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Sammanfattning 
Samhället har genomgått en förändring från analoga system till digitala. 

Läromedel som används i skolan behöver följa med i utvecklingen. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur digitala läromedel i kemi ser ut. Det är även av 

intresse att ta reda på hur de digitala läromedlen gör för att skapa en bild av 

ämnet kemi som är intresseväckande och intressant samt om dessa digitala 

läromedel är utformade för att tillgodose det syfte som presenteras i kursplanen 

för kemi i grundskolan. Tre olika läromedel, Kemi Direkt från Sanoma 

utbildning, PLUS Kemi från Natur & Kultur och Spektrum Kemi från Liber AB, 

undersöks med hänsyn till flera olika punkter och aspekter. Undersökningen 

omfattar hur dessa digitala läromedel presenteras för läsaren, vad det finns för 

olika möjligheter att ta del av materialet, vilka anpassningar läromedlet 

tillhandahåller för såväl svaga som starka elever, vad det finns för material för 

att underlätta planering, laborationer och bedömning. Vidare vad det finns för 

uppgifter och hur dessa uppgifter rättas eller bedöms, om de olika syftena 

uppfylls samt hur intressant och förstående är den information som presenteras 

om växthuseffekten och den förhöjda växthuseffekten. Alla tre läromedel finns 

som fysiska böcker som sedan har digitaliserats och på olika sätt anpassats för 

att finnas tillgängliga digitalt. Det medför att de inte upplevs som innovativa och 

intressanta digitala läromedel även om det såklart inte heller finns stora fel och 

brister. Det framkommer att Spektrum Kemi är det läromedel som uppvisar den 

största responsen på de undersökta parametrarna.  Önskvärt skulle vara ett nytt 

läromedel som inte är en digitalisering av en tidigare förlaga utan som är skapad 

för att vara digital och använder tekniken och den digitala världens alla finesser 

och möjligheter.  
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Inledning 
Den miljö och det samhälle vi lever i utvecklas ständigt. Under de senaste åren har 

omvärlden blivit mer och mer digitaliserad. Det har kommit ny teknik, ny utrustning 

och nya sätt att ständigt vara uppkopplad mot nätet. Då skolan på många vis speglar 

det samhälle vi lever i har även skolan blivit digitaliserad (Lundgren et al. 2014). Detta 

sker, precis som all annan utveckling, under tid och är en pågående process som i mångt 

och mycket aldrig kommer att bli klar. Idag används datorer och teknik för att 

identifiera sig, betala räkningar, hålla kontakt med andra, titta på musik, spela in filmer 

och som färdbiljetter för att nämna några exempel. Det är viktigt att sätta sig in i detta 

område och integrera det i undervisningen av eleverna för att ge dem de bästa 

förutsättningarna för en digitaliserad framtid. Många skolor har idag en så kallat 1:1 

lösning där varje elev har ett eget verktyg för att kunna ta del av en digitaliserad 

undervisning (Skolverket 2016). Det kan vara i form av datorer eller surfplattor som 

eleverna tillhandahåller av skolan. I skollagen står det i kapitel 1, paragraf 8 att ” Alla 

ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 

tillgång till utbildning i skolväsendet…” vilket betyder att det inom kort med stor 

säkerhet blir så att alla skolor kommer att arbeta mer eller mindre digitalt (Skollagen). 

Kemi är något som alltid har intresserat mig. Att förstå hur världen omkring oss är 

uppbyggd av atomer och molekyler och hur dessa samverkar för att kunna skapa det 

vi kan se, känna, lukta och förnimma är något av det mest fascinerande jag vet. Som ett 

led i slutfasen på mina studier till en ämneslärarbehörighet anser jag att det är extra 

viktigt att bli insatt i och förstå hur det går att arbeta med en digitaliserad undervisning. 

Att kunna arbeta digitalt och med en digitaliserad undervisning är något har ökat över 

tid och på så sätt ligger i framtiden (Skolverket 2016). Det är därför viktigt att alla som 

arbetar med undervisning i skolan sätter sig in i hur det går att arbeta med digitala 

läromedel och vad det finns för digitala läromedel i varje ämne som undervisningen 

sker i.    

Som nyutbildad lärare är det för mig högst intressant att botanisera i de digitala 

läromedel som finns på marknaden och sätta mig in i deras styrkor och svagheter. 

Denna uppsats kommer därför behandla och jämföra några av de digitala läromedel 

som finns på marknaden för kemi på högstadiet.   
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Bakgrund  

Läromedel 
 

Ett läromedels uppgift är att presentera information som är relevant för det aktuella 

ämnet på ett sådant sätt att nivån är anpassad till läsaren så att läsaren kan ta till sig 

denna information. Läraren som sedan använder detta läromedel har en viss 

kompetens som tillsammans med elevernas intresse och förmåga avgör den kunskap 

och information som läromedlet kan förmedla. Vidare avgör språket som läromedlet 

använder sig av hur lätt det är för läsaren att ta till sig materialet och förstå den fakta 

som presenteras. För att lärandet ska bli bättre menar Scleppegrell (2004) att de ord som 

används och kopplas till begrepp behöver vara kända för läsaren. Nilsson (2012) 

uttrycker det såhär:  

 

”En av de största utmaningarna i det naturvetenskapliga språket är den 

mängd av ord och begrepp som används. Många ord, såsom energi, arbete 

och effekt, har en betydelse i naturvetenskapliga sammanhang och en annan 

i ett vardagssammanhang.” 

  

För att texten i läromedlet ska kunna förstås av elever i högstadiet krävs det att språket 

anpassas efter eleverna men även att eleverna behärskar det naturvetenskapliga språket. 

Eleverna behöver få hjälp med att förstå och visualisera de begrepp som går att 

åskådliggöra för att begreppen inte ska tendera att bli för abstrakta. Om eleverna ska 

kunna lära sig att kommunicera det naturvetenskapliga språket behöver de bli tränade 

att både tänka på det sättet, läsa och själva använda den typen av språk (Nilsson, 2012). 

Som lärare kan det vara till stor hjälp att ha ett bra och genomtänkt läromedel att 

utgå ifrån då undervisningen bedrivs. Om läraren kan lägga liten tid på att producera 

texter och information till eleverna och kan dessutom få hjälp med upplägg och 

planering underlättas lärarens vardag. Då läromedelskaparna har kunnat fokusera på 

forskning och beprövad erfarenhet vid utformningen av läromedlet underlättar det 

mycket för den enskilda läraren. Det möjliggör även att läraren kan lägga tid och ett 

större fokus på andra delar av verksamheten som är väsentlig.   

