta ett större ansvar att själva tolka målen, välja stoff och organisera 

undervisning, lärande och bedömning (Forsberg 2012:225). De nationella proven infördes 

och utformas efter kursplanerna för att delvis kunna stödja lärarna i deras betygsättning av 

eleverna, men även för att fungera som en statlig kontroll och utvärdering av både elevernas 

enskilda prestationer samt av skolorna (Forsberg 2012:238; Forsberg & Lundahl 2012:208). 

Hipkiss (2014) lyfter att hon i sina observationer sett att eleverna presenteras inför 

läroplansmål och betygskriterier som en slags förberedelse inför proven och inte innan 

undervisningsmomenten. Den fokuseringen visar att det är proven som styr läraren till att 

enbart arbeta mot proven och de yttre kraven, dvs. måluppfyllelse (Hipkiss 2014:225). 

Nordin (2012) förklarar att fler skolintressenter (globala och nationella policyaktörer) kan ha 

påverkat handlingsutrymmet hos lärarna som därmed påverkat undervisningssituationen 

(Nordin 2012:180). Det existerar även ett antal ramfaktorer som verkar utanför lärarens 

kontroll såsom t.ex. kursplan och kunskapsmål (Broady 1999:113), vilket läraren inte kan 

bortse ifrån i utformandet av undervisningen. Att lärarna i min studie valde att värdera 

läroboken i förhållande till elevernas måluppfyllelse avser dels att lärarna ser på läroboken 

som en garanti för måluppfyllelse (Skolverket 2006:132). Detta kan förstås genom de värde 

som vi har tilldelat artefakten i undervisningssituationer, vilket dels är baserat på innehållet i 

läroboken samt diskursernas inverkan som över tid gjort kunskapen i läroböckerna legitim 

(Säljö 2000:235).  

 

Det finns många faktorer som kan ha påverkat lärarna i studien att kryssa-i för egen 

bekvämlighet (F) eller känsla av bristande kunskaper (G). En anledning till detta kan vara att 

lärarna inte litar till sin egen profession; vilket var något som förväntades av lärarna i och 

med att skolan blev mål- och resultatstyrd (Forsberg 2012:225). Vad som eventuellt kan 

förklara varför lärarna förlitar sig till lärobokens roll som kunskapsförmedlare är att 

människan genom tiderna gett  artefakter ett visst värde som blivit betydande för vårt samspel 

med varandra. Läroboken är även ett läromedel som används länge inom skolans verksamhet, 
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vilket därigenom kunna förklarar dess gedigna värde (Säljö 2000:74). Att lärarna visar en 

förtrogenhet gentemot lärobokens förmåga till att legitimera kunskap överlämnar dock 

mycket av handlingsutrymmet åt läromedelsförlagen att dels konkretisera styrdokumenten så 

att de överensstämmer med texterna i läroböckerna (Skolverket 2006). Men man bör ändå 

som lärare vara medveten om att läroböckerna inte automatiskt täcker in allt som kursplanen 

anger (Skolverket 2015b).  

  

Klassammansättningen (E) och på grund av tidsbrist (D) skulle jag vilja benämna som 

ramfaktorer som berör elevunderlag och ”skolans tidsaspekt”, vilket automatiskt påverkar 

undervisningen på olika sätt. Ramfaktorer antigen begränsar eller möjliggör lärarens 

möjligheter i klassrummet och påverkar de val som läraren gör, som i detta fall berör arbetet 

med läroboken (Linné 2012:102-103). Vad som dock är svårt att uttala sig om, är om 

klassammansättning och tidsbrist medför begränsningar för lärarna, i studien, i deras arbete 

och att det är därför som de väljer att använda läroboken i sin undervisning. I Skolverkets 

artikel (2015b) lyfts läroboken som fördelaktig därför att planering av undervisning oftast går 

fortare och att läraren genom detta spar mer tid till att planera resterande undervisning 

(Skolverket 2015b). Klassammansättning kan ses i relation till att all undervisning i skolan 

ska anpassas utefter elevernas olika behov och förutsättningar. Läroböcker kan i detta fall 

medföra ett positivt inslag i undervisningen med fokus på individanpassning. Eleverna kan 

därigenom på ett strukturerat sätt träna på sina färdigheter och kunskaper dels eftersom 

läroböckerna kan individanpassas efter elevernas kunskapsnivå (Skolverket 2006:134, 136; 

Skolverket 2015b). Alla elever i klassen ska även ha samma möjligheter till att uppnå målen 

och samtidigt få en undervisning som håller en hög kvalité. Österberg (2014) lyfter mål, 

ramar, regler och resurser som en del av strukturkvaliteten i en verksamhet. Förståelsen för 

de strukturella faktorernas påverka på undervisningen kan hjälpa oss att förstå hur resurserna, 

både personella och materiella existerar i relation till skolpersonalens kompetens, utrustning 

och lokaler, men även till elevgruppen. Förutsättningarna på en skola påverkas därigenom 

utav de ramar inom vilka kan agera inom (Österberg 2014:27-28).    

 

Kategorin annat (I) kan stå för vitt skilda syften, vilket gör ”annat” till otroligt svårtolkat, 

eftersom jag inte kan fastställa exakt vad ”annat” är eller står för. Utöver de syftesförslag 

som angetts tidigare så kan jag tänka mig att lärarna väljer läroboken som underlag för sin 

planering eller för att kunna individanpassa utefter elevernas förutsättningar och behov. 

