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Sammanfattning  
 

Denna undersökning redogör för hur väl läromedel i de naturorienterande ämnena är 

förankrade i det centrala innehållet samt de olika förmågorna i läroplanen för årskurs 1–3. Med 

fokus på två olika läroböcker i NO har en analys genomförts utifrån att ställa böckernas innehåll 

mot alla punkter i det centrala innehållet samt de fem olika förmågorna.  

           Utifrån analysen har det framkommit att punkterna i det centrala innehållet förekommer i 

olika hög grad i respektive läromedel. När det gäller förmågorna är det endast förmågan att 

hantera information som är underrepresenterad i båda läromedlen. 

          Sammanfattningsvis kan man inte lita på att något läromedel är tillräckligt förankrad i 

läroplanen för att kunna stå på egna ben i undervisningen. Därför finns det en möjlighet att 

variera mellan två eller tre böcker för att de ska komplettera varandra och skapa en så lärorik 

undervisning som möjligt med läroplanen som utgångspunkt. 

 

Nyckelord: läromedelsanalys, läroplanen, centralt innehåll åk 1–3, läroplansförmågor, 

naturvetenskap 
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1 Inledning  

Som lärare har man en läroplan som man hela tiden utgår ifrån. Läroplanen innehåller bland 

annat syfte, centralt innehåll inom varje ämne samt kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått i 

slutet på årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. Det finns även förmågor att ta hänsyn till som eleven 

får öva på och utveckla genom skolåren (Skolverket, 2011). Eftersom läroplanen har en 

betydande roll i skolan som verksamhet borde det vara uppenbart att de läroböcker som 

används i klassrummen är knutna till läroplanen så att eleverna får den bästa chansen att 

utveckla sina förmågor och nå kunskapskraven. Men stämmer det med alla läroböcker? I 

samband med att skolreformerna i början på 1990-talet upphörde den statliga 

läromedelsgranskningen så har ansvaret för läromedelsval och utvärdering av läromedel har 

överlämnats till skolorna själva (Skolinspektionen, 2011:8). Detta innebär att ansvaret ligger hos 

rektorer, lärararbetslag och enskilda lärare att införskaffa läroböcker som på bästa sätt förhåller 

sig till läroplanen och på bästa sätt gynnar elevernas kunskapsutveckling inom de olika ämnena.  

          Enligt skolinspektionen har tidigare undersökningar av läromedel i större utsträckning 

fokuserat på samhällsorienterade ämnen och svenska än naturorienterande ämnen.  Det 

framkommer även att forskningen inom NO-området har inriktat sig mot de högre 

grundskoleårens eller gymnasieskolans läromedel. Anledningen till detta kan bero på att 

läromedel i naturorienterande ämnen kan vara mer svårtillgängliga än andra läromedel 

(Skolinspektionen, 2011:9). Detta skapar ett stort intresse inom mig att titta närmare på de 

läromedlen inom de naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 som det tidigare inte har forskat 

så mycket om.  

          Eftersom läroböcker inte granskas innan de ges ut till pedagogiska verksamheter skulle 

det vara intressant att titta närmare på de läroböcker som används aktivt ute i verksamheten. 

Med hjälp av min analys som utgår ifrån läroplanen hoppas jag på att kunna skapa en bättre 

uppfattning om läroböckers trovärdighet och relevans inom de naturorienterande ämnena. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag att ta upp naturvetenskapens betydelse och omfattning i skolan. 

Sedan beskrivs läroplanens utformning och betydelse för lärarens planering av undervisning 

samt vilka förmågor som eleverna bör utveckla under sin skoltid Efter det presenteras 

läromedelsgranskningens historia och hur det ligger till med det i dagens skolor i Sverige. 

Slutligen beskrivs lärobokens betydelse och relevans för undervisningen. De vetenskapliga 

artiklarna och avhandlingarna som förekommer i bakgrunden är peer reviewed vilket innebär 

att de är granskade för att upprätthålla vetenskaplig standard. 

2.1 Naturvetenskap i skolan 

Syftet med skolans undervisning i naturvetenskap är att eleverna ska utveckla kunskaper, 

förmågor samt nyfikenhet och intresse (Skolverket, 2011). Utifrån läroplanen kan ett tydligt syfte 

framföras, men det kan ändå vara bra att titta närmare på varför eleverna ska lära sig 

naturvetenskap. Denna varför-fråga skapar en märkbarare bild över syftet av undervisningen 

och även därav kan ge en tydligare förklaring för eleverna avsikten med lektionerna i ämnet. 

Enligt Areskoug m.fl. (2015) finns det flera argument för varför de naturorienterande ämnena i 

skolan är betydelsefulla. Bland annat framkommer det att med naturvetenskapliga kunskaper 

kan vi bättre förstå det vi konfronteras med och använder i vår omvärld. Naturvetenskapen har 

också en viktig plats i vår debatt om till exempel miljö, energi och hälsa. Genom dessa 

kunskaper kan vi involvera oss i viktiga samhällsfrågor samt förhålla oss kritisk till olika slags 

information som finns i media och reklam (Areskoug m.fl. 2015). 

          Areskoug m.fl. framför också fyra andra viktiga argument för varför man ska lära sig 

naturvetenskap i skolan: 

1. Det är viktigt för ekonomin att utbilda naturvetare och tekniker.  

2. Man har nytta i sin vardag att kunna naturvetenskap. 

3. Naturvetenskap är en värdefull del av vår kultur liksom konst, litteratur och historia. 

4. Det är viktigt att utveckla sin kunskap inom ämnet för att kunna delta i samhällsdebatter 

och medierapporteringar (Areskoug m.fl. 2015). 

Med dessa argument framgår det tydligt att de naturorienterande ämnena i skolan har en 

betydande roll för elevers framtida engagemang och förståelse för viktiga samhällsfrågor och 

debatter, men också för att utveckla kunskaper, förmågor samt nyfikenhet och intresse som 

läroplanen beskriver.  

 

2.2 Koppling till läroplanen 

 

Ovan har en beskrivning av varför eleverna bör lära sig naturvetenskap i skolan framlagts och 

där efter är det rimligt att besvara vad-frågan: vad ska eleverna i årskurs 1-3 lära sig inom 

naturvetenskap? I läroplanen är naturvetenskapen för årskurs 1-3 uppdelade i tre ämnen: 

biologi, kemi och fysik som alla har en gemensam kursplan. I denna kursplan beskrivs först 
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syftet med ämnena och sedan det centrala innehållet. Det centrala innehållet är det innehåll som 

obligatoriskt ska behandlas i undervisningen och är indelat i kunskapsområden som 

tillsammans ringar in centrala delar av ämnet. Det centrala innehållet och likaså 

kunskapskraven är ett ramverk för lärarna som de kan planera och undervisa utifrån. De 

naturorienterande ämnena har ett gemensamt centralt innehåll med sex rubriker som ska 

innefatta allt det väsentliga inom naturvetenskap i grundskolan; Året runt i naturen, Kropp och 

hälsa, Material och ämnen i vår omgivning, Berättelser om natur och vetenskap samt Metoder och 

arbetssätt. Under dessa rubriker följer allt ifrån två till fem punkter som är kopplade till 

rubrikens ämne, se bilaga 1 (skolverket, 2011). Det är bland annat dessa punkter som de två 

olika läromedlen kommer att ställas emot och analyseras i min undersökning.  

          I läroplanen framkommer även fem olika förmågor som eleverna bör utveckla under 

skolåren. Dessa förmågor presenteras i varje ämne först i löpande text under rubriken syfte och 

sammanfattas därefter i punktform. Utöver det centrala innehållet kommer min analys att 

fokusera på dessa förmågor.  

          Förmågorna kan kategoriseras på följande sätt; Analysförmåga, Kommunikativ förmåga, 

Metakognitiv förmåga, Förmåga att hantera information och Begreppslig förmåga. Dessa förmågor 

genomsyrar alltså alla ämnen i läroplanen och är viktiga för de olika kunskapskrav som 

eleverna ska uppnå i slutet av årskurs tre och sex. Svanelid (2011) har tittat närmare på detta och 

ger en djupare förklaring och definition av förmågorna. Analysförmågan innebär att eleven ska 

kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband. Man 

ska kunna se utifrån och växla mellan olika perspektiv samt jämföra likheter och skillnader och 

för- och nackdelar. Den kommunikativa förmågan innebär att eleven ska utveckla sin förmåga att 

samtala, diskutera, motivera och presentera. Eleven ska också kunna uttrycka egna åsikter och 

ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa. Den 

metakognitiva förmågan handlar om att eleven ska kunna tolka, värdera, ha omdömen om, 

reflektera och lösa problem med anpassning till en viss situation, ett visst syfte eller 

sammanhang samt avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier samt pröva och ompröva. 

Förmåga att hantera information innebär att eleven ska kunna söka, samla, strukturera/sortera 

och kritiskt granska information. Eleven ska också kunna skilja mellan fakta och värderingar 

samt avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Slutligen innebär den begreppsliga förmågan 

att eleven ska kunna förstå innebörden av begreppen och relatera begreppen till varandra samt 

använda begreppen i olika/nya sammanhang (Svanelid, 2011). 

          Dessa definitioner kommer att användas i min analys för att få en tydligare kategorisering 

av de förmågor som finns representerade i läroböckerna.  

 

2.3 Läromedelsgranskning 

 

Att granska läromedel har en lång historia bakom sig. Redan på 1600-talet var biskoparna 

kontrollanter av den grundläggande undervisningen och vid universiteten. I den kontrollen 

ingick också litteraturen. Denna kontroll har utvecklats och förändrats mycket sedan dess och 
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på 1800-talet tillsattes statliga kommissioner för granskning av läroböcker. Detta fortsatte att 

utvecklas och år 1935 utgavs en förteckning över de böcker som var godkända att användas i 

skolan (Långström, 1997). Mycket har ändrats under de senare åren och enligt Skolverket (2015) 

granskade staten år 1938–1974 i förväg alla läromedel som användes i undervisning oavsett 

ämne. Böckernas överrensstämmelse med kursplaner, språk och objektiv är exempel på vad som 

granskades. 1983 försvann statens möjlighet att godkänna eller underkänna ett läromedel helt. 

Idag är det istället viktigt att undervisa lärarna i att kunna göra bra kvalitetsgranskningar av 

läromedel då det inte finns andra som gör det. Urvalet av läromedel ser olika ut på alla skolor 

där antingen enskilda lärare tar beslut över vilka läromedel som ska användas eller ett arbetslag 

av lärare som tar besluten tillsammans. I båda fallen spelar skolans ekonomi stor roll i val av 

läromedel och med sämre ekonomi är det dessvärre svårare att skapa bra resurser (Skolverket 

2015).  

 

 

2.4 Läroboken 

 

Läroboken är ett läromedel som används i undervisningen varierar i olika omfattningar 

beroende på vilket skolämne det handlar om. I denna analys förekommer både begreppen 

lärobok och läromedel. Korsell (2007) förklara att läromedel kan exempelvis vara: 

- förlagsproducerat (t.ex. läroböcker, filmer, pedagogiska spel och datorprogram. 