Digitala läromedel och digitaliserade läromedel 
 

För att kunna förstå och sätta sig in i digitala läromedel studeras först definitionen. 

Wikipedia förklarar såhär vad digitalisering innebär:  

 

Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling 

från analog till digital representation av information, exempelvis genom 

sampling av ljud och mätsignaler eller genom skanning av bilder.  

 

Det är då lätt att tänka att med denna definitionen av digitaliseringsbegreppet att 

böcker som används i undervisningen som är digitala och där det alltså finns 

digitaliserade läromedel innebär att sidorna som finns fysiskt i böckerna har scannats 
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eller på annat sätt erbjuds. Då är upplägget väldigt likt det som fysiskt finns i böckerna. 

Digitala läromedel innebär så mycket mer än det. Om ett digitaliserat läromedel 

definieras som ett läromedel som har gjorts tillgängligt i digital form är detta ju i stort 

sätt identiskt med den fysiska boken. Det finns givetvis finesser som 

understrykningsmöjligheter, frågor där man kan få upp svaret på samma sida genom 

att trycka på en knapp och möjlighet att överblicka och snabbt hoppa mellan olika 

avsnitt för att nämna några. Är det ett digitalt läromedel finns det möjlighet för att detta 

kan utnyttja massa finesser som ett vanligt läromedel inte innehåller. Det kan finnas 

filmer, interaktiva uppgifter, spel, utmaningar, information att ta del av både via text, 

ljud och visuellt. Olika elever lär sig på olika sätt och de kan därmed vara så att de 

använder sig av olika studieteknik. Då är det lämpligt att ett digitalt läromedel 

innehåller flera olika sätt och alternativ att ta del av samma information.  

Just att kunna hålla i och bedriva en digitaliserad undervisning har ökat över tid och 

är något som framtiden för med sig och som småningom kommer vara oundvikligt 

(Skolverket 2016). Calderon (2015) menar att de flesta forskare är eniga om att 

användningen av den digitala tekniken har stor potential för att förbättra eleverna 

lärande men att de inte sker bara därför att tekniken utvecklas. Det viktiga är hur 

tekniken fungerar i undervisningen och hur digitala hjälpmedel kan användas.  

Här kommer begreppet digitala läromedel innebära att läromedlet har ett särskilt 

ämnesinnehåll med en tydlig progression mot de definierade lärandemålen. Eleverna 

kan komma åt detta digitala läromedel med hjälp av sina datorer eller surfplattor. 

Vidare är det digitala läromedel multimodala och interaktiva vilket innebär att det finns 

möjlighet att använda både text, bild och ljud samt att det går att få återkoppling från 

läromedlet själv (Sjödén, 2014). 

Skollagen och läroplanen 
 

Det står inte uttryckligen någonstans i skollagen att undervisningen ska bedrivas med 

digitala läromedel. I de inledande bestämmelserna i skollagen, kapitel 1, återfinns två 

delar av två paragrafer som är intressanta att titta närmare på. I paragraf 4 som handlar 

om syftet med utbildningen inom skolväsendet står det om att elevernas olika behov 

ska tas i beaktande och visas hänsyn. Varje elev ska även få förutsättningar att utvecklas 

så långt om möjligt (Skollagen). En tolkning av detta kan vara att det innebär att om en 

elev lär sig bättre genom att lyssna på information än att läsa densamma så ska eleven 

få möjlighet att göra det. Det är således viktigt att det i ett digitalt läromedel framtaget 

för att kunna användas av läraren i undervisningen kan uppfylla dessa olika behov. 

Vidare under paragraf 9, likvärdig utbildning, står det att ”Utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas.” (Skollagen). Det kan tolkas på det sättet att eftersom 

tekniken och vår digitala värd är så viktig för samhället och samhällsfunktionerna idag 

och vissa skolor har mycket och en hög klass på digital undervisning borde resten av 

landets skolor arbeta på samma sätt så att det säkerställs att utbildningen är likvärdig. 

Det kan även tolkas på andra sätt så att det inte alls finns något som har med 

digitalisering och digital undervisning att göra.  

I den reviderade versionen av läroplanen som har kommit ut under hösten 2017 har 

skolans uppdrag för att stärka elevernas digitala kompetens förtydligats. Under skolans 
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uppdrag står det att ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet 

att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna 

se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” Digital teknik 

återfinns även som i den punktlista med mål i kapitel 2.2 i läroplanen som skolan ska 

ansvara för att varje elev kan efter att de har gått igenom hela grundskolan. Det står där 

att varje elev ”kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunika-

tion och lärande,” (Lgr 11). Det finns alltså stöd i läroplanen för att använda digitala 

läromedel eller i alla fall på något annat sätt ha en del av undervisningen digitaliserad.  

I kursplanen i kemi får årskurs 7-9 finns det med i det centrala innehållet att 

undervisningen i kemi behandla dokumentation av undersökningar både med och utan 

digitala verktyg samt att information ska kunna granskas med koppling till kemi i både 

digitala som i andra medier. Men det finns ingen speciell skrivelse om att 

undervisningen behöver ha vara i digital form eller ens att det behöver finnas ett 

läromedel (Lgr 11).   

I Skollagens tredje kapitel som har rubriken Barns och elevers utveckling mot målen 

finns det under paragraf tre information om barnens och elevernas lärande och 

personliga utveckling. Lagtexten lyder:  

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt 

att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att 

så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag 

(2014:458). (Skollagen). 

Det innebär att om ett läromedel tillverkas för att kunna användas i undervisningen 

behöver de kunna möta alla elevers olika nivåer och behov. Det är därför lämpligt om 

ett digitalt läromedel erbjuder anpassningar och nivåer för både svaga och starka elever. 