Annat kan även tänkas stå för lärobokens innehåll, så som färdiga övningsuppgifter, vilket 
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var något som lärarna i studien delvis nämnde i sina beskrivningar av ett 

undervisningsmoment, ur kontexten elevernas självständiga arbete (tabell 5.1). Att läroboken 

används i elevernas självständiga arbeten kan ses i relation till Wikmans (2004) resonemang 

där han lyfter att lärare ofta ser på läroboken ur ett disciplinerande perspektiv, dvs. att man 

använder läroboken som ett syfte till att hålla eleverna sysselsatta (Wikman 2004:144).  

5.1.3 Tid som eleverna läser i läroboken under en lektion  
 
Tiden i skolan fungerar som en markör som tilldelar aktiviteter och kunskapsinnehåll mening 

och betydelse i en pedagogisk verksamhet (Linné 2012:102). 

 

 

Figur 5.2 Lärarnas svar angående tiden som deras elever läser i läroboken  

under en lektion.  

 

I figur 5.2 ses ett stapeldiagram över den tid i procent som eleverna läser i sin läroboken 

under en lektion. Tiden i procent kan även översättas i minuter, vilket betyder att om eleverna 

läser i sin lärobok 20 % av lektionstiden så motsvarar det 15 minuter, om lektionen pågår i 1 

timma. Det som framgår utav figur 5.2 är att ingen NO-lektion går ut på att eleverna enbart 

läser i läroboken. Två av lärarna svarade att 50 % av lektionen används till att eleverna läser 

ur läroboken och tre av lärarna svarade 30 % av lektionen. Att eleverna läser i läroboken 50- 

eller 30 % av lektionstiden är en hög procentsiffra om man ser till NO-ämnenas 

karakteristiska drag, då undervisning i NO ska förutsätta att eleverna får träna sina förmågor 

genom att få genomföra systematiska undersökningar (Skolverket 2011a). Hipkiss (2014) 

menar att klassrummets design bl.a. kan vara något som går emot lärarens ambitioner om en 

praktisk undervisning. En ramfaktor som tidsutrymme, dvs. mellan lektionerna, kan även det 

styra undervisningssituationen genom att ommöblering av klassrummet inte prioriteras och 
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därför talar för läroboksanvändning (Hipkiss 2014:223).  

 

I figur 5.2 kan man utläsa att majoriteten av lärarna svarade att 20 % av lektionstiden går ut 

på att eleverna läser i sin lärobok, vilket kan öka förståelsen för tabell 5.1 (s.21) där 

majoriteten av lärarna lyfte att läroboken främst används vid den gemensamma läsningen (1) 

eller när eleverna läser enskilt (2). Läroboken räknas till de basläromedel som haft störts 

genomslag i den pedagogiska verksamheten samt visat sig vara mer styrande i NO-ämnena 

och matematik (Skolverket 2015b). En förklaring till lärobokens framträdande roll i NO-

undervisningen kan vara naturvetenskapens hierarkisk struktur, där eleverna inte förväntas 

uttrycka egna åsikter utan grunda sina resonemang på tidigare resultat som står beskrivet i 

texterna i läroboken (Skolverket 2006:132).  

 

Diagramstapeln för ingen tid alls motsvarar cirka en tredjedel av lärarna som deltog i studien. 

De lärare som svarade ingen tid alls är intressanta att undersöka närmare, och främst för att 

blida sig en uppfattning om vad de gör på sina lektioner i jämförelse med majoriteten av 

lärarna som svarade att 20 % av lektionstiden går ut på att eleverna läser. I analysen av 

enkäterna, enskilt, framgick det att lärarna som valde att svara ingen tid alls la tonvikt vid det 

praktiska arbetet i sina beskrivningar av ett undervisningsmoment även fast frågan berörde 

användningen av läroboken i undervisningen. Här kan man återigen se till den variation som 

existerar i relationen mellan lärarnas föreställningar om mål, innehåll och metod, som dels 

uppstått genom de ansvar som man lagt på lärarna till att själva kunna ta ställning i 

läroplansteoretiska frågor genom att kunna uttolka ”mål, urval av stoff och organisering av 

kunskap för undervisning, lärande och bedömning” (Forsberg 2012:225). De lärarna som 

dock nämnde lärobokens funktion i förhållandet till de praktiska arbetet lyfte att läroboken 

används för att titta på bilder, som uppslagsbok, inspirationskälla eller som underlag för 

diskussioner och lektionsplaneringar, men att eleverna inte läser i sin lärobok under 

lektionstiden. Det visar i likhet med Skolverkets artikel På vilket sätt kan läromedel styra 

undervisningen? (2015b) att lärare fortfarande planerar sin undervisning efter läroboken och 

att det är få lärare som faktiskt väljer att arbeta helt utan läroböcker i sin undervisning 

(Skolverket 2015b). En av lärarna beskriver i sin enkät såhär, vilket fick mig att ifrågasätta 

ingen tid alls: 

 

”Jag kryssade i "ingen tid alls" på fråga 4, men det stämmer inte. Inget alternativ 

stämde. Vi läser ibland text tillsammans, ibland enskilt, men långt ifrån varje 

lektion innehåller läsande i lärobok. Vi jobbar mycket praktiskt och interaktivt” (En 
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lärare i årskurs 4-6, 151029). 

 

Informantens svar på frågan kan liknas vid det som nämns i metoddiskussionen (s.20), att 

nackdelen med slutna frågor kan vara att man missar svarsalternativ som informanten 

möjligen anser besvarar frågan bättre än de alternativ som angetts (Eliasson 2013:37). Att 

informanten valde att beskriva att ingen tid alls riktigt stämde in på hens undervisning, visar 

att tidsbenämningen jag valt kanske var något diffus. 