- övrigproducerat – dvs, material producerat av andra företag, myndigheter, organisationer och 

föreningar (t.ex. måttband från IKEA och nationella prov från skolverket). 

- lärarproducerat (t.ex. arbetsuppgifter, pedagogiska spel och minneskartor). 

-  elevproducerat (t.ex. bilder, filmer och uppsatser).  

I denna analys kommer dock läroboken vara i centrum, men diskussioner om andra läromedel 

förekommer också. 

          Att använda en lärobok i vissa skolämnen kan vara mer vanligt än i andra skolämnen och 

användandet av läroboken kan också förmedla mer än bara ämnesinnehållet till eleven. Enligt 

Ekvall (2004) kan en lärobok i till exempel natur- eller samhällsorienterande ämnen bilda 

strategier för att läsa och lära sig av informativ text samt inställningar till stoffet och till genren 

som sådan (Ekvall. 2004). En lärobok i de naturorienterande ämnena behöver alltså inte bara 

förmedla kunskaper och insikter om världen utan också om hur man ska ta itu med en 

informativ text. Detta innebär att utformandet av läroböckerna är viktiga. Ekvall (2004) berättar 

vidare att denna aspekt på lärobokens roll är särskilt viktig när det gäller unga elever eftersom 

läroboken kan vara deras första möte med facklitterär text (Ekvall. 2004). 

          Oates (2014) har skrivit en artikel om läromedlets relevans i undervisningen och börjar 

med att understryka hur viktigt det är att inte förkasta alla pappers-baserade läromedel när de 
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digitala materialen får en större roll. Oates menar att många läromedel har spelat en avgörande 

roll när det gäller att förbättra undervisningens utfall och att det vore mycket att förlora om de 

genomtänkta läromedlen glöms bort (Oates 2014).  

          Oates menar alltså att läromedlen har en betydande roll för undervisningen och i en 

jämförelse med pedagoger från Finland och Singapore var det 95 % respektive 70 % av lärarna 

som använde sig av läromedel i undervisningen. Oates menar att läromedlen är utformade för 

att stödja effektiva pedagogiska metoder så läraren kan koncentrera sig på pedagogiken och 

utveckla ett intresse hos eleverna som leder till effektivt lärande. Läromedlet bör ses som en 

integrerad del av undervisningen i avsikten att uppnå målen i läroplanen (Oates 2014). 

           

2.5 Användningen av läromedel i skolan 

 

Skolinspektionen (2011) har gjort en kvalitetsgranskning av läromedel i kemi för årskurs 4-5 

utifrån besök på 14 olika grundskolor och med en övergripande genomgång av de 12 läromedel 

som var de vanligaste förekommande blädderbara läromedlen på de besökta skolorna. Utifrån 

denna granskning framgick det att en stor variation av läromedel används i skolorna, men detta 

är dock inget som tillåts styra undervisningen. Däremot kan detta varierande läromedelsbruket 

medföra risker där utifrån ett ämnesinnehållsperspektiv skapas ett ytligt och ofullständigt 

lärande, såvida det inte finns en genomtänkt strategi bakom läromedelsanvändandet 

(Skolinspektionen 2011). Att det finns en risk för ett ytligt och ofullständigt lärande med 

användning av för mycket läromedel är påtagligt, men för att förhindra detta kan bland annat 

en variation av läromedel och väsentliga moment i praktiken skapa en mer lärofylld och rolig 

undervisning. Detta innebär alltså att ett läromedel inte kan styra en hel undervisning utan att 

läraren bör förankra andra moment så att teori och praktik sammanbinds och kompletterar 

varandra.  

          Wikman (2004) förespråkar om lärobokens användning i skolan och menar att positiva 

resultat kan framkomma om läroböckerna lyckas orientera undervisningen mot de mål som 

läroplanen förutsätter. I hans undersökning angående användningen av läromedel i olika skolor 

visade resultatet att många lärare använde läroböcker i undervisningen men att dessa böcker 

ofta kompletterades med andra läromedel. Sedan framkommer det även att ämnet har en 

betydande faktor när det kommer till den stora graden i användningen av läroböcker. Till 

exempel är matematik ett ämne där läroböcker ofta förekommer eftersom 

matematikundervisningen innehåller en slags ”hårdare struktur” där lärare i hög grad förlitar 

sig på läromedlen. Wikman (2004) menar att lärarens behörighet och erfarenhet är också en 

betydande faktor när det kommer till mängden av läromedel i undervisningen. En lärare som 

saknar behörighet verkar ha en tendens att förbinda sig till läroböcker mer än de lärare som är 

behöriga. Och med stigande erfarenhet minskades lärarnas benägenhet att förlita sig på 
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läroböckerna. 

          Nelson (2012) diskuterar också i sin artikel användningen av läroböcker samt för- och 

nackdelar de utgör i undervisningen. När det kommer till naturvetenskapen i läroböcker 

förekommer det problem med att elever oftast inte ser meningen med naturvetenskap då 

läroböckerna i det ämnet innehåller för mycket fakta. En annan kritik läroboken har fått inom 

naturvetenskapsämnena är att de inte håller jämna steg med ämnesforskningen, att den inte är 

uppdaterad med avseende på forskningsresultat inom pedagogik och didaktik samt att 

kopplingen till senaste kursplanerna delvis saknas. Trots all kritik användningen av 

läroböckerna får menar Nelson (2012) att det är viktigt att ha i åtanke att det är läraren som ger 

direktiv för hur boken ska användas av eleverna. Men hur används läroböckerna då? Nelson 

(2012) fortsätter att förklara att studier visar att lärare gärna följer boken istället för att planera 

efter egna tankar och kursplanen, men att det då beror på vilket ämne det handlar om. Lärare i 

geografi och historia är ämnen som lärare följde boken medan lärare i samhällskunskap och 

religion gärna valde bort boken. I flera studier resulterade det även att ytterst få lärare använde 

kursplanen som grund för planering och istället förlitade sig en majoritet av lärarna på 

läroboken eftersom de förutsatte att läroboksförfattarna följt kursplanen.  

           Trots att många studier pekar på att många lärare förlitar sin undervisning på läroboken 

menar skolverket (2015) att fler och fler lärare idag använder sina egna och elevers frågor, idéer 

och intressen som utgångspunkt i undervisningen och därav har lärobokens dominerande 

ställning minskat något. Men när läroboken används är det viktigt att läraren gör ett medvetet 

didaktiskt val och kan skilja kursplan från läromedel. Skolverket menar här att när en lärobok 

utger sig för att vara anpassad för en viss kursplan betyder det inte automatiskt att den täcker 

allt. Men att inte använda sig av läromedel i undervisningen kan medföra en del risker.       

          Skolinspektionens studie (2011) menar att skolornas budget har börjat styra 

läromedelsinköpet och att detta förstärks av pedagogiska ideal som förskönar en läromedelsfri 

undervisning. Läromedelsförlagen upplever att sedan mitten av 1990-talet förekommer en 

minskad försäljning av läroböcker just för de mellersta skolåren (åk 3–5). Detta kan relatera till 

de sjunkande kunskapsresultaten som förekommer framför allt i de naturorienterande ämnena. 

Att utesluta läromedel från undervisningen kan innebära att man till viss del utesluter 

individanpassningen som vi idag vet är en väldigt viktig förutsättning för att eleverna ska 

uppnå kunskapskraven (Skolinspektionen 2011).   

          Slutligen framför skolinspektionen (2011) i sin granskning av läromedel i skolorna att det 

förekommer oftast att lärarna, som tidigare nämnt själva har ansvaret att granska läromedlen, 

förlitar sig på att böckerna följer styrdokumentens riktlinjer. Detta innebär att urval och 

användning av läromedlen sker sporadiskt utifrån läromedlens utformning och layout snarare 

än på innehållsmässiga skäl (Skolinspektionen 2011). Detta är också en påtaglig faktor för att 

undervisningen kan bli lidande och inte fullt ut så lärorik som det bör vara. Detta motiverar mitt 

syfte i denna undersökning att skapa en tydligare bild över i vilken mån ämnesinnehållet i 
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läroböcker inom naturvetenskap för årskurs 1–3 överlappar med det centrala innehållet och de 

förmågor som framförs i läroplanen. 
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3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att skapa en tydligare bild över i vilken mån ämnesinnehållet 

i läroböcker inom naturvetenskap för årskurs 1-3 överlappar med det centrala innehållet från 

läroplanen. Jag vill även undersöka om det finns stöd i dessa läroböcker för att öva de fem 

förmågorna som är väldigt centrala i läroplanen. 

          Genom att utgå ifrån förmågorna samt alla punkter i det centrala innehållet för kemi, fysik 

och biologi för årskurs 1-3 hoppas jag att en tydlig bild skapas över läroböckernas 

ämnesinnehåll och i vilken omfattning det centrala innehållet framkommer i dessa böcker.  

 

• I vilken omfattning överlappar ämnesinnehåll i läroböckerna med det centrala innehållet 

i de naturorienterande ämnena för årskurs 1–3 i läroplanen? 

• Finns det stöd i dessa läroböcker för att öva de fem centrala förmågorna som 

framkommer i läroplanen? 
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4 Metod  

 

I denna undersökning gör jag en textanalys som innebär inom utbildningsvetenskap att 

analysera läroplaner, läroböcker, kursplaner, lokala arbetsplatser eller hur skolrelaterade 

fenomen skildras i media (Barajas, Forsberg & Wengström 2016). I min textanalys har jag som 

tidigare nämnt valt att analysera läroböcker. Jag använder mig av en kvalitativ metod som i 

detta sammanhang innebär att jag utifrån specifika analyser av läroböckerna beskriver, tolkar 

och förklarar. I den kvalitativa forskningen kan beskrivning, analys och tolkning ses som en stor 

utmaning då det gäller att göra stora mängder data förståeliga, att minska volymen av 

information och att identifiera mönster (Barajas, Forsberg  & Wengström 2016). Dessa tre 

utmaningar är vad jag stöter på i min analys då jag måste tolka två olika läroböcker utifrån egna 

frågeställningar och klassificeringar, göra urval av innehållet inför en djupare analys av texterna 

och slutligen identifiera olika mönster som är relevanta. Jag anser att denna metod passar bäst 

med förhållande till syftet och frågeställningarna till min undersökning eftersom jag har valt att 

studera och skildra läroplanens centrala innehåll och förmågor för att sedan använda det i min 

analys av läroböcker.           

          Jag använder mig också av kvantitativ metod som innebär att man gör datainsamling med 

hjälp av olika mätmetoder vars förklaring utvecklas mer under rubriken 4.2 Genomförande. Jag 

har använt mig av tabeller som skapar en tydligare bild över resultatet av min analys (Barajas, 

Forsberg & Wengström 2016) 

 

4.1 Urval 

Till min undersökning har jag valt att titta närmare på två läroböcker som är inriktade mot de 

naturorienterande ämnena för årskurs 1–3. Dessa läroböcker är; Boken om NO och Puls NO-boken. 