Svagare elever åsyftar i detta sammanhang elever som är svagpresterande och kan av 

olika anledningar ha svårt att nå upp till målen för att få ett godkänt betyg. Starkare 

elever är i andra ändan och lätt når målen för godkänt och behöver därför mer stimulans 

för att kunna nå ännu längre och kunna få det riktigt höga betygen. Det är oerhört 

viktigt att varje elev kan ta till sig informationen på den nivå just den individen befinner 

sig på. Om ett läromedel inte tillhandahåller anpassningar för både svagare och starkare 

elever behöver läraren själv utarbeta och komplettera det material som läromedlet har 

för att kunna uppfylla det lagkrav som finns på undervisningen. Läraren behöver 

självfallet oavsett läromedlet kvalitet anpassa sin undervisning så att ovanstående 

lagkrav uppfylls. Om ett läromedel används som är skapat för att kunna användas i 

den svenska grundskolans senare del bör det i läromedlet finnas utrymme att 

underlätta för läraren och på så sätt anpassningar till svagare och starkare elever.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka vad det finns för utbud och kvalitet av digitala 

läromedel i kemi för grundskolans senare del. Förhoppningen är att andra lärare ska få 

insikt i utbudet och de olika läromedlens styrkor och svagheter. Detta för att underlätta 

för andra lärare och skolor att kunna välja ett lämpligt digitalt läromedel. De svagheter 

som konstateras finns det en förhoppning om att författarna och skaparna till de digitala 

läromedlen kan ta till sig, uppdatera sina produktioner och på så sätt förbättra det 

utbud som finns av digitala läromedel. Att undervisningen är intressant och väcker 

elevernas intresse bidrar i stor utsträckning för hur eleverna uppfattar ämnet kemi i 

skolan och hur roligt de tycker att kemiämnet är. Ett delsyfte med denna studien är 

därför att undersöka var de digitala läromedel de gör för att väcka elevernas intresse. 

  

Frågeställningarna för detta arbete är således:   

• Hur ser digitala läromedel i kemi ut? 

• Hur görs de digitala läromedlen så det skapa en bild av kemin som är 

intresseväckande och intressant? 

• Hur är det digitala läromedlen utformade för att tillgodose det syfte som finns 

med kemiundervisningen och som presenteras i läroplanens kursplan för kemi? 
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Teori 

Tidigare forskning 
 

Calderon (2015) menar på att forskningen runt digitala läromedel ökar men att de ändå 

är få och att något enstaka projekt om hur användandet av digitala läromedel har 

förändrat just undervisningen. Det finns dock ingen forskning som rör digitala 

läromedel i kombination med kemi vad jag har kunnat hitta. Det finns en del 

undersökningar som behandlar jämförelse mellan läromedel i kemi men inte läromedel 

i digital form så som är avsikten här. Några nämnvärda undersökningar av fysiska 

läromedel är Börjessons och Ekstrand (Börjesson, 2010, Ekstrand, 2014). 

Kemi som skolämne 
 

I Läroplanen och kursplanen i kemi presenteras syftet med kemiundervisningen i tre 

punkter. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att:  

 

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

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,  

 genomföra systematiska undersökningar i kemi, och  

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (Lgr 11). 

 

Dessa olika syften återspeglas sedan i det centrala innehåll som beskriver vad som ska 

ingå i undervisningen och i kunskapskraven som används till grund för att bedöma och 

betygssätta eleverna. För att kunna titta på och undersöka läromedel i kemi, fysiska 

böcker såväl som digitala läromedel behöver dessa syften vara färska i minnet. Allt som 

återfinns i dessa läromedel ska ju på ett eller annat sätt bidra till att ett av de tre syftena 

kan uppfyllas.   

Avgränsningar och material 
 

Det finns fortfarande fyra företag som dominerar den svenska marknaden vad gäller 

läromedel för högstadiets senare del. Dessa är Liber AB, Natur & Kultur, Gleerups AB 

och Sanoma utbildning. Samona utbildning har köpt och tagit över det som tidigare var 

Bonniers Utbildning AB (Dagens media, 2011). Alla dessa fyra förlagen tillhandahåller 

ett digitalt läromedel i kemi anpassat för grundskolans senare del. För att undersöka 

vad det finns för digitala läromedel på marknaden, hur de ser ut samt hur de gör för att 

skapa en intressant och intresseväckande bild av kemiämnet för eleverna kontaktades 

alla fyra företagen för att på så sätt få tillgång till de digitala läromedlen. Två digitala 

läromedel samt en demoversion av ett digitalt läromedel valdes ut. Dessa fullversionen 

av de digitala läromedlen Spektrum kemi från Liber AB och PULS Kemi 7-9 från Natur 

& Kultur samt demoversionen av det digitala läromedlet Kemi Direkt från Sanoma 

utbildning. Tillgängligheten samt förekomsten på grundskolor påverkade valet till just 

dessa tre läromedel. Via kommunikation med bokförlagen (Liber AB och Natur & 
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Kultur) erhölls information om de digitala läromedel och skillnaden mot förlagens 

tryckta, fysiska bok. Från Liber AB:s digitala läromedel kommer tillgången till deras 

lärarhandledning finnas med vid det material som analyseras. Övriga förlag har inte 

tillgängliggjort sin lärarhandledning för att kunna vara med i denna studie.  

 

Elevers lärande 
 

Det har visat sig att elever lär sig bäst när de gör misstag men att de gärna undviker att 

göra misstag i skolmiljön. Det är även så att elever lär sig genom att försöka och genom 

att klara av utmaningar. Det är därför önskvärt att material som kan användas för att 

underlätta för läraren och elevernas inlärning innehåller uppgifter som eleverna på 

något sätt kan arbeta med. Det kan vara uppgifter av väldigt varierad karaktär. Allt från 

frågor på ren fakta, via förslag på grupparbeten, till laborationsutmaningar. Ett digitalt 

läromedel som vill vara heltäckande och fungera som ett stöd för den undervisande 

läraren erbjuder därför en stor variation på såväl uppgifter som svårighetsgrad till 

eleverna.  
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Metod och urval 

Analysmetod 
 

All typ av läromedelsanalys är en form av textanalys som behöver bestå av både 

kvalitativa och kvantitativa data (Hellspong, Ledin, 1997, Lindgren, 2011, Tufte, 2011, 

Österlind, 2010). Därför kommer resultatet för denna studie presenteras där det finns 

en kombination mellan kvalitativ och kvantitativ data. Kvalitativ data innebär innehåll 

som går ner på djupet och kan då besvara frågor som hur, vad eller varför saker händer 

och sker medan kvantitativ data ger information som går att kvantifiera. Det kan 

tillexempel handla om att resultatet kan fås i siffror eller i andra värden som är möjliga 

att räkna på. Båda delarna, kvantitativa och kvalitativa metoder och data, behövs för att 

få en uppfattning om hur förekomsten av ett vist fenomen ser ut samtidigt som det kan 

ge mening till det som analyseras. En bra analys är både ytlig och djup och får med 

både inre och yttre funktioner.  