5.1.4 Sammanfattande analys 
 
I den sammanfattande analysen har jag valt lyfta en utsaga som jag anser är av intresse att 

analysera mer djupgående. I figur 5.2 kunde man tyda att en liten andel lärare, närmare 

bestämt fem lärare, svarat att deras elever läser i läroboken mer än 20 % av lektionstiden (två 

av lärarna svarade 50 % och tre av lärarna svarade 30 % av lektionstiden). Det jag anser är 

intressant att studera hos dessa lärare berör deras beskrivningar av lärobokens funktion i ett 

undervisningsmoment samt i vilket syfte de väljer att använda läroboken, för att sedan kunna 

se om det finns ett samband mellan funktion och syfte i förhållande till den lektionstid som 

eleverna läser i läroboken. I tabellen nedan visas lärarnas ålder, undervisningsstadie, 

lektionstid, lärobokens funktion och syfte.    

 

Tabell 5.2  

 

 

I tabell 5.2 är åldern hos de flesta lärarna i den äldre ålderskategorin, då majoriteten är över 

46 år. Om de lärare som befinner sig i ålderskategorin 20-35 år och 36-45 år är nära eller 

långt ifrån varandra åldersmässigt kan vi inte uttala oss om. Lärarnas undervisningsstadier är 

4-6 och 7-9, vilket betyder att inga F-3 lärare använder läroboken mer än 20 % av 

lektionstiden. Det intressanta som kan utläsas i tabellen är hur lärarna väljer att beskriva 

lärobokens funktion i ett undervisningsmoment. Lärarna nämner övergripande att läsningen i 

läroboken sker tillsammans, att de förklarar begrepp och att frågor får ställas utav eleverna.  

Hipkiss (2014) menar att flera läroplansgenrer i NO förutsätter att läraren inbjudan eleverna 

Lärare Ålder Årskurs Lektionstid Lärobokens funktion i undervisningen  

Syfte  
(se figur 5.2) 

L1 46- 55  4- 6 30 % 

Läser tillsamman, förklarar ord och 

eleverna frågar A, C, F 

L2 56- 65  4- 6 50 % 

Läser tillsammans och förklarar begrepp i 

texten A, C, H 

L3 46- 55  7- 9 30 % 

Läser tillsammans, diskuterar begrepp 

och eleverna ställer frågor E, H 

L4 36- 45  4- 6 30 % Lära genom faktatext och diskussion A, B, F 

L5 20- 35  7- 9 50 % 

Läser enskilt och tillgång till god fakta 

(använder iBooks) A, B, E, H 
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till att fråga, gissa och svara. Läraren har i grunden sin agenda och riktning för innehållet i 

undervisningen, men låter elevers tankar komma till uttryck, vilket är det slutgiltiga målet 

med läroplansgenrer i NO, dvs. resonera och värdera fakta (Hipkiss 2014:225). 

 

L5 nämner att de läser enskilt och att eleverna har tillgång till iBooks (böcker via läsplatta). 

L4 upplyser inte om eleverna läser enskilt eller om de läser tillsammans, det som dock kan 

konstateras är att hen väljer läroboken för att eleverna ska få träna på att läsa faktatexter. Vad 

som inte framgår i tabell 5.2 är att L3 och L4 även betonade att dem utöver arbetet med 

läroboken gör laborationer och undersökning. Att läraren finns som stöd när eleverna läser i 

läroboken under lektionstiden, kan tolkas som att eleverna har en möjlighet till att fråga 

läraren om svåra begrepp. Det kan även handla om att lärarna i studien ser läroboken som ett 

sätt att presentera begrepp och teorier som ger eleverna de förkunskaper som de behöver för 

att förstå det naturvetenskapliga arbetssättet. Wikman (2004) menar att för att eleverna ska 

kunna förstå t.ex. fotosyntesen så behöver de förkunskaper som är så uppenbara att vi i 

vanliga fall kanske inte reflekterar över dem, som att bladen är gröna, att en växt har en rot, 

stam osv. (Wikman 2004:145). Ett antagande som sannolikt stämmer är att L1, L2 och L5 

också arbetar med undersökningar och laborationer med sina elever under den resterande 

lektionstiden, vilket motsvaras minst 50 %.  

 

Lärobokens främsta syfte, för fyra av lärarna, var lärobokens tydliga struktur. Vilket kan ses i 

enlighet med Wikman (2004) som lyfter att en sammanhängande och välstrukturerad text i 

allmänhet har en gynnsam effekt på lärandet (Wikman 2004:155). Lärarna hade även som 

syfte med läroboken att förbereda sina elever inför prov. Syfte inspiration, måluppfyllelse, för 

egen bekvämlighet och klassammansättning var även andra faktorer som påverkade i viket 

syfte de valde att använda läroboken i undervisningen. Att klassammansättningen hade en 

påverkan på dessa lärares undervisning kan bero på många olika ramfaktorer, som  t.ex. stora 

elevgrupper eller elever med särskilda behov, som möjligtvis kan tänkas begränsa vilka 

laborationer som kan väljas ut och genomföras med klassen. Högström (2009) betonar att 

klassammansättningen såsom stora elevgrupper eller elever med särskilda behov kan 

begränsa de praktiska möjligheterna genom den lektionstid som finns till förfogande, dvs. att 

tiden inte räcker till för att kunna hjälpa alla elever under den utsatta lektionstiden (Högström 

2009:56). Selander och Kress (2010) menar i likhet med Högström att en viss 

klassrumspraktik har formats under de senaste decennierna som fungerat väl, men att de 

förutsätter att elevgruppens storlek, klassrummets utformning och de resurser som finns 
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tillgängliga gör undervisningen genomförbar (Selander & Kress 2010:135).   