Mitt val av dessa läroböcker grundar sig i att det finns inte så många läroböcker att studera 

inom detta ämne för de yngre åldrarna samt att jag många gånger på olika skolor har stött på 

dessa läroböcker. 

          Boken om NO är skriven av Hans Persson och inriktar sig mot de naturorienterande 

ämnena för årskurs 1–3. Den innehåller både fakta och förklaringar till många fenomen i NO 

och innehåller även förslag på experiment som eleverna kan prova på. Boken består av 13 

kapitel med mycket fakta, men också många öppna frågor och experiment som kan testas i 

praktiken. 

          Puls NO-boken är skriven av Lennart Enwall, Birgitta Johansson och Gitten Skiöld och 

inriktar sig också på de naturorienterande ämnena för årskurs 1–3. Boken består av 10 kapitel 

och innehåller mest bara fakta. Med Puls NO-boken kan man även köpa med en arbetsbok, men 
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jag har valt att bortse från den i min analys då fokuset ska ligga på vad dessa böcker förmedlar 

från läroplanen samt på grund av att många lärare inte köper in arbetsböckerna om det handlar 

om en kostnadsfråga.
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4.2 Genomförande 

För att samla in data till den första delen av undersökningen, där jag ska se huruvida 

ämnesinnehållet i läromedlen överlappar med det centrala innehållet i läroplanen, valde jag 

att använda mig av en tabell som innehåller rubrikerna; Året runt i naturen, Kropp och hälsa, 

Material och ämnen i vår omgivning, Berättelser om natur och vetenskap samt Metoder och 

arbetssätt. Under dessa rubriker finns de punkter som det centrala innehållet i läroplanen 

förmedlar. Jag ställde dessa punkter mot de två olika läromedlens ämnesinnehåll på så sätt 

att jag gick igenom varje läromedel noggrant utifrån varje centralt innehåll. Detta var en 

enkel metod då båda läromedlen var tydliga med ämnesinnehållet och jag kunde enkelt föra 

in resultatet i tabellen med en slags sammanfattning över vad som förekommer respektive 

inte förekommer i läromedlen. Om en del av läromedlet tillhörde mer än ett centralt innehåll 

så hamnade de i båda kategorierna. Utifrån denna tabell blir det insamlade materialet mer 

överskådligt, se bilaga 2. 

          I den andra delen av min undersökning, där jag kan se i vilken stor utsträckning 

förmågorna förankras i läromedlen, tittade jag närmare på läroplansförmågorna; 

Analysförmåga, Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, Förmåga att hantera information 

och Begreppslig förmåga. Jag använde mig av även här en tabell som ska skapa en överskådlig 

blick över det insamlade materialet. Svanelids beskrivning av förmågorna blev min 

utgångspunkt i denna undersökning där jag använde mig av en förmåga i taget och gick 

igenom varje läromedel för att se vart och hur dessa förmågor framkom. Resultatet fördes in 

i tabellen allt eftersom, se bilaga 3. 

          Inför första delen av min undersökning använde jag mig av eget utformade 

bedömningsnivåer;   

1.Det centrala innehållet förekommer inte alls.  

2. Det centrala innehållet förekommer otillräckligt. 

3. Det mesta av det centrala innehållet finns presenterat. 

4. Alla delar av det centrala innehållet finns tydligt presenterat. 

          För att alla delar av det centrala innehållet ska finnas tydligt presenterat i min 

bedömning innebär det att ämnesinnehållet ska avspegla det centrala innehållet helt och 

hållet. Alla delar av det centrala innehållet ska alltså påträffas i läromedlet. Till exempel det 

centrala innehållet Månens faser; I Boken om NO förekommer fakta om månen samt hur 

månens olika faser ser ut och förekommer. Även ett experiment finns tillgängligt att testa för 

att tydligt se hur månens olika faser förekommer. Här är ett tydligt exempel på att Boken om 

NO tydligt presenterar den delen av det centrala innehållet.  

          För att det mesta av det centrala innehållet ska finnas presenterat kan en eller två delar 

av innehållet vara uteslutet, som till exempel; När det kommer till det centrala innehållet om 

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. I boken PULS förekommer en 

förklaring av hur vi ser olika stjärnbilder men inte varför. Olika exempel på stjärnbilder 

förekommer och en kort text om Orion. Illustrationer av stjärnhimlar finns också. Här fattas 



10 

 

förklaringen till varför vi ser olika stjärnbilder vid olika tider på året som kan anses vara 

väsentligt är förklaras i sammanhanget. Därför bedömer jag att PULS presenterar det mesta 

av det centrala innehållet när det kommer till stjärnbilder. 

          För att jag ska bedöma att innehållet förekommer otillräckligt måste tre eller fler delar 

av det centrala innehållet vara uteslutet från läromedlet. Ett exempel på detta är det centrala 

innehållet Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna 

utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. I boken PULS 

presenteras material som till exempel papper, trä, plast och glas.  Även deras egenskaper 

framkommer samt vad de är tillverkade av, till exempel ”porslin är lera som man bränner i 

stark värme så att den blir hård”. Dock förekommer inget i hela boken om magnetism, 

ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. På grund av detta anser jag att för 

mycket av det centrala innehållet saknas i boken och därav förekommer det centrala 

innehållet otillräckligt.  

4.3 Etiskt ställningstagande 

Det etiska ställningstagande jag framför allt fokuserade på var att utgå ifrån de allmänna 

principerna som krav på kvalitet i forskning. Enligt vetenskapsrådet (2017) är det viktigt för 

forskningens kvalitet att olika förutsättningar och utgångspunkter för en studie framträder 

tydliga och motiveras. Analysen bör ha ett tydligt syfte att besvara som jag har formulerat 

tydligt i kapitel 3. Metoder som har använts förklaras i kapitel 4 och visar att jag med dessa 

metoder skulle kunna nå ett svar på de frågor som ställs. Metoderna har hanterats korrekt 

och kompetent. Jag har även genomgående i min undersökning varit organiserad, 

strukturerad och tydlig. Dessa principer har jag alltså följt för att min analys ska vara så 

kvalitativ som möjligt. 
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5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av min undersökning mellan de två läromedlen utifrån 

frågeställningarna. Med hjälp av tabeller synliggörs resultatet av den omfattning som 

överlappar ämnesinnehållet med läromedlens innehåll samt jämförelsen av båda 

läromedlen. Jag har använt mig av bedömningsnivåer för att enklare kunna framställa en 

slutlig bedömning till varje ämnesinnehåll. Dessa bedömningsnivåer finns presenterade i 

resultatet. Sedan förekommer även en liknande tabell med ett överskådligt resultat av 

förmågorna. Men till att börja med presenteras ett resultat av läromedlens utformning. 

 

5.1 Läromedlens utformning 

 

Boken om NO är ett färgglatt och rikt illustrerat läromedel där katten Lovis guidar eleverna 

och kontinuerligt ställer frågor och förklarar olika företeelser och ting. Boken innehåller 13 

kapitel; 1) Tankar om stjärnor och planeter 2) Olika material 3) Året runt i naturen 4) Vatten 

5) Ämnen i olika former 6) Blandningar och lösningar 7) Luft 8) Växter och djur 9) 

Människokroppen 10) El och magnetism 11) Kraft och rörelse 12) Rymden 13) Förklaringar 

till experiment. Boken är väldigt varierande med små faktarutor, längre förklarande texter, 

uppmaningar, experiment och observationer. Detta skapar en uppfattning av att eleverna 

kan få ut mycket av att arbeta med denna bok. Detta är en bok som kan skapa många 

praktiska moment i klassrummet samtidigt som reflektion och diskussioner, i förhållande till 

öppna frågor som ofta förekommer i boken, kan stå i centrum.  

          PULS är mer en faktabok jämfört med Boken om NO då det inte förekommer så många 

uppmaningar och näst intill inga experiment att testa. Denna bok är dock väldigt fint 

designad och innehåller inbjudande och lärorika illustrationer som ofta står i centrum. Boken 

innehåller 10 kapitel; 1) Rymden 2) Hösten 3) Vatten 4) Luft 5) Din kropp 6) Vintern 7) Olika 

material 8) Våren 9) Sommaren 10) Olika grupper. I kapitlen hösten, vintern, våren och 

sommaren presenteras relevanta djur och växter som påträffas under respektive årstid. I 

denna bok förekommer också öppna frågor, men inte lika förekommande som i Boken om 

NO. Det förekommer dock inte lika stort utrymme för eleverna att skapa ett intresse för att 

experimentera och reflektera. Det kan förekomma tillfällen i texterna då eleverna själva får 

fundera över en fråga, men oftast förekommer svaret på frågan direkt i texten. Detta skapar 

en uppfattning att boken bara ska leverera fakta och inte skapa förutsättningar för eleverna 

att öva på de fem olika förmågorna.   
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5.2 Analys av centralt innehåll 

Nedan presenteras resultatet som har framkommit i analysen av de 22 punkterna i det 

centrala innehållet med hjälp av tabeller och en mer omfattande och förklarande text. För en 

mer omfattande tabell av analysen, se bilaga 2. 

          I min analys har jag utgått ifrån 4 bedömningsnivåer för att tydligare framställa ett 

resultat. Dessa bedömningsnivåer är;   

1.Det centrala innehållet förekommer inte alls.  

2. Det centrala innehållet förekommer otillräckligt. 

3. Det mesta av det centrala innehållet finns presenterat. 

4. Alla delar av det centrala innehållet finns tydligt presenterat. 

 

5.2.1 Året runt i naturen 

 
Tabell 1. Analys av centralt innehåll punkt 1–7. 

Innehållet i centralt innehåll 1–7 förklaras i texten. 

 

I tabellen ovan kan man tydligt se en skillnad i min bedömning mellan de två läromedlen. 

Boken om NO visar att innehållet finns tydligt presenterat i alla punkter förutom punkt 6 där 

bara visst innehåll finns presenterat. PULS däremot har innehåll som är tydligt presenterat i 

punkt 1, 4 och 6. Resten av punkterna är bara delvis presenterat i boken.  

          Punkt 1 av det centrala innehållet; Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 

varandra. Analysen visar att båda läromedlen tydligt presenterar detta innehåll. Båda 

böckerna har ett kapitel tillägnat rymden där jordens, solens och månens rörelser i 

förhållande till varandra presenteras tydligt med både text och bild.  

          Punkt 2 av det centrala innehållet; Månens faser. Boken om NO förklarar detta fenomen 

med lättförståeliga fakta, tydliga bilder samt ett experiment som kan tydligt demonstrera 

eleverna månens olika faser. PULS däremot innehåller en faktatext om själva månen och en 

 Boken om NO PULS 

Centralt innehåll 1 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 2 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 3 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 4 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 5 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 6 Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 7 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 
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liten bild av månens faser. Dessa faser är inte så tydligt förklarat. Dessutom förekommer 

inget samband mellan solen och månen vilket kan ses som en väsentlig beståndsdel att ta 

upp. På grund av detta anser jag att vid denna punkt presenterar PULS bara en del av 

innehållet, men inte så tydligt som den borde. 