Denna studies huvudfokus är hur det digitala läromedlet ser ut, vilka finesser som 

finns och hur läsaren kan ta del av den presentation som presenteras. Detta handlar om 

hur boken är skapad och disponerad. Detta är något som kan kvantifieras och 

analyseras och ger ingen skillnad i påverkan av de olika digitala läromedel som jämförs. 

Det finns även fokus på att undersöka hur de olika läromedel går tillväga för att väcka 

intresset hos läsaren och göra informationen intressant.  

Elevers intresse för ett ämne påverkas av den bild eleven får presenterad för sig. 

Både den bilden som läraren förmedlar men även den bilden som det läromedel som 

används presenterar. En specifik elevs intresse kan skilja sig från en tidpunkt till en 

annan och är en subjektiv värdering. Det innebär att olika elever kommer tycka olika 

och även samma elev kommer tycka olika mycket om olika läromedel vid olika 

tidpunkter. Hur ett specifikt skolämne som kemi kan göras intressant och skapa ett 

intresse från elevernas sida finns det därför inget entydigt svar på. Att det är lätt att 

förstå upplägget och att det finns ett varierat sätt att ta till sig informationen kommer 

öka elevernas möjligheter för att finna ett specifikt digitalt läromedel intressant och 

intresseväckande.  

Undersökningen kommer gå till som så att de digitala läromedel som är utvalda 

kommer granskas mot ett antal punkter för att skapa en bild av hur läromedlet är utan 

tillgång till att titta på det direkt. Dessa olika punkter kommer sedan sammanställas i 

en tabell och jämföras mot varandra. Skillnaderna mellan flera texter ger en komparativ 

undersökning som således analyserar och beskriver skillnader genom just jämförelser 

(Johansson, Svedner, 2001). Det kommer även sammanfattas en text om upplevelsen 

från att ha botaniserats i de olika digitala läromedlen. Detta för att kunna fp med de 

många olika nyanser som kan förekomma samt den variation som förväntas presenteras. 

Denna kommer utgå från en enda individ, författaren till denna text, och kommer därav 

på alla vis vara subjektiv. Den kommer fokusera på den förmåga det digitala läromedlet 

har att skapa en intressant och intresseväckande upplevelse. Eftersom denna tolkning 

är subjektiv finns det utrymme för att samla in mer material eller upprepa analysen 

vilket kan ge andra slutsatser.   

Läromedel kan användas av olika lärare på olika sätt. Detta eftersom lärare är olika 

som personer och vill genomföra sin undervisning på ett sätt som de finner mest 
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lämpligt. Ett läromedel kan spela en större roll för läraren som befinner sig tidigt i sin 

läkarkarriär eller i det fall då det presenteras en ny läroplan. Detta eftersom läraren då 

kan använda boken för att planera sin undervisning istället för att planera 

undervisningen och sedan ta hjälp av boken. Ett läromedel kan på så sätt hjälpa läraren 

i arbetet med att planera undervisningen, välja bedömningsmetod, ge 

bedömningsunderlag, utvärdera undervisningen samt ge förslag och handledning för 

laborativa moment. Läromedlet kan även få läraren att bli begränsad. Detta kan uppstå 

då innehållet eller metoderna är begränsade eller då det inte finns material så att alla 

de kunskapskrav som presenteras i läroplanen kan täckas in genom att bara följa den 

undervisning och det material som boken tillhandahåller.  

De olika läromedlen kommer även att undersökas, utvärderas och jämföras 

beroende på hur de uppfyller de syfte som finns presenterat i kursplanen för kemi. 

Detta är tre punkter som kommer behandlas var och en för sig. 

Urval 
 

Syfte med kemiundervisningen 

 

Då syftet med kemiundervisningen handlar om att eleverna ska kunna använda sina 

kunskaper i kemi för att både förklara, beskriva granska och kommunicera kemi och 

information som rör kemi så som ämnet presenteras i läroplanen samt att kunna 

genomföra undersökningar i kemi kommer detta vara en del av det som undersöks i 

denna studie (Lgr 11). Anledningen till att det är kursplanens syfte och inte centrala 

innehåll eller de olika kunskapskraven är för att detta smidigast sammanfattar och med 

tre punkter definierar vad det absolut viktigaste är med kemiundervisningen i 

grundskolan. Punkterna som återfinns i kursplanen presenteras återigen men med en 

tilläggande kommentar som förklarar hur detta syftet kan visas och presenteras i de 

olika läromedel som ska granskas. Den första punkten lyder:  

 

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

ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, (Lgr 11) 

 

Läromedlet behöver erbjuda information på sådant sätt att eleverna får möjlighet att 

både kunna granska och ta ställning till olika frågor. Att granska information innebär 

att först kunskapsinhämtning kan göras för att sedan på något sätt få ta del av 

information som på något sätt är tvivelaktig så att den kan granskas och eleverna kan 

göra en analys och komma fram till något. För att eleverna ska kunna ta ställning 

behöver det därför i någon mening presenteras fakta som eleverna kan bearbeta och 

sedan uppmanas till att i en given fråga ta ställning åt någon fråga eller påstående. De 

olika områdena energi, energianvändning, miljö, hälsa och samhälle behöver tas upp 

och hanteras av läromedlet.  

 

Punkt nummer två från kursplanen i kemi syfte: 

 

 genomföra systematiska undersökningar i kemi, (Lgr 11) 
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Systematiska undersökningar är det som även kallas laborationer. Undervisningen ska 

syfta till att eleverna lär sig och får träna på att genomföra undersökningar och 

laborationer på ett systematiskt och strukturerat sätt. Ett läromedel som strävar efter att 

kunna uppfylla detta syfte kommer därför ha med och presentera olika förslag på hur 

eleverna kan genomföra redan uttänkta och strukturerade undersökningar men även 

hur eleverna ska kunna tänka och göra för att själva kunna utforma en egen 

undersökning så att den blir just systematisk.  

 

 använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. (Lgr 11). 