 

Lärarnas val angående lärobokens tydliga struktur (A), måluppfyllelse (C) och på grund av 

prov (H) kan ses i relation till att flertalet av läroplansgenrerna i NO arbetar mot det 

avslutande provet. Hipkiss (2014) menar att elevernas förberedelser inför provet görs genom 

att repetera och att arbetar mot betygskriterierna och instuderingsfrågor (Hipkiss 2014:226). 

Lärobokens tydliga struktur, måluppfyllelse och prov kan ses i förhållande till den mål- och 

resultatstyrda skolan samt de diskurser (nationella och internationella) som påverkar skolan. 

Lärarna i tabell 5.2 kan troligtvis ha påverkats av de yttre kraven och elevresultaten i de 

internationella mätningarna (TIMMS), där läroboksanvändningen motiveras genom 

Singapores och Finlands framgångsrika resultat i jämförelse med Sverige. Både Singapore 

och Finland använder i större utsträckning läroböcker i sin undervisning än vad vi i Sverige 

gör (Oates 2014:7). En annan faktor till lärarnas höga läroboksanvändning kan eventuellt 

förklaras enligt Lundqvist och Lidar (2013) att nyexaminerade lärare i större utsträckning 

påverkas av centralstyrda prov än lärare med längre erfarenhet. Ovanstående kan tänka ses i 

relation till den yngsta läraren (L5) som besvarade att 50 % av lektionstiden går ut på att 

eleverna läser i läroboken. Lindqvist och Lidar menar vidare att det blir synligt på det sättet 

som nyexaminerade lärare utformar sin undervisning utifrån det som ska testas, vilket kan 

resultera i ett begränsat undervisningsinnehåll och en lärarcentrerad pedagogik (Lundqvist & 

Lidar 2013:86-87). Intressant är dock att den äldsta läraren (L2) också besvarat att hens 

elever läser 50 % av lektionstiden, viket kan motsäga Lundqvist och Lidars (2013) 

resonemang. Ett annat resonemang angående den äldre läraren som eventuellt kan förklara 

hens undervisningsmetod är om man ser de utifrån ett utbildningsperspektiv och de antal 

läroplaner som denna lärare troligen arbetat sig igenom (jmf Skolverket 2012:27-28). 

Reichenberg (2014) betonar dock att en lärares erfarenheter ifrån fältet, dvs. de antal år som 

hen undervisat i inte har någon betydande roll vid val av läromedel. Tvärtom visade 

Reichenbergs studie att ju mer erfarenhet ifrån fältet läraren hade, desto sämre var läraren på 

att välja undervisningsmetod och lärandematerial baserat på innehållet i läromedlet 

(Reichenberg 2014:87).  

 

Slutligen är det viktigt att poängtera att det inte går att uttala sig om exakt hur lärarna arbetar 

med läroboken i praktiken, eftersom inga observationer har genomförts hos dessa lärare. Jag 

kan bara utgå ifrån lärarnas beskrivningar av ett undervisningsmoment (tabell 5.1), men det 
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är lång ifrån hela sanningen, då det med stor sannolikhet ger en förenklad och entydig bild av 

vad som egentligen pågår i klassrummen hos lärarna. 

5.2 Läroboken och kursplanen 

  
Nedan följer lärarnas perspektiv (åk F-9) angående läroboken i förhållande till kursplanen. 

Avsnittet är uppdelat i två underkategorier för att kunna ge en så tydlig bild som möjligt över 

förhållandet mellan läroboken, kursplanen och läraren. Underkategorierna är: ”Val av 

lärobok i förhållande till kursplanen” och ”Lärarnas syn på läroboken i förhållande till 

kursplanen”. Efter att varje underkategori har redovisats så avslutas analysen med en 

sammanfattande analys över en utsaga som jag anser är av intresse att redovisa mer 

djupgående då ett samband existerar mellan underkategorierna.  

5.2.1 Val av lärobok i förhållande till kursplan 
 
Naturvetenskap i grundskolan har en traditionell hierarkisk struktur där undervisningen följer 

olika moment och delar i en särskild ordning, vilket ställer höga krav på lärobokens 

utformning och innehåll (Hipkiss 2014:220). Figuren nedan visar vilken betydelse kursplanen 

har för lärarna i studien när de ska välja lärobok.  

 

 

Figur 5.3 Visar vilken betydelse kursplanen i NO har när lärarna ska  

välja lärobok.  

 

I figur 5.3 redovisas i vilken grad NO-ämnenas kursplaner påverkar lärarna i deras val av 

lärobok. Diagrammet visar om lärarna anser att de påverkas mycket, till viss del eller inget av 

kursplanerna vid val av lärobok. 53 % ansåg att de påverkas mycket, 33 % ansåg till viss del 

och 14 % ansåg att de inte påverkas alls av kursplanerna vid val av lärobok. Av diagrammet 

kan man utläsa att 86 % av lärarna i studien förhåller sig till kursplanerna på något sätt vid 
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val av lärobok.  

 

Det intressanta med utsagan 14 % är att närmare studera varför lärarna ansåg att dem inte 

påverkas av kursplanerna i NO vid val av lärobok. För att delvis kunna förstå dessa lärare (14 

%) så bör vi veta hur de beskriver lärobokens funktion i ett undervisningsmoment samt i 

vilket syfte de väljer att använda läroboken. I tabell 5.1 (s.21) redovisades lärobokens 

funktion i undervisningen. Lärarna som motsvarar 14 % beskriver att de använder läroboken 

vid den gemensamma läsningen eller när eleverna arbetar självständigt, vilket kan liknas vid 

hur majoriteten av lärarna i studien resonerade kring lärobokens funktion. Det främsta syftet 

som lärarna (14 %) betonade angående läroboken var att den används som inspiration eller 

som annat. Lärarnas val angående inspiration och annat som främsta syfte till 

läroboksanvändningen är följdriktigt, då syftena inte behöver ses i relation till kursplanerna. 