          Punkt 3 av det centrala innehållet; Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på 

året. Även här presenterar Boken om NO den väsentliga fakta för att kunna förstå sig på 

fenomenen till exempel att jordens rörelse runt solen påverkar vilka stjärnbilder vi ser vid 

olika tider på året. Även historien om stjärnbilderna hunden och örnen förekommer med text 

och bild. PULS presenterar mer historien bakom stjärnbilderna till exempel hur människorna 

själva kom på att man kunde sätta ihop stjärnor till grupper. En väldigt kort faktatext om 

stjärnbilden Orion förekommer. Däremot finns ingen förklaring till varför vi ser olika 

stjärnbilder på olika tider av året. På grund av detta anser jag att PULS inte presenterar detta 

innehåll tydligt.  

          Punkt 4 av det centrala innehållet; Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen 

årstider.  Båda böckerna presenterar alla årstider med dess speciella drag och där solens 

betydelse förklaras. Boken om NO har ett kapitel dedikerat åt de olika årstiderna medan PULS 

presenterar varje årstid i ett eget kapitel. Jag anser att båda utformningarna fungerar bra. 

          Punkt 5 av det centrala innehållet; Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika 

årstider. Här fortsätter Boken om NO att leverera väsentliga fakta som berör både djurs och 

växters livscykler samt anpassningar till olika årstider. PULS visar ett snyggt samband 

mellan djur, växter och årstiderna då årstiderna är indelade i egna kapitel där de väsentliga 

djuren och växterna som anpassar sig till årstiderna förekommer. Däremot fattas det en del 

väsentlig förklaring till hur till exempel fåglar anpassar sig till vintern och olika växters 

livscykler. Därför bedömer jag att bara visst innehåll presenteras i denna punkt, men inte 

tillräckligt tydligt. 

          Punkt 6 av det centrala innehållet; Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, 

grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. På denna punkt 

visar det sig att PULS presenterar innehållet tydligare än vad Boken om NO gör. I Boken om 

NO förekommer fakta om olika djur och växter, dock finns ingen tydlig förklaring av 

sortering, gruppering och artbenämning av dessa djur och växter. PULS däremot grupperar 

och art benämner många av djuren som tas upp samt vanliga trädsorter och de fyra 

sädesslagen. 

          Punkt 7 av det centrala innehållet; Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 

organismer i ekosystem. Boken om NO förklarar här tydligt vad som händer när ett djur eller en 

växt dör samt vad som äter vad och hur växter äter. PULS förklarar två enkla näringskedjor i 

en liten faktaruta, men inget mer än så. Ingen tydlig förklaring förekommer. 
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5.2.2 Kropp och hälsa 

 

 Boken om NO PULS 

Centralt innehåll 8 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 9 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 10 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

 
Tabell 2. Analys av centralt innehåll punkt 8-10 

Innehållet av centralt innehåll 8-10 förklaras i texten. 

 

Tabell 2 visar tydligt att Boken om NO presenterar tydligt punkt 8-10 av det centrala 

innehållet, medan PULS bara visar detta vid punkt 9.  

          Punkt 8 av det centrala innehållet; Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala 

relationer för att må bra. Boken om NO har ett kapitel om människokroppen där betydelsen av 

att sova, äta, hålla sig ren och att röra på sig förklaras kort. Jag anser att dessa förklaringar är 

tillräckliga och behöver inte ta större utrymme i boken. PULS tar också upp väsentliga delar 

så som mat, sömn, rörelse och hygien men detta är mest bara uppmaningar för vad eleverna 

bör göra. Det förekommer inga riktiga förklaringar till varför det är bra att tänka på dessa 

viktiga moment i livet och därför anser jag att bara ett visst innehåll finns presenterat. 

          Punkt 9 av det centrala innehållet; Människans kroppsdelar, deras namn och funktioner. 

Inom detta centrala innehåll är båda böckerna innehållsrika med både texter och bild. Fakta 

om både kroppsdelar samt vad som finns inne i kroppen förekommer i båda böckerna och 

dess funktioner. 

          Punkt 10 av det centrala innehållet; Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak 

och doft med hjälp av olika sinnen. I Boken om NO presenteras alla delar av detta centrala 

innehållet med bra och väsentliga fakta. PULS däremot tar bara kort upp detta och 

funktionerna, men ingenting om varför vi behöver dem. 

 

5.2.3 Kraft och rörelse 

 
Tabell 3. Analys av centralt innehåll punkt 11-12. 

Innehåll av centralt innehåll 11-12 förklaras i texten. 

 

 

 

 Boken om NO PULS 

Centralt innehåll 11 Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 12 Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 
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I tabell 3 fortsätter man att se att Boken om NO levererar med ett tydligt presenterat innehåll. 

Här ser man dock också på punkt 12 att PULS innehåll förekommer otillräckligt. 

          Punkt 11 av det centrala innehållet; Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och 

rörelse, till exempel i gungor och rutschkanor. Boken om NO förklarar tyngdkraften med både text 

och bild och vad som skulle hända om det inte fanns tyngdkraft. Även friktionen förklaras 

med av text och bild samt ett experiment finns beskrivet för att testa friktionen. I PULS 

förklaras tyngdkraften och friktionen väldigt kort med text och bild, dock förekommer 

öppna frågor i texten riktade till eleverna så att de får chansen att fundera vad tyngdkraft 

och friktion innebär.  

          Punkt 12 av det centrala innehållet; Balans, tyngdpunkt och jämnvikt som kan observeras i 

lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. I Boken om NO förklaras 

tyngdpunkten med hjälp av text och bild samt ett experiment där man ska hitta balansen av 

ett knäckebröd. Tyngdkraftens och jämviktens historia förklaras där Galileo Galilei står i 

centrum. PULS däremot presenterar balans och jämvikt väldigt kort med text och bild. Här 

förkommer dock ingenting om tyngdpunkten och jag anser att själva texten inte ger så 

mycket som den borde göra så därför bedömer jag att denna punkt av det centrala innehållet 

förekommer otillräckligt presenterat. 

 

5.2.4 Material och ämnen i vår omgivning 

 

 Boken om NO PULS 

Centralt innehåll 13 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det centrala innehållet 

förekommer otillräckligt. 

Centralt innehåll 14 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 15 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 16 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

Centralt innehåll 17 Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 
Innehållet finns tydligt 

presenterat 

 
Tabell 4. Analys av centralt innehåll punkt 13-17. 

Innehåll av centralt innehåll 13-17 förklaras i texten. 

 

 

I tabell 4 kan man se att resultatet varierar en del, men Boken om NO är fortfarande den bok 

som lyckas leverera mest med tydliga förklaringar av innehållet. 

          Punkt 13 av det centrala innehållet; Materials egenskaper och hur material och föremål kan 

sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i 

vatten. Boken om NO beskriver olika material, var de kommer ifrån och var de sedan ska ta 

vägen. Att sortera efter magnetism och ledningsförmåga förekommer i ett annat kapitel där 
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man också får i uppgift att sortera olika material med hjälp av en magnet. PULS presenterar 

vissa material och deras egenskaper samt vad de är tillverkade av. Dock förekommer inget 

om magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker. 

          Punkt 14 av det centrala innehållet; Människors användning och utveckling av olika 

material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan 

källsorteras. Boken om NO presenterar material från förr och nu med både text och bild samt 

en liten tabell förekommer där vardagliga material beskrivs och hur de kan källsorteras. 

PULS presenterar också vardagliga material, vad de är tillverkade av och hur de ska 

källsorteras. Dock finns ingenting om människors användning och utveckling av olika 

material genom historien.  

          Punkt 15 av det centrala innehållet; Vattnets olika former: fast, flytande, gas. Övergångar 

mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Båda böckerna 

presenterar en tydlig förklaring av vattnets olika former och övergångar med hjälp av både 

text och bild.  

          Punkt 16 av det centrala innehållet; Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan 

observeras. Även här presenterar båda böckerna en tydlig förklaring av luftens 

grundläggande egenskaper som till exempel atomer, molekyler, syre och fotosyntes. Båda 

böckerna presenterar också förslag till hur man kan undersöka luften genom att till exempel 

observera bubblor i vatten eller blåsa upp en ballong. 

          Punkt 17 av det centrala innehållet; Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela 

upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering. Boken om NO 

presenterar alla delar förutom avdunstning, därav bedömer jag att det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. PULS presenterar lösningar och blandningar på ett enkelt och 

förståeligt sätt med både text och bild. Dessa exempel uppmanar också eleverna att 

experimentera själva med lösningar och blandningar. 

 

5.2.5 Berättelser om natur och naturvetenskap 

 

 Boken om NO PULS 

Centralt innehåll 18 Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 
Det centrala innehållet 

förekommer otillräckligt. 

Centralt innehåll 19 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det centrala innehållet 

förekommer otillräckligt. 

 
Tabell 5. Analys av centralt innehåll punkt 18-19. 

Innehåll av centralt innehåll 18-19 förklaras i texten. 

 

 

I tabell 5 kan man framförallt se att PULS inte uppnår att presentera innehållet tillräckligt. 

           Punkt 18 av det centrala innehållet; Skönlitteratur, myter och konst som handlar om 

naturen och människan. I Boken om NO förekommer det en kort saga om Tor som gjorde så att 
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det blev åska samt tre sagor om koldioxid och salt. Även två korta sagor om stjärnbilderna 

Hunden och Ören förekommer samt historien om Galilei som vetenskapsman. PULS 

presenterar en kort text i början av boken om hur människor för länge sedan satte ihop 

stjärnor till grupper. Detta är det enda jag kan hitta i boken som kunde relatera till detta 

kunskapskrav. Jag anser att det är bristfälligt och att det kunde ha förekommit mer inom de 

andra ämnena.  

         Punkt 19 av det centrala innehållet; Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika 

kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. Boken om NO är duktig på att väva in 

historian i olika ämnen. Förklaringar förekommer om att på stenåldern berättade man sagor 

om olika stjärnbilder, lite senare i antikens Grekland förklarade man på ett annat sätt och 

Galileo tittade på stjärnbilder med kikare. Stycket om material från förr och nu visar 

historiens utveckling. Texten om Galileos experiment av tyngdkraften förklarar också äldre 

tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. PULS förklarar dock bara Big Bang 

och jordens ursprung kortfattat. Jag anser att alldeles för lite om äldre tiders naturvetenskap 

och olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen förekommer. 

 

5.2.6 Metoder och arbetssätt 

 

 Boken om NO PULS 

Centralt innehåll 20 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 21 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

Centralt innehåll 22 Innehållet finns tydligt 

presenterat 
Det centrala innehållet 

förekommer inte alls. 

 
Tabell 6. Analys av centralt innehåll punkt 20-22. 

Innehåll av centralt innehåll 20-22 förklaras i texten. 

 

 

I tabell 6 kan man se att Boken om NO presenterar innehållet tydligt vid alla punkter medan 

PULS inte uppnår samma resultat och dessutom visar att punkt 22 förekommer inte alls i 

boken. 