 

Från det tredje syftet som presenteras ovan framgår det att eleverna behöver få kunskap 

om olika begrepp, modeller och teorier som rör kemin. För att kunna använda dessa 

begrepp, modeller och teorier behöver eleverna först kunna inhämta information om 

vad dessa innebär för att sedan i nästa steg kunna använda sig av dessa vid förklaringar 

och beskrivningar. Ett läromedel som har som mål att tillgodose detta syfte behöver ge 

eleverna kunskap och information om de olika begrepp, teorier och modeller som 

används i kemin för att kunna förstå världen och omvärlden. Dessa områden som väljs 

ut ska handla om och syfta till att skapa en förståelse för eleverna om samhället, naturen 

och människokroppen. Eleverna kan få dessa kunskaperna genom att ta del av 

information som presentera fakta om just samhället, naturen och inuti människan där 

begrepp, teorier och modeller används och förklaras. Får eleven exempelvis läsa en 

sådan text får de insikter om både vad begreppen är och betyder men även hur de kan 

användas och hur de kan förklara och beskriva olika kemiska samband.  

 

Utvalda avsnitt ur de digitala läromedlen 

 

Då det är omöjligt att i en undersökning av en sådan här storlek att behandla allt 

tillgängligt innehåll i de digitala läromedel som ska analyseras kommer det att göras en 

avgränsning. Då den demoversion av Kemi Direkt från Sanoma utbildning kommer 

denna tyvärr vara styrande för den del av böckernas innehåll som granskas. Detta 

eftersom analysen inte kommer kunna vara lika jämförbar om det är olika avsnitt som 

handlar om olika avsnitt som analyseras och undersöks. Det demokapitel som 

tillhandahålls i demoversionen av Kemi Direkt handlar om luft, vatten, mark, syror och 

baser. Det är därför motsvarande kapitel i de båda andra digitala läromedlen som väljs 

ut. I PLUS Kemi från Natur & Kultur handlar kapitel 4 om luft, kapitel 5 om vatten, 

kapitel 6 om marken det finns inget specifikt kapitel som täcker syror och baser utan 

det täcks in under redan nämnda kapitel. I spektrum kemi från Liber AB handlar kapitel 

2 Luft, kapitel 3 vatten, kapitel 4 syror och baser och kapitel 6 marken. Nedan i tabell 1 

återfinns de olika digitala läromedlen som undersöks och i vilka kapitel olika delar blir 

presenterade.  

 

Tabell 1Valda kapitel i de olika studerade läromedlen för analys 

Digitalt 

läromede

l 

Tillverkar

e 

Kapitel om 

Luft 

Kapitel om 

Vatten 

Kapitel om 

Mark 

Kapitel om 

Syror och 

baser 

Kemi Sanoma Demokapite Demokapite Demokapite Demokapite
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Direkt utbildning l l l l 

PLUS 

Kemi 

Natur & 

Kultur 

4. Luft 5. Vatten 6. Marken Finns i 

kapitel 5. 

Vatten 

Spektrum 

kemi 

Liber AB 2. Luft och 

vätgas 

3. Vatten 6. Mark 4. Syror och 

baser 

 

 

Då en enskild del av materialet ska granskas djupare väljs det kortare avsnittet ut som 

handlar om växthuseffekten och den förhöjda växthuseffekten. Anledningen till att just 

det avsnittet väljs ut är för att det är högst aktuellt med den höga medeltemperatur 

under de senaste åren som har slagit nya resultat tillsammans med att det är för 

författaren ett område som är av extra intresse och därav väsentligt att det presenteras 

på ett intressant, förstående och intresseväckande sätt. I samtliga av de tre läromedlen 

tas avsnittet om växthuseffekten upp i den delen och det kapitel som behandlar luften.  

 

Punkter utvalda för analys 
 

För att få en uppfattning av hur läromedlet kan uppfattas och vad det erbjuder läsaren 

kommer det läggas fokus på att undersöka ett flertal punkter. Djupet, brädden och 

omfattningen på dessa punkter kommer variera. Nedanstående punkter är det som 

kommer ligga till grund för undersökningen och analysen av de tre valda digitala 

läromedlen.  

 

 Presentation 

o Hur presenteras läromedlet för läsaren?  

o Hur är upplägget och dispositionen?  

o Går det att läsa text, lyssna och titta på filmer?  

 Anpassningar 

o Är målet med avsnittet tydligt motiverat? 

o Finns det sammanfattningar som är lätt att förstå och täcker in det mest 

grundläggande? 

o Finns det utmaningar och fördjupningar för de starka eleverna?  

 Planering 

o Finns det något planeringsunderlag? 

o Finns det förslag till eleverna på studieteknik och hur de själva kan 

planera sin inlärning?  

 Uppgifter och bedömning 

o Finns det faktafrågor för eleverna att arbeta med?  

o Hur är dessa i så fall utformade?  

o Finns det facit eller hur rättas svaren på frågorna?  

o Finns det förslag på lämpliga laborationer?  

 Syfte  

o Framgår de tre olika syftena från kursplanen på något sätt?  

 Den förhöjda växthuseffekten 

o Hur presenteras den förhöjda växthuseffekten för att skapa intresse hos 

eleverna.  
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Resultat 

Kemi Direkt 
 

Presentation 

 

Läromedlet går att logga in på och ta del av online. Det som möter läsaren av detta 

demokapitel är rubriken följt av en stor bild på en manlig kitesurfare med grönblått 

vatten som stänker upp och ett växtbeklätt berg i bakgrunden. Bakgrunden är blå och 

det finns olika gröna knappar med både symboler och text högst upp på sidan.  Bilden 

av surfaren symboliserar de tre olika delarna, luft, vatten och mark. Genom att skrolla 

ner går det att läsa i punktform vad det är som ska vara i fokus. Genom att skrolla längst 

ner på sidan och sedan klicka på den knapp i mitten som är densamma som nästa 

områdes rubrik går det att komma vidare i texten. Då man sedan befinner sig inom av 

något av huvudrubrikerna som exempelvis Luft och Vatten finns det då även siffror för 

varje del område förutom nästa huvudområde längst ner på sidan. Antalet på dessa 

huvudområden varierar. De olika styckena innehåller nästan alla någon bild som är 

utvald för att passa till texten. Längden på styckena varierar. Texten är löpande och för 

att kunna fortsätta läsa behöver eleven skrolla ner i webbfönstret där läromedlet 

presenteras. Det är även möjligt att få hela huvudområdet presenterat som en hel 

löpande text där man således inte behöver klicka för att komma vidare utan istället bara 

skrolla längre ner. Det finns även ett läsläge där alla knappar försvinner utom den för 

anteckningar och möjligheten att läsa texten löpande eller uppdelad i klickbara stycken. 

Det tillkommer en knapp för att gå tillbaka ut från läsläget och en möjlighet att justera 

textstorleken från liten till stor.  Det är lätt att gå vidare och komma framåt till nästa 

område och nästa del men det finns ingen knapp som tar läsaren tillbaka till föregående 

avsnitt eller sida.  