Lärarna (14%) valde även att lyfta på grund av prov som en motivering till 

läroboksanvändningen, men, på grund av prov bör ifrågasättas på den grund att lärarna som 

valt att utgå ifrån läroboken vid prov måste ha haft ett hum om lärobokens innehåll i 

förhållande till kursplanerna eller så förlitar lärarna sig blint på läromedelsförlagen att 

utforma läroboken efter styrdokumenten. I en granskning utförd av Skolverket (2006) så 

visade resultatet att läroböcker i vissa ämnen har brister och är långtifrån i överensstämmelse 

med läroplanen och kursplanernas mål. Av den anledningen så bör läroböckerna ifrågasättas 

om sin legitimerande funktion, dvs. att det inte finns en garanti för att styrdokumenten följs i 

läroböckerna. Det handlar dock inte bara om läroböckerna följer styrdokumenten, men hur 

läroböckerna används i praktiken av lärarna (Skolverket 2006:133). 

5.2.2 Lärarnas syn på läroboken i förhållande till kursplanen  
 

Denna punkt berör lärarnas resonemang angående vad läroboken innehåller och vad den inte 

innehåller för att eleverna ska kunna uppfylla kunskapsmålen.  

  

Tabell 5.3 Rakningen baseras på de vanligaste yttrandena  

hos lärarna angående innehållet i läroboken som enligt dem  

överensstämmer med kursplanen i NO. 

Överensstämmer med kursplanen   

1. Innehåller "stoffet" (grunderna) 

2. Innehåller ungefär vad som bör förväntas av 

eleverna kunskapsmässigt 

3. Anpassad efter Lgr 11 och kursplanen i NO 
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4. Översikt för ”mig” över vad jag bör undervisa 

mina elever om. 

 

Tabell 5.3 visar lärarnas perspektiv på lärobokens innehåll i förhållande till de som lärarna 

anser går i linje med kursplanen i NO. Tabellen hänvisar till lärobokens innehåll utifrån en 

positiv aspekt som lärarna lyfte i sina beskrivningar angående läroboken. Det som lärarna 

relaterade till, oavsett undervisningsstadie, som lärobokens positiva egenskap är att den 

innefattar lärande stoffet (1), dvs. det som anses vara naturvetenskapens karakteristiska drag. 

I stoffet ingår, enligt lärarna, även de begrepp och teorier som förklarar naturvetenskapen för 

oss. Wikman (2004) förklarar att valet av stoff till en lärobok innefattar det samlade vetandet 

inom ett ämnesområde och att det är de som blir utgångspunkten när läromedelsförfattarna 

ska välja innehållet till böckerna (Wikman 2004:147). 

 

Förutom det att lärarna i studien ansåg att läroboken innehåller stoffet, så betonade dem 

tillika att läroboken innehåller det ungefärliga kunskapsmålen som eleverna förväntas uppnå 

kunskapsmässigt (2) efter utgånget stadie, vilket motsvaras grundskolans årskurser 3, 6 och 9. 

Det kan konstateras att lärarna anförtror mycket av sitt handlingsutrymme till 

läromedelsförfattarna och att läroböckernas roll har blivit att konkretisera kursplanerna 

(Skolverket 2006:133). Många av lärarna i studien beskrev även utan vidare förklaring att 

läroboken är anpassad efter Lgr 11 och kursplanen i NO (3). Det är dock svårt att göra ett 

uttalande om dessa lärare, eftersom jag inte vet hur genomgående de verkligen har studerat 

läroböckerna eller om dem bara oreflekterat tar för givet att läroböckerna innefattar det som 

kursplanerna anger. En viktig tanke här är att förstå att stoffet i läroböckerna alltid är färgat 

av bl.a. författarnas kunskaps och historiesyn vilket ställer stora krav på läraren att själv 

granska och värdera innehållet som finns i läroböckerna och ”att kunna leda elevernas samtal 

och reflektioner i riktning mot målen i läroplaner och kursplaner” (Skolverket 2006:138). 

Lärarna i studien poängterade och la stor vikt vid att läroboken gav dem en helhetsbild över 

vad undervisningen bör innehålla (4). Wikman (2004) hänvisar till att läroboken kan ge en 

konkret bild över ett undervisningsområde och att man med hjälp av läroboken har en 

möjlighet att snabbt bläddra mellan olika avsnitt för att få en helhetsbild (Wikman 2004:144). 

Lärobokens funktion som ”helhetsbild” över undervisningsinnehållet nämndes dessutom ofta 

i samma kontext som kunskapsförväntningar (2). En lärare beskriver det såhär i samma 

kontext:    

 

”Läroboken är en inspiration för mig där jag kan få en överblick över vad jag bör 
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undervisa mina elever om i NO. Men även vad eleverna bör uppnå när det går ut 

årskurs 3 kunskapsmässigt” (En lärare årskurs F-3, 151030). 

 

Av resultaten i den norska utvärderingen Reform 97, drogs slutsatsen att läroboken har en 

legitimerande funktion i lärarnas arbete och att lärarna i utvärderingen uppfattade att så länge 

som de följer läroboken så kan de vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, 

innehåll och principer (Skolverket 2006:132). Forskarna är generellt överens om att 

läroböcker medför mycket bra saker, men att man som lärare bör vara medveten om att 

läroböckerna inte automatiskt täcker in allt som kursplanen anger (Skolverket 2015b).  