          Punkt 20 av det centrala innehållet; Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Ett 

exempel från Boken om NO är att eleverna uppmanas att ta en fjärilshåv, burkar, durkslag och 

lupp för att utforska naturen och vad man kan hitta där. De uppmanas även att 

dokumentera sina fynd genom att rita och ta bilder. I boken PULS förekommer öppna frågor 

lite då och då i boken inom alla ämnen där eleverna uppmanas att studera bilderna i boken 

och fundera över och använda sig av egna erfarenheter för att komma fram till resultat. Dock 

anser jag att det skulle kunna förekomma fler uppmaningar för praktiska observationer. 

          Punkt 21 av det centrala innehållet; Enkla naturvetenskapliga undersökningar. I Boken om 

NO förekommer det 17 olika experiment som eleverna kan prova på och längst bak i boken 
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finns förklaringar till det som hände i experimenten och varför det blev som det blev. Med så 

många olika experiment att testa på anser jag att eleverna får en perfekt blandning av det 

teoretiska och praktiska som de kan lära sig mycket av. I PULS förekommer det en del 

uppmaningar av saker som eleverna kan testa som till exempel hur man kan skapa 

blandningar och lösningar samt hur man kan observera luft. Dock ges alla svar av resultat 

direkt i texten så eleverna får aldrig riktigt chansen att testa själva för att få fram ett eget 

resultat. 

          Punkt 22 av det centrala innehållet; Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar 

med text, bild och andra uttrycksformer. I Boken om NO finns det ett kapitel där det beskrivs hur 

man ska gå till väga när man undersöker något. Det finns 6 steg: 1) formulera en fråga eller 

ett problem. 2) rita eller skriv vad du tror resultatet blir. 3) skriv hur du genomförde 

experimentet. 4) skriv resultatet. 5) slutsats. 6) kom på en förklaring till det som hände. Jag 

anser att denna beskrivning av hur man kan gå till väga när man undersöker något är ett bra 

och enkelt underlag för eleverna att ta till sig. I fältstudien av närmiljön får barnen också 

chansen att dokumentera sina upptäckter med hjälp av bild. I boken PULS däremot påträffas 

inga uppmaningar som ger eleverna chansen att dokumentera med hjälp av text, bild eller 

andra uttrycksformer. På grund av detta anser jag att vid denna punkt presenterar PULS 

inget innehåll alls.  

 

5.3 Sammanfattning av det centrala innehållets förekomst 

 

 
Diagram 7: Fördelning av i hur stor utsträckning Boken om NO uppfyller de krav som det centrala 

innehållet ställer. 
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I Boken om NO är det 0% av punkterna i det centrala innehållet som förekommer otillräckligt 

eller inte alls. 14% av punkterna i det centrala innehållet förekommer för det mesta i boken 

vilket betyder att 86% av det centrala innehållet finns tydligt presenterat.  

 

 

 

 
Diagram 8: Fördelning av i hur stor utsträckning PULS uppfyller de krav som det centrala 

innehållet ställer. 

 

I läromedlet PULS visar resultatet att 4% av det centrala innehållet inte förekommer alls, 19% 

förekommer otillräckligt, 40% förekommer för det mesta och slutligen 37% av det centrala 

innehållet finns tydligt presenterat.  

          Med dessa diagram av resultatet av båda läromedlen framgår det en tydlig skillnad 

mellan dem. Boken om NO visar en ganska fullständig överlappning med det centrala 

innehållet eftersom det inte finns något centralt innehåll som inte förekommer otillräckligt 

eller inte alls i boken. PULS har ett mer varierat resultat, men visar samtidigt att det mesta av 

det centrala innehållet förekommer mer eller mindre i boken. 

  

5.4 Analys av förmågorna 

 

Här presenteras resultatet av förmågorna med samma stapeldiagram som tidigare, men med 

en annan formulering av bedömningsnivåerna;  

1.Uppfyller inte kraven alls. 

2. Uppfyller kraven otillräckligt. 
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3. Uppfyller kraven delvis. 

4. Uppfyller kraven fullt ut. 

För en mer omfattande tabell med resultat av de fem olika förmågorna, se bilaga 3. 

 

 Boken om NO PULS 

Analysförmågan Uppfyller kraven fullt ut. Uppfyller kraven otillräckligt. 

Kommunikativa förmågan Uppfyller kraven fullt ut. Uppfyller kraven delvis. 

Metakognitiva förmågan Uppfyller kraven fullt ut. Uppfyller kraven delvis. 

Hantera information Uppfyller inte kraven alls. Uppfyller inte kraven alls. 

Begreppsförmågan Uppfyller kraven fullt ut. Uppfyller kraven delvis. 

 

Tabell 7. Analys av de fem förmågorna; analysförmågan, kommunikativa förmågan, metakognitiva 

förmågan, hantera information och begreppsförmågan. 

 

När det kommer till analysförmågan uppfyller Boken om NO kraven fullt ut. Detta grundar 

sig i att frågor i boken ställs direkt till eleverna som uppmuntrar dem att tänka efter själva. 

Ett exempel på en sådan fråga är ”fanns det tidningar på vikingatiden?” i ett avsnitt som 

handlar om material från förr och nu. Uppmaningar till att utföra experiment förekommer 

också ofta samt att eleverna får chansen att använda sig av en fråga eller ett problem, 

hypotes, genomföra, framföra resultat, slutsats och förklaringar. Eleverna får också chansen 

att jämföra olika föremål till exempel gällande friktion. Boken om NO innehåller många 

laborativa och praktiska inslag medan boken PULS uppfattas mer som en faktabok där det 

bara förekommer tre uppmaningar för att testa på att experimentera med blandningar och 

lösningar, luft, jämvikt och balans. Detta är dock bara uppmaningar och resultatet står redan 

i texten vilket inte ger eleverna chansen att tänka efter själva vad som kommer att hända och 

varför det händer. En annan påtaglig observation av PULS är att boken inte riktigt förklarar 

orsaken till varför saker och ting är på ett visst sätt. Att växla perspektiv förekommer inte 

alls och bara en gång får eleverna chansen att jämföra.  

          Vid den kommunikativa förmågan uppmanar Boken om NO eleverna att samtala, 

diskutera och uttrycka sina egna åsikter och ståndpunkter med hjälp av öppna frågor. Boken 

är utformad för att antagligen arbetas med tillsammans i klassen. Vissa experiment ska 

genomföras parvis eller i grupp vilket också uppmuntrar elever till att framföra och bemöta 

argument för att sedan exempelvis redogöra och redovisa resultat för resten av klassen. Jag 

anser att med Boken om NO får eleverna chansen att öva på alla värdeord som förekommer i 

den kommunikativa förmågan. I boken PULS förekommer det en hel del öppna frågor 

kontinuerligt där eleverna kan få chansen att öva på denna förmåga beroende på om läraren 

uppmuntrar och guidar eleverna till det.  

          När det kommer till den metakognitiva förmågan anser jag att i Boken om NO är det 

experimenten som uppmuntrar eleverna att reflektera och lösa problem samt ges dem 

chansen att också pröva och ompröva. Även om det förekommer öppna frågor i boken PULS 

som ska uppmana eleverna att reflektera och lösa problem så finns det alltid begränsade 
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antal svarsalternativ till frågorna. Dessutom förekommer svaren på frågorna oftast direkt i 

texten som eleverna kan läsa innan de har tänkt efter själva. Även här kan man se att PULS 

är mer som en faktabok där eleverna hela tiden hindras från att tänka efter själva innan de 

ges svaret. 

          Att kunna hantera information där man bland annat ska kunna kritiskt granska 

information anser jag att ingen av böckerna berör. Boken utgör själva källan, men samtidigt 

kan det skapa en diskussion i klassen med hjälp av läraren om hur man kan tänka angående 

trovärdighet osv.  

          Begreppsförklaringar förekommer i båda böckerna, men i PULS förekommer 

begreppen bara en gång och aldrig upprepande gånger till skillnad från Boken om NO där 

begreppen oftast upprepas så att eleverna kan repetera och snabbare lära sig dem nya 

begreppen. 

 

5.5 Sammanfattning av förmågornas förekomst 

 

 
Diagram 8: Fördelning av i hur stor utsträckning förmågorna förekommer i Boken om NO. 

 

I Boken om NO visar resultatet i detta diagram att 0% av förmågorna förekommer otillräckligt 

eller delvis medan 20% förekommer inte alls. Detta innebär att 80% av förmågorna 

förekommer fullt ut. 
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Diagram 9: Fördelning av i hur stor utsträckning förmågorna förekommer i PULS. 

 

I detta diagram visar resultatet att 20% av förmågorna förekommer otillräckligt eller inte alls, 

medan 60% förekommer delvis. Detta innebär att 0% av förmågorna förekommer fullt ut i 

boken. 

          Resultatet här visar att 20% av förmågorna förekommer inte alls i båda läromedlen 

vilket innefattar 1 av 5 förmågor. Detta är samma förmåga för båda läromedlen som handlar 

om att hantera information. Sedan skiljer sig resultaten åt en del där 80% av förmågorna 

förekommer fullt ut i Boken om NO medan 0% av förmågorna förekommer fullt ut i PULS. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Nedan kommer först en diskussion om resultatet av det centrala innehållet utifrån tidigare 

forskning. Sedan fortsätter diskussionen om förmågorna och slutligen en metoddiskussion.  

 

 

6.1.1 Det centrala innehållet 

 

I Boken om NO presenteras 86% av det centrala innehållet tydligt och i PULS presenteras 37% 

av det centrala innehållet tydligt. Detta är en tämligen påtaglig skillnad när det kommer till 

hur det centrala innehållet är tydligt presenterat. Men det är inte bara där den stora 

skillnaden är påtaglig. Resultatet visar även att Boken om NO innehåller 17 experiment 

medan PULS innehåller 3 experiment. Däremot förekommer det kontinuerligt öppna frågor i 

båda läromedlen vilket skapar en naturlig och lärorik kommunikation mellan läromedel och 

elev. Innehållet skiljer alltså läromedlen åt en del, men när det kommer till de rika 

illustrationerna är de någorlunda lika. Så när det kommer till den snygga layouten menar 

skolinspektionen (2011) utifrån sin läromedelsgranskning att många lärare förlitar sig på att 

läromedel följer läroplanens riktlinjer och väjer oftast därför läromedel utifrån utformning 

och layout. Med min analys kan man bedöma att lärare som väljer läromedel utifrån 

layouten kan dessvärre införskaffa sig ett läromedel som inte stämmer överens med 

undervisningens syfte. Däremot kan man se detta ur två olika perspektiv. Kan ett läromedel 

komplettera övrig undervisning eller ska undervisningen komplettera läromedlet? När det 

kommer till PULS som mest innehåller fakta kan läraren självklart komplettera detta med 

förberedda övningar eller experiment samt frågor. Poängen med detta är att resultatet i 

denna analys ska inte utesluta något läromedel från undervisningen beroende på hur mycket 

av det centrala innehållet som förekommer. Som tidigare påstått kan läromedlen alltså 

kompletteras av andra moment i undervisningen, men bör absolut inte uteslutas från 

undervisningen som både Tim Oats (2014) och skolinspektionens granskning (2011) 

poängterar.  