Det går att se uppe till vänster vilket kapitel och vilken huvudrubrik läsaren befinner 

sig på. De knappar som finns visar en ruta med information som sedan kan stängas av 

läsaren genom att klicka uppe i högra hörnet på krysset. Det finns även en knapp för 

innehåll som visar upp en klickbar lista med de olika huvudrubrikerna som finns i 

kapitlet. Under knappen ”Du ska kunna” finns information om vad du kan när du har 

arbetat klart med den huvudrubriken. Det går bara att visa en av dessa 

informationsknapparna i taget. Vidare finns det en lärarguide, en begreppslista med 

förklaringar till valda begrepp. Det framstår inte som att dessa endast är anpassade till 

det valda huvudområdet inom kapitlet som just då bearbetas. Det finns även en tabell 

med olika grundämnen. Denna verkar innehålla namn, beteckning och periodiskt 

nummer men det finns inga rubriker så vad innehållet representerar är oklart.  

Vidare är det möjligt att göra anteckningar specifikt till kapitlet och det 

huvudområde som behandlas. Det är även möjligt att läsa sina tidigare gjorda 

anteckningar. Det finns även en knapp med övningar som behandlas vidare nedan.    

Innehållet presenteras som texter med bilder förekommande på varje sida. Texten är 

möjlig att lyssna på via den talsyntes som finns tillhandahållen och går att klicka på 

precis under rubriken. Den mening som just då läses upp blir grönmarkerad och det 

aktuella ordet som uttalas är ljusgrönt. Som alltid då talsynteser används är de mer eller 
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mindre anpassade till den aktuella texten och på flera ställen förekommer det fel uttal 

för både ord och satsmelodin. Det går att hitta en film i hela demokapitlet, en film om 

ytspänning. Denna innehåller inget tal utan bara ett experiment som någon utför i 

verkligheten och som är filmat. På slutet kommer texter upp som förklarar vad som 

hände. 

 

Anpassningar 

 

Då det finns ett avsnitt kopplat till varje huvudområde som förklarar vad du kan efter 

att ha arbetet igenom detta området är det enkelt för läsaren att förstå vad tanken är att 

eleven ska lära sig. Det står dock ingenting om varför eller tips på hur utan bara just 

vad. Exempelvis står det under området med luft att efter genomgånget område kan 

läsaren ”förklara vad som menas med växthuseffekten”.   

I slutet av kapitlet finns det en kapitelavslutning som innehåller en sammanfattning 

av alla de huvudrubrikerna som ingår. Sammanfattningen är gjord i punktform där 

olika punkter behandlar olika delar av kapitlet. På varje punkt finns det ganska mycket 

information och vanligtvis flera meningar. Det finns dessutom flera punkter på varje 

huvudområde vilket gör att sammanfattningen kn upplevas som kompakt och 

svårtillgänglig. Det finns inga bilder som synliggör och hjälper läsaren att visualisera 

de fenomen och begrepp som presenteras. Sammanfattningen är omfattande 

faktamässigt och täcker in det mest grundläggande.   

I kapitelavslutningen efter sidorna med sammanfattningar finns det något som 

kallas för plussidor. Dessa kan exempelvis användas av de starka eleverna för att 

anpassa undervisningen och stimulera deras lärande. Mängden av dessa sidor är 

begränsad och i demokapitlet finns det bara text som handlar om vattenånga i luften.  

 

Planering 

 

Då det finns en knapp som visar en kortfattad lärarguide vilken innehåller 

förberedelser och beskrivning samt förklaring till en demonstration på det avsnittet. 

Det verkar även som att det finns material för laborationer även om det inte är 

tillgängligt i demoversionen av boken.  

 

Uppgifter och bedömning 

 

Det finns en knapp till höger som visar upp ett avsnitt text med övningar. Det finns då 

kapitelövningar som delas in i tre olika områden. Dels ”Kan du?” där det går att skriva 

i svar och sedan trycka på en knapp med facit för att läsa vad tanken var att svaret skulle 

vara. Det finns kortare frågor där det går att svara rätt eller fel. Dock när man trycker 

för att få upp frågan visas det även upp vilket som är rätt svar genom att det är markerat 

grönt. Det finns även uppgifter som heter uppslaget. Är huvudrubriken mark heter den 

delen således uppslaget mark. Där finns då en eller flera uppgifter som är lite större oh 

kräver en större förståelse hos eleverna för att de ska kunna svara. Upplägget är annars 

lika som på kan du? Frågorna med möjlighet att skriva egen text och sedan titta på facit. 

Till det här demokapitlet finns det även en interaktiv uppgift som läraren kan publicera 



18 
 

till eleverna. Det går att välja att använda denna uppgiften så som föreslås som 

inlämningsuppgift och det går att ange datum på när denna då ska vara inlämnad. Det 

interaktiva med den uppgiften som tillhandahålls i denna demovarianten innebär att 

eleverna ska skriva olika begrepp vid olika delar av en bild och sedan förklara det 

fenomen som bilden åskådliggör i en textruta under.  

Det verkar inte finnas någon funktion för rättning eller bedömning av elevernas 

prestationer.  

 

Syfte 

 

Då det finns begrepp med förklaringar som går att ta del av samt texter som använder 

och förklarar begreppen är den punkten, den tredje, av syftet uppfyllt. Det verkar även 

finnas instruktioner och förslag på laborationer att använda vid genomförandet av 

systematiska undersökningar och laborationer. Den första punkten av de tre blir dock 

inte riktigt uppfylld. Det finns inga uppgifter eller uppmaningar till eleverna att 

granska och ta ställning till de frågor som rör kemin. Därmed kan det inte bedömas som 

att detta syftet är uppfyllt i den utvalda delen av detta digitala läromedel.  

 

Den förhöjda växthuseffekten 

 

Upplevelsen av att läsa och bearbeta det avsnitten som handlar om växthuseffekten och 

den förhöjda växthuseffekten är att det är ganska långa och förklaringarna hamnar lite 

efter de egna underrubrikerna. Under rubriken Förstärk växthuseffekt förklaras först 

vad växthuseffekten är och hur den fungerar. Det görs dock ingen liknelse med ett 

växthus så det finns ingen motivering till varför detta fenomen kallas för just 

växthuseffekten. Begreppet förstärkt växthuseffekt förklaras inte i den löpande texten 

utan finns i stället förklarat i en bildtext. De upplevs som förvirrande för läsaren. 