 

Det som kan utläsas av tabell 5.3, utifrån lärarnas sammanfattade beskrivningar, är att de 

ämnesbaserade faktakunskaperna är i fokus i NO-läroböckerna. Detta belyser med stor 

sannolikhet lärobokens främsta syfte som förmedlare av det naturvetenskapliga stoffet på ett 

tydligt och strukturerat sätt, vilket lärarna delvis även betonade i avsnitt 5.1.2. Ovanstående 

kan ses i relation till Säljös (2000) artefakter, där läroboken fungerar som både en språklig 

och fysisk artefakt med funktion att mediera kunskap till oss (Säljö 2000:81) Sundberg 

(2012) menar att det är diskurser som styr vårt sätt att tänka kring hur vi ser på samhället vi 

lever i och vilken kunskap som räknas som legitim (Sundberg 2012:81). Utifrån Säljös och 

Sundbergs resonemang kan man konkret säga att läromedlen har en stark påverkan på 

undervisningssituationen och att artefaktens värde skapas genom diskursernas inverkan 

(Skolverket 2006:128). 

 

Tabell 5.4 Lärarnas yttranden i inbördes ordning angående det  

som inte överensstämmer mellan lärobok och kursplan i NO  

Överensstämmer inte med kursplanen  

1. Behöver alltid kompletteras med andra läromedel 

2. Tränar inte elevernas förmågor 

3. Måste ständigt uppdateras för att vara aktuell 

4. Tillgodoser inte olika behov i klassen 

 

Tabell 5.4 visar det som lärarna inte anser överensstämmer mellan lärobok och kursplan i 

NO. Lärarna i studien var överens om att läroboken delvis är otillräcklig därför att den inte 

anger NO-undervisningens alla motiv och med det menas att läroboken inte fyller 

naturvetenskapens ”alla kunskaper”. Vad jag syftar till med naturvetenskapens ”alla 

kunskaper” innefattar inte bara kunskapen om begreppen och teorierna utan även 

kunskaperna om det praktiska arbetet i förhållande till kunskapsmålen. Läroboken kan berätta 
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och beskriva hur de naturvetenskapliga metoderna och arbetssätten fungerar och vad de 

innebär, vilket kan ge eleverna en förförståelse, men läroboken kan dock inte ersätta de 

praktiska kunskaperna som eleverna får vid laborationer och undersökningar. Lärarna i 

studien var dock noga med att betona att läroboken måste kompletteras (1) med andra 

läromedel för att eleverna ska få en förståelse för naturvetenskapens ”alla kunskaper”. Det 

konstaterades även i TIMSS lärarutvärderingar 2003, 2007 och 2011 att läroboken 

fortfarande i första hand används som komplement i NO-undervisningen (Kärrqvist & 

Frändberg 2008:54; Skolverket 2012a). Av de läromedel som lärarna i studien väljer att 

komplettera sin undervisning med har ofta en multimodal karaktär, vilket innebär att lärarna 

använder verbala texter, ljud och bilder av olika slag i sin undervisning för att redovisa 

fenomen på ett varierat sätt (Skolverket 2015a). Hipkiss (2014) lyfter att variation i 

undervisningen är viktigt och speciellt att eleverna får lyssna, göra och känna. Hipkiss menar 

vidare att valet av semiotisk resurs kan få konsekvenser för språkbruket, men att om de 

semiotiska resurserna stödjer varandra som i talad och skriven text så får eleverna även ta del 

av både den vertikala och horisontella diskursen genom de semiotiska resursernas samverkan. 

Läroboken representerar en typisk vertikal diskurs (Hipkiss 2014: 232-233). 

 

Lärarna i studien la tonvikt vid att betona att läroboken inte tränar på de förmågor (2) som 

kursplanerna anger. Läroboken ger enligt lärarna bara kunskapen om de naturvetenskapliga 

begreppen och teorierna som förklarar olika samband, men för att kunna använda de 

teoretiska kunskaperna i realiteten så krävs det flera förmågor och detta menar lärarna att 

eleverna inte tränar genom att bara använda läroboken. Wikman (2004) beskriver att 

information i läroböcker kan presenteras på en mängd olika sätt samt att läroböckerna kan ha 

en förmåga till att främja olika typer av aktiviteter som bl.a. uppmuntrar eleverna till att 

reflektera (Wikman 2004:144). Hipkiss (2014) menar dock att det krävs en diskussion kring 

hur man kan förena lärobokstextens ämnesspecifika språk med den muntliga kommunikation 

som sker i klassrummet vid arbetet med laborationer och undersökningar (Hipkiss 2014:234-

235).  

 

Lärarna i studien poängterar i sina beskrivningar angående lärobokens brister, att läroboken 

ständigt behöver uppdateras (3) och granskas för att vara aktuell, då nya upptäckter inom 

naturvetenskapen ständigt tillkommer. En lärare beskriver såhär:  

 

”Man kan inte förlita sig helt blint på läroboken, då fakta ständigt måste uppdateras 

och jag köper ju inte in nya läroböcker var och vart annat år. Därför använder vi 
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internet och biblioteket för att lära oss se om faktan stämmer med det som står i 

läroboken. Sen står ju inte allt som eleverna vill veta i läroboken heller, läromedlet 

bör väcka ett intresse hos eleverna också ” (En lärare i årskurs 4-6 151029). 

 

Om läromedlet skapar ett intresse hos eleverna så underlättar det automatiskt inlärning hos de 

flesta, vilket gör att det blir extra viktigt att lärarna ställer höga krav på läromedlets 

egenskaper (Skolverket 2006:130).  