          I min undersökning är det svårt att se ett mönster när man tittar på om varje punkt i 

det centrala innehållet förekommer i läroböckerna. Här kan författaren alltså ha haft 

läroplanen i åtanke, men kanske ändå valt att fokusera mer på vissa delar och utesluta andra 

eller så handlar det helt enkelt om okunnighet. Men om man bortser från vad som är 

uteslutet och inte i båda läromedlen och tittar mer på böckernas helhetsintryck kan de 

användas på olika sätt i undervisningen. Boken om NO kan vara i centrum av no-

undervisningen eftersom den innehåller både väsentliga fakta och experiment samt är en bra 
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utgångspunkt för diskussioner. Med PULS som mer är en faktabok kan den arbetas med 

både i helklass, gruppvis och enskilt. Eleverna kan till exempel använda boken som ett slags 

uppslagsverk inför skriftliga arbeten i no. Den kan även användas som en grund för 

diskussion och stöd i experiment och undersökningar.  

          Båda läromedlen innehåller som tidigare poängterat mycket fakta även om det 

kompletteras med öppna frågor och experiment. När det kommer till naturvetenskapen i 

läroböcker visar Nelsons (2012) forskning att det förekommer problem med att elever oftast 

inte ser meningen med naturvetenskap då läroböckerna i det ämnet innehåller för mycket 

fakta. Detta i samband med min analys stämmer bra överens, men då gäller det att läraren 

jobbar med läromedlen på ett genomtänkt och didaktiskt sätt som skapar nyfikenhet hos 

eleverna. 

          Både Wikmans (2014) och Nelsons (2012) forskning pekar på att ytterst få lärare 

använder kursplanen som grund för planering och istället förlitar sig en majoritet av lärarna 

på läroboken eftersom de förutsätter att läroboksförfattarna följer kursplanen. Detta kan 

resultera i konsekvenser i praktiken. Om lärarna låter böcker med olika innehåll och med 

olika graders koppling till läroplanen styra undervisningen kan potentiella problem uppstå. 

Det innebär till exempel att en del viktigt ämnesinnehåll utesluts från undervisningen eller 

inte läggs lika mycket värde på. Om läraren låter läroboken styra med förväntningar på att 

den redan följer kursplanen kan en del ämnesinnehåll alltså gå åt miste. Men Wikman (2014) 

menar att detta kan bero mycket på lärarens behörighet och erfarenheter. En lärare som är 

behörig och har en del erfarenhet förlitar sig inte på läroböckerna till lika stor grad som 

lärare utan behörighet och erfarenhet. Det kan förekomma lärare i skolor utan behörighet 

och erfarenhet och då kan den stora tilliten till läroboken uppstå och skapa dessa problem. 

Dock förekommer det inget svar om hur läroböckerna är styrande i no-ämnena från Nelsons 

(2014) och Wikmans (2012) forskning. Där poängteras att lärarna låter böckerna styra 

undervisningen beroende på vilket ämne det handlar om och geografi och historia är två 

exempel på ämnen där läroboken oftast är styrande. Om läroböckerna inte är lika styrande i 

no-ämnena i praktiken är problemen mindre.  

 

6.1.2 Förmågorna  

 

När det kommer till förmågorna påträffas nästan alla i mer eller mindre utsträckning i båda 

läromedlen. Däremot är förmågan att hantera information helt utesluten i båda böckerna. 

Resultatet visar att källors trovärdighet och användbarhet eller att man ska kritiskt granska 

den information som man via läromedlen tar del av inte förekommer. Detta kan ses som en 

självklarhet då ett läromedel i sig inte borde ifrågasätta sin egen trovärdighet eftersom 

läromedlet då skulle vara svårt att säljas då lärarna ställer sig kritiska till det. 

          PULS uppfyller aldrig riktigt kraven fullt ut i min bedömning medan Boken om NO gör 

det i nästan varje förmåga. När det kommer till begreppsförklaring till exempel förekommer 

det i båda böckerna men i PULS förekommer begreppen bara en gång medan de upprepas i 
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Boken om NO. Att nya begrepp påträffas flera gånger kan vara en positiv sak då eleverna 

förmodligen enklare tar till sig dem, medan om de däremot bara påträffas en gång lätt blir 

bortglömda. Detta är ett exempel på hur mycket det ger om vissa delar var mer genomtänkta 

på vissa ställen. 

          Men hur ska man se på det varierande resultatet av förmågorna då? PULS uppfyller 

kraven delvis när det gäller till exempel den kommunikativa förmågan där eleverna bör 

uppmuntras att utveckla sin förmåga att samtala, diskutera, motivera och prestera, uttrycka 

egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, 

resonera och redovisa. Resultatet visade att PULS innehåller öppna frågor där eleverna får 

chansen att öva på denna förmåga beroende på om läraren uppmuntrar och guidar eleverna 

till det. Betyder detta att när PULS uppfyller kraven delvis i min bedömning är det okej i 

praktiken? Jag anser att det är okej eftersom mycket då handlar om hur läraren jobbar med 

boken. Både Nelson (2012) och skolverket (2015) menar att lärarna bör komplettera 

läroboken med andra läromedel och i detta fall kan läraren med egen planering utifrån 

boken förbereda och uppmuntra eleverna att i helklass svara på frågor om ämnesinnehållet 

och därav också skapa diskussioner och låta eleverna framföra argument, formulera, 

resonera och redovisa. Alltså funkar mina bedömningsnivåer i praktiken eftersom läraren då 

kan enkelt komplettera utifrån egen planering.  

          När det kommer till resultatet av förmågorna finns det alltså en del som utesluts i mina 

analyserade läromedel, men är målet att de i så stor grad som möjligt ska täcka förmågorna? 

I det här läget kan vissa delar förekomma och även ha med delar som är utanför kursplanen 

beroende på hur flexibel läraren är med användningen av läromedlet. Wikman (2014) menar 

att goda resultat kan påträffas om läroböckerna lyckas orientera undervisningen mot de mål 

som läroplanen förutsätter samt att man kompletterar med andra läromedel när det behövs. 

Detta innebär alltså att läraren bör vara medveten om hur pass mycket förankrad läroboken 

är med läroplanen samt vilka andra läromedel som passar bra att komplettera med. 

6.1 Metoddiskussion  

 

Eftersom denna undersökning görs utifrån böckernas upplägg och innehåll så visar inga 

resultat över hur de används i praktiken. Detta gör att metoden blir ganska grov och det blir 

svårt att svara på frågor som handlar om själva undervisningen eftersom innehållet utgör 

chansen för alla lärare att arbeta olika.  

          Närläsning var en metod som jag använde mig av från början när det kommer till både 

det centrala innehållet och förmågorna. Men eftersom förmågorna innehåller fler värdeord 

och har en bredare betydelse än punkterna i det centrala innehållet som antingen finns 

presenterade eller inte, kan validiteten av det centrala innehållet ses högre gentemot 

förmågornas vidare innefattning. 

          Huruvida jag själv har skapat de olika bedömningsnivåerna kan resultatet säkerligen 

variera från undersökning till undersökning. En annan skulle kanske använda sig av andra 

bedömningsnivåer samt vara ännu mer objektiv eller ännu mer subjektiv i bedömningen. I 
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min undersökning har jag försökt vara så objektiv som möjligt och genomtänkt skapat 

bedömningsnivåerna.  

          Att granska lärarhandledningar som tillhör dessa böcker samt intervjua lärare skulle 

kunna vara ett alternativ för att få svar på fler frågor och skapa en bättre bild över hur 

böckerna kan användas i undervisningen, men detta var inte fokus för min studie. Med hjälp 

av läroplanen och de fem förmågorna skapades ett hållbart analysverktyg som kunde hjälpa 

mig att frambringa en bra överblick över böckernas ämnesinnehåll och utformning för att 

kunna jämföras och visa ett resultat. 
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsatser utifrån resultatet och diskussionen 

Som tidigare nämnt i bakgrunden av denna läromedelsanalys så omfattar användningen av 

läromedel i undervisningen av både kritik och fördelar. Kritiken består av bland annat att 

läromedel ej bör styra undervisningen i för stor omfattning eftersom man inte kan förlita sig 

på att de är tillräckligt förankrade med läroplanen (Nelson 2012). Detta med samband av 

resultatet av min analys där 86% av det centrala innehållet finns tydligt presenterat i Boken 

om NO och 0% av det centrala innehållet finns inte presenterat alls, bevisar att en del 

läromedel kan förankra läroplanen ganska bra. I läromedlet PULS visar resultatet att 4% av 

det centrala innehållet inte förekommer alls, 19% förekommer otillräckligt, 40% förekommer 

för det mesta och slutligen 37% av det centrala innehållet finns tydligt presenterat. Detta är 

ett läromedel som variera med förekomsten av det centrala innehållet och kan därför inte 

förväntas styra undervisningen utan att läraren planerar in annat innehåll utifrån läroplanen. 

Men som tidigare diskuterat och som både Wikman (2014) och skolverket (2015) poängterar 

så är det vanligt att lärare kompletterar läroböcker med andra läromedel och därav behöver 

inte viktigt ämnesinnehåll uteslutas från undervisningen när man arbetar utifrån en lärobok. 

Skolverket (2015) påpekar även att det har blivit mer och mer vanligt idag att lärare 

använder sina egna och elevers frågor, idéer och intressen som utgångspunkt i 

undervisningen och därav har lärobokens dominerande ställning minskat något. Även 

förmågorna har en betydelse i denna diskussion då även där visar resultatet att vissa 

förmågor utesluts från läromedlen och därav blir det lärarens ansvar att förankra 

förmågorna på ett annat sätt. 

          Slutligen anser jag att min läromedelsanalys visar huvudsakligen vikten av att inget 

läromedel är den andra lik när det kommer till förankring av läroplanen. Då är det viktigt att 

varje lärare tar ansvaret att framför allt granska läromedlet och komplettera det med andra 

läromedel eller övningar så att allt viktigt ämnesinnehåll kommer med i undervisningen. Jag 

kommer även ta med mig från denna analys att det bästa är att variera mellan två eller tre 

böcker för att variera undervisningen och täcka in alla delar som läroplanen idag ställer som 

krav på undervisningen. 

7.2 Vidare forskning 

Utifrån denna analys har jag bildat kunskapen om att förmågorna inte getts så mycket 

utrymme i forskning. Det skulle därför vara intressant att se vidare på arbetet med 

förmågorna i praktiken och hur lärare på olika sätt förankrar dessa i undervisningen.  

           Även vidare forskning om i hur stor utsträckning läroböckerna i naturvetenskapen 

används i klassrummen. Är de lika styrarande i undervisningen som läroböckerna i matte, 

historia och geografi är? Eller tar de mindre plats i undervisningen som läroböcker i andra 

ämnen? 
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Bilaga 1 

 

Läroplanens centrala innehåll samt förmågorna angivna i 

syftet för ämnena kemi, fysik och biologi, årskurs 1-3  
 

Året runt i naturen  

1. Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. 

2. Månens olika faser.  

3. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året  

4. Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.  

5. Djur och växters livscykler och anpassningar till årstider.  

6. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt 

namn på vanligt förekommande arter.  

7. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.  

 

Kropp och hälsa  

8. Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.  