Bilderna som används är tydliga och text i bilderna förklarar vad de olika pilarna 

beskriver och hur växthuseffekten fungerar. Först under rubriken Fossila bränslen 

informeras läsaren om vad problemet är med den förhöjda växthuseffekten och hur vi 

människor påverkar förloppet. Växthuseffekten i sig presenteras som nödvändig med 

att den förhöjda växthuseffekten skapar problem och påverkar klimatet. Vidare 

beskrivs vilka effekter som den förhöjda växthuseffekten för med sig. Det finns 

dessvärre ingen diskussion eller information om vad läsaren som individ kan göra eller 

vad som görs nationellt och internationellt för att minska just de orsaker som gör att det 

i dagsläget finns en förhöjd växthuseffekt.     

PLUS Kemi 
 

Presentation 

 

Den första sidan som möter läsaren av PLUS Kemi från Natur & Kultur är samma bild 

som de har som omslagsbild på sin fysiska bok. Det är en bild på en marängtårta med 

tre brinnande tomtebloss nedstoppad. Denna finns till höger och till vänster finns det 

en svart ruta med rubriken snabbstart. Bakgrunden är i övrigt vit och det finns en pil 
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upptill, nedtill och till höger. Snabbstartsrutan innehåller information om hur läsaren 

kan göra för att lyssna på texten, byta sida, zooma, ta del av extramaterial och för att få 

menyval. Genom att klicka på pilen till höger öppnas boken. Det är tydligt att detta 

digitala läromedel är en digitalisering av en bok. Deras fysiska bok har blivit inskannad 

och digital men är uppbyggd precis som den fysiska boken. Den fysiska boken har 

sedan kompletterats med interaktivt material. Till boken finns det 11 förkunskapstest, 

11 kapiteltest, 14 interaktiva bilder och 13 filmer. Det finns blåa ikoner genom bokens 

alla 11 kapitel som används för att öppna det tillgängliga extramaterialet.  Genom den 

meny som kommer upp genom att klicka på pilen längst ner går det att se vilken sida 

läsaren befinner sig på. Det går även att skriva in en specifik sida så att den sidan 

kommer upp. Menyn som kommer ner genom att klicka på pilen högst upp innehåller 

sju olika symboler. Den första, innehåll, tar fram en meny för bokens alla kapitel samt 

länkar dit. Det går att välja ett kapitel vilket gör att kapitlets underrubriker kommer 

upp. Dessa går sedan att klicka på för att hamna på den sidan. Detta gör det smidigt för 

läsaren att ta sig mellan olika avsnitt och delar av materialet. Nästa ikon, sök, möjliggör 

att skriva in ett ord och få fram alla ställen i materialet där just det ordet förekommer. 

Fullskärmsikonen används både för att förstora upp boken till fullskärm och att 

återställa till utgångsstorleken. Ikonen för bokmärke kan används för att märka upp 

den sidan läsaren befinner sig på eller för att kunna hoppa till någon av de andra 

tidigare märkta sidorna. Miniatyrer är nästa ikon men det ändå som händer genom att 

klicka på den är att hela sidan markeras. Det kan vara så att det finns någon bugg i 

systemet här eller något annat som påverkar och gör att utfallet inte blir som det tänkta.  

Den näst sista ikonen öppnar en informationsruta som ger läsaren möjlighet att stänga 

boken. Den sjunde och sista ikonen har ingen text som kommer upp då musen hålls 

ovanpå så som de tidigare. Det som händer genom att klicka på denna är att en ruta 

kommer upp där det bland annat går att välja språk. Genom att sedan klicka på fältet 

nedanför öppnas en länk till Google translate där det då finns möjlighet för översättning.  

Då det är en bok som tillhandahålls i digital form är det uppslag som läsaren får ta 

del av. Det är möjligt att zooma in för att kunna läsa texten bättre. Då bildtexterna är 

skrivna i mindre storlek än övrig text är detta användbart men gör läsningen av 

innehållet svårare. Materialet är tillgängliggjort med utgångspunkt att läsaren ska just 

läsa texten. Det går även utmärkt att lyssna på texten genom att endast klicka på den. 

Då öppnas en dialogruta och det stycket som läsaren klickade på börjar läsas upp direkt. 

Det är ingen talsyntes utan inläst text som då är betydligt lättare att lyssna på. Flera av 

de viktigaste och grundläggande begreppen innehåller interaktiva bilder eller filmer. 

Filmerna är väldigt interaktiva och innehåller ofta en röst som pratar till det som visas. 

Detta underlättar för elever som har ett behov eller intresse av att få information 

visualiserad för sig.  

 

Anpassningar 

 

Det finns ingen motivering eller visualisering av syftet eller varför eleverna och läsarna 

ska ta del av olika områden eller anledningen till att de olika områdena är viktig.  

I slutet av varje kapitel finns det en sammanfattning. Denna verkar variera mellan 

en halv till en hel sida. En del av dem innehåller bilder och andra bara text. 

Sammanfattningen är uppdelad i kortare och informativa stycken. Då de inte är så långa 
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känns de tilltalande att läsa och de tar upp de viktigaste från varje kapitel.   

Frågorna i slutet av varje kapitel är uppdelade i olika nivåer men det finns ingen 

tydlig uppdelning med extra texter och djupare resonemang för de högpresterande 

eleverna. Det finns förvisso text som förkommer i blåa och gula rutor men bara 

information om vad just den rutan behandlar. Tanken kan vara att dessa är för den 

intresserade men då det inte tydligt framgår kan det även bli oklart för läsaren.  

 

Planering 

 

Det finns inte något planeringsunderlag annat än hur boken är uppbyggd. Antagligen 

finns den i den lärarhandledning som finns till boken men som dessvärre förlaget valde 

att inte låta ingå i denna undersökning.   