 

Lärarna i studien lyfte att läroboken inte ”tillgodoser” alla elevers olika behov (4) och detta 

främst på grund av att läroböckerna oftast säljs i en variant. Detta kan ses i linje med 

styrdokumenten och att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov (Skolverket 2011a:8). Läroboken är och kommer alltid att vara anpassad efter en tänkt 

elevgrupp. Det är både traditionens makt och flera läromedelsförfattare som styr hur texterna 

i läroböckerna skrivs (Wikman 2004: 144-145). Lärarna nämner att läroböcker i NO oftast 

har ett ”svårt” språk som dels beror på det ämnesspecifika språkbruket. Deras resonemang 

kan delvis ses i relation till det att läroböckerna har gått mot ett mer komprimerat innehåll 

som medfört mera faktaspäckade texter som dels gjort att mycket av information i 

läroböckerna blivit underförstådd vilket kräver en skicklig läsare (Skolverket 2015c). 

Tillgången till läroböcker med ett enkelt och lättförståeligt språk är i de högre årskurserna 

även svåra att finna menar lärarna i studien, vilket varit en bidragande faktor till varför de 

läser lärobokstexterna gemensamt i klassen (se 5.1.1) men tillika för att kunna förklara svåra 

ord och begrepp som uppkommer vid läsningen.  

5.2.3 Sammanfattande analys  
 
I denna sammanfattande analys har jag valt att lyfta lärarna (14 %) som ansåg att dem inte 

påverkas av kursplanerna vid val av lärobok (se figur 5.3). Det intressanta med dessa lärare är 

att se hur de resonerade kring lärobokens överensstämmelse med kursplan i NO. I avsnitt 

5.2.1 redovisades lärarnas (14 %) syn på lärobokens funktion i undervisningen. Majoriteten 

av lärarna beskrev här att de använder läroboken vid den gemensamma läsningen eller vid 

elevernas självständiga arbete. Det främsta syftet som lärarna lyfte angående läroboken, var 

att fungera som inspirationskälla eller som ”annat”. Lärarnas val av syften var logiskt därför 

att de syftena inte behövde ses i relation till kursplan i NO. Lärarna valde även att lyfta på 

grund av prov som en motivering till läroboksanvändningen. Lärarnas val angående på grund 

av prov ifrågasattes (s.35), eftersom de måste ha haft en uppfattning om lärobokens innehåll i 

förhållande till kursplanerna för att kunna göra sina uttalanden om läroboken. I en 



 
 
 

40 

sammanfattning av lärarnas (14 %) beskrivningar angående lärobokens överenstämmelse 

med kursplanen ansåg de att läroboken innehåller grunderna, ”stoffet”, som i tabell 5.3 kan 

utläsas som majoritetens perspektiv på lärobokens överenstämmelse med kursplanen. 

Förklaringen till varför lärare väljer ett viss läromedel, är med största sannolikhet att det 

överensstämmer med deras egen syn på kunskap och lärande samt den egna 

undervisningsstilen (Skolverket 2006:130). 

 

Det som lärarna (14 %) ansåg inte överensstämde mellan läroboken och kursplan i NO var att 

läroboken behöver kompletteras samt att den inte tränar elevernas förmågor, vilket även det 

var i linje med resterande lärares resonemang (se tabell 5.4). Av lärarnas (14 %) 

beskrivningar, sett utifrån hela perspektivet, så kan en tillförlitlig slutsats dras om att lärarna 

troligtvis har studerat lärobokens innehåll i förhållande till kursplan, eftersom de både uttalar 

sig om att läroboken inte tränar förmågorna samt att den behöver kompletteras för att 

eleverna ska uppnå kunskapsmålen. Lärarnas val angående lärobokens syfte som 

inspirationskälla eller som ”annat” var även det logiskt, eftersom syftena inte behöver ses i 

relation till kursplanerna, vilket slutligen kan motivera lärarnas val av inget. Lärarnas val av 

inget kan möjligen ses i ljuset av Reichenberg (2014) som menar att det kollegiala inflytandet 

kan vara en rimlig förklaring till varför lärare har en svag vetenskaplig legitimitet inför sina 

val av läromedel. Dessutom kan kollegialt inflytande också vara en sannolik förklaring till 

varför läromedel som används i skolor inte följer kursplanerna. Kollegialt inflytande kan 

alltså tolkas som både möjliggörande eller begränsande beroende på hur man ser på 

läromedlens roll i undervisningen, dvs. har läromedlet som syfte att följa kursplanen eller ska 

den fylla en annan funktion i undervisningen (Reichenberg 2014:86).  
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6 Sammanfattning och slutsats 
 
Varför lärobok i NO? Är en kvantitativ studie om lärare i årskurs F-9:s perspektiv på 

läroboken som instrumentellt verktyg i NO-undervisningen i förhållande till funktion, syfte, 

lektionstid och kursplan. Studien belyser hur lärarna kan tänkas påverkas i deras dagliga 

arbete med läroboken i relation till ramfaktorer. I denna studie har jag redovisat grundskolans 

alla undervisningsstadier för att skapa en djupare förståelse för hur läroboken följer med 

eleverna under hela deras skolgång. Frågeställningarna var: 

 På vilket sätt beskriver lärarna lärobokens funktion i det naturvetenskapliga 

klassrummet?  

 I vilket syfte väljer lärarna att använda läroboken? 

 Hur mycket tid av en lektion läser eleverna i läroboken enligt lärarna? 

 På vilket sätt yttrar sig lärarnas syn på läroboken i förhållande till kursplanen? 