9. Människans kroppsdelar, dess namn och funktion.  

10. Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak, doft med hjälp av olika sinnen.  

 

Kraft och rörelse  

11. Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och 

rutschkanor.  

12. Balans, tyngdpunkt och jämnvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid 

balansgång och på gungbrädor.  

 

Material och ämnen i vår omgivning 

13. Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna 

utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.  

14. Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material 

olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.  

15. Vattnets olika former: fast, flytande gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, 

kokning, kondensering, smältning och stelning.  

16. Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.  

17. Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika 

beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.  

 

Berättelser om natur och naturvetenskap 

18. Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.  
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19. Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och 

förklara fenomen i naturen.  

 

Metoder och arbetssätt  

20. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.  

21. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

22. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med test, bild och andra 

uttrycksformer.  

 

Förmågorna  

23. använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.  

24. använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.  

25. använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.  

26. Genomföra systematiska undersökningar i fysik/biologi/kemi  

27. använda fysikens/biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska/biologiska/kemiska samband i människokroppen (inom biologi), inuti människan 

(inom kemi), naturen och samhället. 
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Bilaga 2 

Jämförelse mellan läroböcker och det centrala innehållet 
Bedömningsnivåer 

1. Det centrala innehållet förekommer inte alls.  

2. Det centrala innehållet förekommer otillräckligt. 

3. Det mesta av det centrala innehållet finns presenterat. 

4. Alla delar av det centrala innehållet finns tydligt presenterat. 

 

Året runt i naturen Boken om NO PULS 

1. Jordens, solens och 

månens rörelser i 

förhållande till 

varandra. 

Ett kapitel om rymden 

förekommer där jordens och 

månens rörelse förklaras. Även 

att jorden rör sig runt solen och 

därav förklaras också 

årstiderna. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat.  

Här förklaras att jorden snurrar 

runt sig själv och det förklarar 

dygnet. Jorden snurrar också 

runt solen vilket förklarar 

årstider. Månen snurrar ett varv 

runt jorden på 28dagar.  

Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

2. Månens faser. Fakta om månen förekommer 

och därmed också månens olika 

faser. Även ett experiment finns 

tillgängligt att test för att tydligt 

se hur månens olika faser 

förekommer. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat.  

 

Illustration och en kort text om 

månens faser förekommer. 

Dock förekommer inte solens 

samband med månen alls. 

Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

 

3. Stjärnbilder och 

stjärnhimlens utseende 

vid olika tider på året. 

Här förklaras hur jordens 

rörelse runt solen påverkar 

vilka stjärnbilder vi ser. Även 

historien bakom två olika 

stjärnbilder förekommer. Alla 

delar av det centrala innehållet 

finns tydligt presenterat.  

 

Förklaring av hur vi ser olika 

stjärnbilder men inte varför. 

Olika exempel på stjärnbilder 

förekommer och en kort text 

om Orion. Illustrationer av 

stjärnhimlar finns också. 

Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

4. Årstidsväxlingar i 

naturen och hur man 

känner igen årstider. 

Kort beskrivet varför vi har fyra 

olika årstider. En stor 

illustration visar detta. I ett 

annat kapitel beskrivs 

årstiderna mer med en topp-5-

lista över de mest 

förekommande företeelserna för 

årstiden. Alla delar av det 

Ett eget kapitel för varje årstid 

där solens betydelse förklaras. 

Även årstidernas specifika drag 

framkommer. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 
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centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

5. Djurs och växters 

livscykler och 

anpassningar till olika 

årstider. 

Ett längre kapitel som förklarar 

olika skogars, växters och djurs 

anpassning till årstider. Även 

deras livscykler förklaras med 

både text och tydliga 

illustrationer. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

Bra beskrivning av lövens 

förändring under hösten. 

Kompostens betydelse. 

Ekorrens och trädens 

anpassning till hösten. När det 

växer som mest svamp och 

varför, men ej livscykel. Under 

vinter får många djur tjockare 

päls, men ingen förklaring 

varför. Fåglars anpassning till 

vintern förklaras tydligt. 

Livscykler av flera olika djur 

förekommer. Det mesta av det 

centrala innehållet finns 

presenterat. 

6. Djur och växter i 

närmiljön och hur de 

kan sorteras, grupperas 

och artbestämmas 

samt namn på några 

vanligt förekommande 

arter. 

Fakta om djur och växter och 

vart de lever., men ingen tydlig 

förklaring hur de kan sorteras, 

grupperas och artbestämmas. 

Djur med och utan ryggrad 

förklaras. Det mesta av det 

centrala innehållet finns 

presenterat. 

Flera olika djur presenteras, 

men bara räven och vargen 

kopplas till gruppen rovdjur. 

De andra djuren (älg, skogshare 

och åkersork) artbestäms ej. 

Sånglärkan, staren och 

sädesärlan flyttar till Sverige på 

våren. Flera insekter beskrivs 

närmare och artbestäms. 

Vanliga vårblommor beskrivs 

kort samt vanligt 

förekommande träd och de fyra 

sädesslagen. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

7. Enkla näringskedjor 

som beskriver samband 

mellan organismer i 

ekosystem. 

Här förklaras vad som händer 

när en växt eller ett djur dör. 

Även vem som äter vem och 

hur en växt äter. Alla delar av 

det centrala innehållet finns 

tydligt presenterat. 

Förekommer två gånger i en 

liten faktaruta (blåbär, 

skogsmus, räv och löv, 

daggmask, koltrast). Förklarar 

dock ej utförligt vad en 

näringskedja är. Det mesta av 

det centrala innehållet finns 

presenterat. 

 

Kropp och hälsa Boken om NO PULS 

8. Betydelsen av mat, 

sömn, hygien, motion 

och sociala relationer 

Ett kapitel om 

människokroppen förekommer 

med betydelsen av att sova, äta, 

Varför behöver du mat? Vart tar 

maten vägen? Sömn i samband 

med stress och oro. Du mår bäst 
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för att må bra. hålla sig ren och att röra på sig 

förklaras kort. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

av rörelse. Tvätta alltid 

händerna. Många uppmaningar 

framkommer som är viktigt att 

lära barnen dock finns det inte 

lika många förklaringar till 

varför de är så viktiga. Det 

mesta av det centrala innehållet 

finns presenterat. 

9. Människans 

kroppsdelar, deras 

namn och funktioner. 

Ganska mycket fakta om 

skelett, muskler och hud 

förekommer samt deras 

funktioner. Även en bra 

illustration av kroppens delar 

förekommer samt vad som 

finns inne i kroppen. Alla delar 

av det centrala innehållet finns 

tydligt presenterat. 

Ett kapitel handlar om kroppen 

som innehåller kort fakta om 

funktionen av huden, håret, 

skelettet, lederna, muskler, 

lungor, hjärtat, blodet, magen 

och tarmarna. Det finns också 

en illustration som visar vad 

alla kroppsdelar heter. Alla 

delar av det centrala innehållet 

finns tydligt presenterat. 

10. Människans 

upplevelser av ljus, ljud, 

temperatur, smak och 

doft med hjälp av olika 

sinnen. 

Människans alla sinnen 

presenteras tydligt med mycket 

fakta. Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

Innehåller kort fakta om lukten, 

smaken, känseln, synen och 

hörseln. Det förklaras hur dessa 

sinnen fungerar, men ingenting 

om varför vi behöver dem. Det 

mesta av det centrala innehållet 

finns presenterat. 

PULS: Bra att väva in olika ämnen i olika kapitel, men det kan blir rörigt. 

Kraft och rörelse Boken om NO PULS 

11. Tyngdkraft och friktion 

som kan observeras vid 

lek och rörelse, till 

exempel i gungor och 

rutschkanor. 

Tyngdkraften förklaras med 

text och illustrationer och vad 

som skulle hända om det inte 

fanns tyngdkraft. Även 

friktionen förklaras med hjälp 

av text och illustrationer. Ett 

experiment finns beskrivet för 

att testa friktionen. Alla delar 

av det centrala innehållet finns 

tydligt presenterat. 

Tyngdkraften och friktionen 

förklaras väldigt kort med text 

och illustration, dock 

förekommer det öppna frågor i 

texten riktad till eleverna så att 

de får chansen att fundera vad 

tyngdkraft och friktion betyder. 

Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat.  

12. Balans, tyngdpunkt och 

jämnvikt som kan 

observeras i lek och 

rörelse, till exempel vid 

balansgång och på 

gungbrädor. 

Tyngdpunkten förklaras med 

text, illustrationer och ett 

experiment där man kan prova 

hitta balansen av ett 

knäckebröd. Tyngdkraftens och 

jämnviktens historia förklaras 

även där Galileo Galilei står i 

centrum. Alla delar av det 

Jämvikt och balans presenteras 

också i en kort text tillsammans 

med en illustration. Här 

förekommer dock inget om 

tyngdpunkten och jag anser att 

själva texten inte ger så mycket 

information som den borde ge. 

Det centrala innehållet 
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centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

förekommer otillräckligt. 

 

Material och ämnen i vår 

omgivning 

Boken om NO PULS 

13. Materials egenskaper 

och hur material och 

föremål kan sorteras 

efter egenskaperna 

utseende, magnetism, 

ledningsförmåga och 

om de flyter eller 

sjunker i vatten. 

Olika material framkommer och 

vad de används till, 

egenskaper, var de kommer 

ifrån och vart de sedan ska ta 

vägen. Att sortera efter 

magnetism och 

ledningsförmåga förekommer i 

ett annat kapitel där man också 

får i uppgift att sortera olika 

material med hjälp av en 

magnet. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

Material presenteras som till 

exempel papper, trä, plast och 

glas.  Även deras egenskaper 

framkommer samt vad de är 

tillverkade av, till exempel 

”porslin är lera som man 

bränner i stark värme så att den 

blir hård”. Dock förekommer 

inget om magnetism, 

ledningsförmåga och om de 

flyter eller sjunker. Det centrala 

innehållet förekommer 

otillräckligt. 

14. Människors användning 

och utveckling av olika 

material genom 

historien. Vilka material 

olika vardagliga föremål 

är tillverkade av och hur 

de kan källsorteras. 

Material förr och nu 

förekommer med både text och 

illustrationer. En liten tabell 

finns också där vardagliga 

material beskrivs och hur de 

kan källsorteras. Alla delar av 

det centrala innehållet finns 

tydligt presenterat. 

Vilka material olika vardagliga 

föremål är tillverkade av och 

hur de kan källsortera 

presenteras. Även en liten 

faktaruta om återvinnings och 

återanvändnings betydelse. 

Dock ingenting alls om 

människors användning och 

utveckling av olika material 

genom historien förekommer. 

Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

15. Vattnets olika former: 

fast, flytande, gas. 

Övergångar mellan 

formerna: avdunstning, 

kokning, kondensering, 

smältning och stelning 

En tydlig presentation av 

vattnets olika former och 

övergångar förkommer med 

hjälp av både text och 

illustrationer. Alla delar av det 

centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

Ett kapitel om vatten 

presenterar vattnets olika 

former: fast, flytande och gas. 