 

Studien genomfördes genom en enkätundersökning som besvarades av 58 behöriga NO-

lärare i grundskolan (åk F-9). Enkäten postades på Facebook i Facebookgruppen NO i 

grundskolan. Metoden kunde delvis ha kompletterats med observationer för att eventuellt 

kunnat ge ett större perspektiv på hur lärarna arbetar med läroboken i praktiken. Jag kan bara 

utgå ifrån lärarnas beskrivningar vilket är långt ifrån hela sanningen då det med stor 

sannolikhet ger en förenklad och entydig bild av vad som egentligen pågår i klassrummen 

hos lärarna. 

 

Det som redovisats i tabell 5.1 var lärarnas beskrivningar av ett undervisningsmoment i NO 

där de fått beskriva lärobokens funktion. Det som kunde uttydas från tabell 5.1 var att 

lärobokens främsta funktion, enligt lärarna i studien, är att fungera som en högläsningstext 

som de i klassen läser tillsammans. Lärarnas val, angående läser tillsammans, kan ses i 

relation till ramfaktorteorin, där ramfaktorer som tid och klassammansättning kan vara 

eventuella faktorer som kan påverka lärarnas val av undervisningsmetod. Ett exempel kan 

vara att klassammansättningen i förhållande till tiden tillåter att en viss typ av undervisning 

bedrivs som förespråkar läroboksanvändning (Broady 1999:113). Det främsta syftet med att 

använda läroboken i undervisningen enligt lärarna var att fungera som en inspiration, tänkt 

till att inspirera både eleverna och dem själva (lärarna) till att skapa en intressant NO-

undervisning med fokus på forskande och progression. Det intressanta med lärarna i studien 

som valde att kryssa-i lärobokens tydliga struktur som en del av lärobokens främsta syfte 

även kryssade-i måluppfyllelse och på grund av prov, vilket riktar blicken mot den mål- och 
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resultatstyrda skolan. När skolan decentraliserades så lämnades ansvaret över utbildningens 

innehållsliga organisation till kommunerna, vilket samtidigt förändrade statens funktion 

(Nordin 2012:179) och lärarna fick även ta ett större ansvar att själva tolka målen, välja stoff 

och organisera undervisning, lärande och bedömning (Forsberg 2012:225). De nationella 

proven infördes och utformades efter kursplanerna för att delvis kunna stödja lärarna i deras 

betygsättning av eleverna, men även för att fungera som en statlig kontroll och utvärdering av 

både elevernas enskilda prestationer samt av skolorna (Forsberg 2012:238; Forsberg & 

Lundahl 2012:208). Det existerar även ett antal ramfaktorer som verkar utanför lärarens 

kontroll såsom t.ex. kursplan och kunskapsmål (Broady 1999:113), vilket läraren inte kan 

bortse ifrån i utformandet av undervisningen. Att lärarna i min studie valde att värdera 

läroboken i förhållande till elevernas måluppfyllelse avser dels att lärarna ser på läroboken 

som en garanti för måluppfyllelse (Skolverket 2006:132).  

 

I figur 5.2 kunde man utläsa att majoriteten av lärarna svarade att 20 % av lektionstiden går 

ut på att eleverna läser i sin lärobok. En förklaring till lärobokens framträdande roll i NO-

undervisningen kan vara naturvetenskapens hierarkisk struktur, där eleverna inte förväntas 

uttrycka egna åsikter utan grunda sin resonemang på tidigare resultat ifrån bl.a. texter i 

läroböcker (Skolverket 2006:132). Lärarna som kryssade-i att eleverna läser ingen tid alls i 

sina läroböcker la tonvikt vid det praktiska arbetet i sina beskrivningar av ett 

undervisningsmoment även fast frågan berörde läroboksanvändningen. Här kan man se till 

den variation som existerar i relationen mellan lärarnas föreställningar om mål, innehåll och 

metod, som dels påverkar vilken undervisning som bedrivs i klassrummet (Forsberg 

2012:225). 

 

I figur 5.3 redovisades i vilken grad NO-ämnenas kursplaner påverkar lärarna i deras val av 

lärobok. Diagrammet visade om lärarna ansåg att de påverkas mycket, till viss del eller inget 

av kursplanerna vid val av lärobok. Resultatet visade att 86 % av lärarna på något sätt väljer 

lärobok i förhållande till kursplanen. Lärarna i studien, oavsett om de tillhörde de 86 % eller 

14 %, visade upp en medvetenhet om att läroboken behöver kompletteras för att eleverna ska 

få förutsättningar till att utveckla de förmågor som kursplanerna anger (jmf Skolverket 

2011a:111-112, 127, 144).  

 

Inom läroplansteori är de mest centrala frågorna ”hur kunskap väljs ut, organiseras och 

inramas för lärande” (Lundgren 2012:56), vilket delvis kan förklara varför undervisningen 
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ser olika ut hos lärarna i studien. Slutsatsen lyder ändå att olika intressen och intressenter 

(lärare, skolledning och politiker) genom deras olika föreställningar om mål, innehåll och 

metod i relation till ekonomiska, sociala och kulturella krav kommer att påverkar vilken 

undervisning som förespråkas i klassrummen (Sundberg 2012:95). Det går även inte att 

bortse ifrån att klassrumsdesignen och ramfaktorer såsom klassammansättning, tid osv. 

antigen möjliggör eller begränsar vilka aktiviteter som blir genomförbara i klassrummen som 

i längden påverkar undervisningssituationen och elevernas lärande.  

 

6.1 Vidare forskning 
 
Intressant att studera vidare skulle vara att undersöka vad lärare anser har högst 

undervisningsprioritet i NO och se det i relation till val av läromedel och 

undervisningsmetod.  
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