Även avdunstning, kokning, 

kondensering, smältning och 

stelning framkommer. Alla 

delar av det centrala innehållet 

finns tydligt presenterat. 

16. Luftens grundläggande 

egenskaper och hur de 

kan observeras. 

Luftens grundläggande 

egenskaper som till exempel 

atomer, molekyler och syre 

förekommer och hur man kan 

observera luft genom att till 

exempel undersöka bubblor i 

vatten. Alla delar av det 

Luftens grundläggande 

egenskaper presenteras samt 

fotosyntes. Eleverna uppmanas 

att undersöka luft genom att 

tillexempel blåsa upp en 

ballong. Att luften faktisk väger 

tas också upp samt den varma 
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centrala innehållet finns tydligt 

presenterat. 

och kalla luftens betydelse. 

Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

17. Enkla lösningar och 

blandningar och hur 

man kan dela upp dem 

i deras olika 

beståndsdelar, till 

exempel genom 

avdunstning och 

filtrering. 

Enkla förklaringar vad 

blandningar och lösningar är. 

En blandning förklaras med 

hjälp av en fruktsallad där man 

kan se vad som är vad. Lösning 

förklaras med hjälp av att 

blanda en drink där man inte 

längre ser vad som är vad. Inget 

av avdunstning förekommer, 

men en liten diskussionsfråga 

tar upp filtrering. Det mesta av 

det centrala innehållet finns 

presenterat. 

Här presenteras lösning med ett 

exempel av ljummet vatten och 

salt samt hur man får tillbaka 

saltet genom att låta vattnet 

avdunsta. Blandning presentera 

med hjälp av sand och vatten 

som exempel samt hur man kan 

få vattnet rent igen genom att 

filtrera bort sanden. Jag anser 

att dessa exempel är tydliga och 

enkla för eleverna att testa 

själva. Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

 

Berättelser om natur och 

naturvetenskap 

Boken om NO PULS 

18. Skönlitteratur, myter 

och konst som handlar 

om naturen och 

människan. 

Saga om Tor som gjorde så att 

det blev åska. Tre sagor om 

koldioxid och salt. Två korta 

sagor om stjärnbilderna 

Hunden och Örnen. Historien 

om Galilei som vetenskapsman. 

Det mesta av det centrala 

innehållet finns presenterat. 

En kort text i början av boken 

börjar med ”För mycket länge 

sedan hittade människor på att 

man kunde sätta ihop stjärnor 

till grupper.” Det var det enda 

jag kunde hitta i boken som 

kunde relatera till detta 

kunskapskrav. Jag anser att det 

är bristfälligt och kunde ha 

förekommit mer inom de andra 

ämnena. Det centrala innehållet 

förekommer otillräckligt. 

19. Berättelser om äldre 

tiders naturvetenskap 

och om olika kulturers 

strävan att förstå och 

förklara fenomen i 

naturen. 

Förklaringar om att på 

stenåldern berättade man sagor 

om olika stjärnbilder, lite senare 

i antikens Grekland förklarade 

man på ett annat sätt och 

Galileo tittade på stjärnbilder 

med kikare. Stycket om 

material från förr och nu visar 

historiens utveckling. Texten 

om Galileos experiment av 

tyngdkraften förklarar också 

äldre tiders strävan att förstå 

Big bang och jordens ursprung 

presenteras kortfattat, men 

alldeles för lite om äldre tiders 

naturvetenskap och olika 

kulturers strävan att förstå och 

förklara fenomen i naturen. Det 

centrala innehållet förekommer 

otillräckligt. 
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och förklara fenomen i naturen. 

Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

 

 

Metoder och arbetssätt Boken om NO PULS 

20. Enkla fältstudier och 

observationer i 

närmiljön. 

I ett kapitel uppmanas barnen 

att ta en fjärilshåv, burkar, 

durkslag och lupp för att 

utforska naturen och vad man 

kan hitta där. De uppmanas 

även här att dokumentera sina 

fynd genom att rita och ta 

bilder. 

Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

Öppna frågor förekommer ofta 

i boken inom alla ämnen där 

eleverna uppmanas att studera 

bilderna och fundera och 

använda sig av egna 

erfarenheter för att komma 

fram till resultat. Dock anser jag 

att det skulle kunna förekomma 

fler uppmaningar för praktiska 

observationer. Det mesta av det 

centrala innehållet finns 

presenterat. 

21. Enkla 

naturvetenskapliga 

undersökningar. 

Boken innehåller 17 olika 

experiment, till exempel 

”Vilken glider bäst?”, ”Varmt 

eller kallt?” och ”Känner du 

pulsen?”. Längst bak i boken 

finns förklaringar till det som 

hände och varför det blev som 

det blev. 

Alla delar av det centrala 

innehållet finns tydligt 

presenterat. 

Det förekommer en tydlig 

instruktion om hur man sätter 

potatis. Hur man kan skapa 

blandningar och lösningar 

presenteras samt hur man kan 

observera luft. Dock ges alla 

svar i boken så eleverna får 

aldrig en chans att testa själva 

för att få fram egna resultat. Det 

mesta av det centrala innehållet 

finns presenterat. 

22. Dokumentation av 

naturvetenskapliga 

undersökningar med 

text, bild och andra 

uttrycksformer 

I ett kapitel förklaras hur man 

ska gå till väga när man 

undersöker något. Det finns 6 

steg: 1) formulera en fråga eller 

ett problem. 2) rita eller skriv 

vad du tror resultatet blir. 3) 

skriv hur du gjorde 

experimentet. 4) skriv 

resultatet. 5) slutsats. 6) kom på 

en förklaring till det som hände. 

I fältstudien av närmiljön får 

barnen också chansen att 

dokumentera sina upptäcker 

med hjälp av bild. 

Alla delar av det centrala 

Jag hittar inga uppmaningar i 

boken som ger eleverna 

chansen att dokumentera med 

hjälp av text, bild eller andra 

uttrycksformer. Det centrala 

innehållet förekommer inte alls. 
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innehållet finns tydligt 

presenterat. 
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Bilaga 3 

Jämförelse mellan läromedlen och de fem förmågorna 
Bedömningsnivåer: 

1.Uppfyller inte kraven alls. 

2. Uppfyller kraven otillräckligt. 

3. Uppfyller kraven delvis. 

4. Uppfyller kraven fullt ut. 

 
 Boken om NO PULS 

Analysförmågan: Beskriva 

orsaker och konsekvenser, 

föreslå lösningar, förklara och 

påvisa samband, se utifrån och 

växla mellan olika perspektiv, 

jämföra likheter och skillnader 

samt för- och nackdelar. 

Frågor i boken ställs direkt till 

eleverna som uppmuntrar dem 

att tänka efter, till exempel: 

”den fanns väl inga tidningar 

på vikingatiden?”. 

Uppmaningar till att göra 

experiment samt använda sig 

av en fråga eller problem, 

hypotes, genomförande, 

resultat, slutsats och förklaring. 

Eleverna får också chansen att 

jämföra olika föremål till 

exempel gällande friktion. 

Öppna frågor ställs 

kontinuerligt i boken. 

Uppfyller kraven fullt ut. 

Det förekommer tre 

uppmaningar för att testa på att 

experimentera med 

blandningar och lösningar, luft 

och jämvikt och balans. Detta är 

dock bara uppmaningar och 

resultatet står redan i texten 

vilket inte riktigt ger eleverna 

chansen att tänka efter själva 

vad som kommer hända och 

varför det händer. En annan 

påtaglig observation är att 

boken inte riktigt förklarar 

orsaken till varför saker och 

ting är på ett visst sätt. Växla 

perspektiv förekommer inte och 

jämförelse förekommer bara en 

gång och det är mellan olika 

djur.  

Uppfyller kraven otillräckligt. 

Kommunikativa förmågan: 

Utveckla sin förmåga att 

samtala, diskutera, motivera 

och prestera. Uttrycka egna 

åsikter och ståndpunkter. 

Framföra och bemöta 

argument. Redogöra, 

formulera, resonera och 

redovisa.  

Denna bok är utformad för att 

antagligen arbetas med 

tillsammans i klassen. Med de 

öppna frågorna som 

förekommer kontinuerligt i 

boken får eleverna chansen att 

samtala och diskutera och 

uttrycka sina egna åsikter och 

ståndpunkter. Vissa experiment 

ska utföras parvis eller i grupp 

vilket också uppmuntrar elever 

till att framföra och bemöta 

argument för att sedan 

exempelvis redogöra och 

Det förekommer en hel del 

öppna frågor kontinuerligt i 

boken. För att öva på alla delar 

av denna förmåga måste det 

vara läraren som uppmuntrar 

och guidar eleverna.  

Uppfyller kraven delvis. 



40 

 

redovisa resultat för resten av 

klassen. Uppfyller kraven fullt 

ut. 

Metakognitiva förmågan: 

Tolka, värdera, ha omdömen 

om, reflektera och lösa problem 

med anpassning till en viss 

situation, ett visst syfte eller 

sammanhang. Avgöra 

rimligheten, välja mellan olika 

strategier samt pröva och 

ompröva.  

Inför alla experiment i boken 

finns det svar och resultat att 

läsa längst bak i boken så 

eleverna får chansen att testa 

sig själva fram till resultatet för 

att sedan jämföra med bokens 

resultat. Frågorna i boken ger 

eleverna chansen att reflektera 

och lösa problem. 

Experimenten ger eleverna 

chansen att pröva och ompröva. 

Uppfyller kraven fullt ut. 

Även om det förekommer 

öppna frågor i boken som ska 

uppmana eleverna att reflektera 

och lösa problem så finns det 

alltid begränsade antal 

svarsalternativ till frågorna. 

Dessutom förekommer oftast 

svaren på frågorna direkt i 

texten som eleverna kan läsa 

innan de ens har tänkt efter 

själva. Boken känns mest som 

en faktabok. 

Uppfyller kraven delvis. 

Hantera information: Söka, 

samla, strukturera/sortera och 

kritiskt granska information. 

Skilja mellan fakta och 

värderingar samt avgöra källors 

användbarhet och trovärdighet. 

Denna förmåga uppmuntras 

inte. Boken är källan. 

Uppfyller inte kraven alls. 

Detta är källan. Det 

förekommer mest 

faktakunskaper i boken, men 

även uppmaningar för till 

exempel hur man ska ta hand 

om sig själv på bästa sätt och 

värderingar i hur man uppför 

sig. Jag anser inte att denna 

förmåga uppmuntras av boken. 

Uppfyller inte kraven alls. 

Begreppsliga förmågan: Förstå 

innebörden av begreppen, 

relatera begreppen till varandra 

samt använda begreppen i 

olika/nya sammanhang. 

I samband med vardagliga 

sammanhang förekommer 

begreppsförklaringar 

upprepande gånger i boken. 

Begrepp som till exempel 

jämvikt, tyngdpunkt och balans 

förekommer flera gånger och 

förtydligar varandra i texten. 

Uppfyller kraven fullt ut. 

Begreppsförklaringar i 

vardagliga sammanhang 

förekommer, men aldrig 

upprepande utan mest bara en 

gång. 

Uppfyller kraven delvis. 

 

 

 



41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