 

Uppgifter och bedömning 

 

Som redan har nämnts finns det både förkunskapstest och kapiteltest till varje kapitel i 

boken. När man klickar på länkar till dessa hamnar man på en annan webbsida Dessa 

test håller en hög standard. Dessa är utmanande och roliga för eleverna. Frågorna kan 

exempelvis vara utformade så att för att svara ska olika sker paras ihop eller så ska rätt 

ord fyllas i vid de tumma rutorna i meningarna. Då testet är klart får läsaren reda på 

hur det gick, vilka frågor som besvarades rätt och vilka som innehöll fel. Det är sedan 

möjligt att gå tillbaka för att titta på felen. Gick inte testet bra finns det möjlighet att öva 

på frågorna och det finns hjälp att få via ledtrådar men även ett facit att ta del av om 

man så önskar. Övningsuppgifterna är samma som de som finns i provet. Då det är ord 

som skrivs in finns det en begränsning om vilket val eleven väljer. Exempelvis kan 

brinna vara det rätta svaret fast eleven kanske skrev förbrännas eller antändas och fick 

då fel för det. Det är även rimligt att en viss problematik kan återfinnas av de elever 

som har svårt att stava rätt. Då testet är gjort är det möjligt att få det exporterat som en 

pdf fil. Dessa kapiteltest kn vara vägledande för läraren eller användas som 

självutvärdering för eleverna men dem är knappast lämpliga för att bedöma eleverna 

då eleverna har tillgång till dem samtidigt som de har tillgång till boken. Det finns även 

i slutet av varje kapitel uppgifter som läsaren kan arbeta med. Det finns dock ingen 

stans att skriva svaret på dessa eller liknande. Frågorna här är indelade i tre nivåer, 

minns du?, förstår du? och utmaningen. Detta för att anpassa nivån till samtliga elever. 

Det finns inget sammanställt svar till dessa frågor. Det finns inga laborationsförslag i 

PULS Kemi.  

 

Syfte 

 

I det digitala läromedlet PLUS Kemi finns det uppgifter och information så att läsaren 

blir uppmanad att både granska, kommunicera och ta ställning i olika frågor. Det 

medför att den första av de tre punkterna från kursplanens syfte är uppfyllt. Angående 

systematiska undersökningar så fanns det inga laborationsförslag. Det finns däremot 

uppmaningar i de frågorna som tillhandahålls som utmanar läsaren att utföra 

systematiska undersökningar. Som exempel är en del av den andra frågan av dem i 

utmaningsdelen på kapitlet om luft följande: ”Gör egna mätningar av föroreningar eller 
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effekter av föroreningar i de närmaste omgivningarna.” För att kunna svara på och 

genomföra detta behöver eleven utföra en systematisk undersökning eller i alla fall en 

undersökning. Den tredje punkten handlar om begrepp, modeller och teorier. Dessa 

finns beskrivna i texterna, bildtexterna, sammanfattningarna och i den ordlista som 

finns tillhandahållen längst bak i boken. I de uppgifterna som finns i boken, 

förkunskapstesten och kapiteltesten så får eleven flera möjligheter att använda kemiska 

samband vid beskrivningar och förklaringar.  

 

Den förhöjda växthuseffekten 

 

Stycket som handlar om växthuseffekten heter Vad är växthuseffekten?. Överst på 

sidan är det en stor bild som visar vad växthuseffekten är. Det finns siffror som 

markerar de olika solstrålarna och pilarna. Siffrorna är sedan förklarade med en bildtext. 

Det finns även en interaktiv version av bilden. Då börjar man med solstrålarna som har 

numer ett och sedan läggs de resterande på en och en så att det på så sätt är lättare att 

följa vad som händer. Bilden är detaljerad och visar ganska noga vad det är solstrålarna 

och värmestrålningen kan studsa mot. Detta gör även att bilden kan vara lite svår att 

tolka och lätt uppfattas som komplex. Texten i stycket börjar med att förklara vad 

växthuseffekten är genom att jämföra att jorden befinner sig som i ett växthus i och med 

dess atmosfär och dess innehåll. Att det är vårt levnadssätt som ger en förhöjd halt av 

växthusgaser och att växthuseffekten är nödvändig men ökningen av växthusgaserna 

är oroande tas upp i samma stycke. Därefter förklaras de katastrofala konsekvenser som 

en temperaturhöjning kan ge upphov till. Flera stycken till fortsätter sedan på samma 

spår och det finns information om vad samhället nationellt och internationellt gör för 

att minska utsläppen. Det nämns även exempel på vad du själv kan göra för att minska 

utsläppen. 

 

Spektrum Kemi 
 

Presentation 

 

Till det digitala läromedlet spektrum kemi finns det en bok med text för läsaren att ta 

del av. Denna text är precis densamma som den text som finns i deras tryckta bok. Till 

den tryckta boken finns det möjlighet att arbeta med en webbapp som i onlineboken är 

inbakad. Känslan är inte att läsa en bok som har gjorts tillgänglig digital. En stor del av 

det beror på den anpassning som finns. Det finns betydligt fler sidbrytningar och ett 

stycke per sida. Det är inte så heller att läsaren behöver rulla ner för att kunna ta del av 

hela texten utan all text per sida finns synlig på skärmen nästan hela tiden. Det ger ett 

intryck av en lättläst bok. För att komma till nästa eller föregående stycke används de 

pilar som finns till höger eller vänster. Varje kapitel är indelat i delkapitel som finns 

tillgängliga att lyssna på via en inläst text. Det finns uppgifter som tränar begrepp och 

frågor kopplade till samtliga delkapitel. Det finns även förklaringar till de begrepp som 

är väsentliga och som förekommer i de olika delkapitlen. En väldigt användbar finess 

här är att begreppen inte bara finns beskrivna på svenska utan även på andra språk så 



22 
 

som arabiska och dari. Det är lätt att ta sig till menyn för det delkapitel som just för 

tillfället behandlas genom att klicka på den stängda boken uppe till vänster. För att 

komma till bokens huvudmeny med en översikt över alla kapitel går det att klick på 

huset högst upp till vänster. Det finns möjlighet att stryka under och markera texten, 

att anteckna och på olika sätt bearbeta texten.  Det finns interaktivt material i form av 

animationer och filmer.  

 

Anpassningar 

 

I slutet på varje kapitel finns det en sammanfattning som sammanfattar varje delkapitel 

för sig. Denna består av kortfattade meningar och små stycken. De viktigaste begreppen 

från varje delkapitel tas med och förklaras. Innan sammanfattningen finns det 

perspektiv som ger information och olika perspektiv på något som kan kopplas till detta 

kapitlet. Det finns även fördjupningsmaterial tillsammans med den vanliga texten i 

slutet på delkapitlen för de elever som vill ha djupare kunskaper och ökad förståelse. 

Det finns uppgifter av olika svårighetsgrad i de frågorna som presenteras i finalen.  

 

Planering 

 

I den lärarhandledning som tillhör detta läromedel finns det förslag på uppgifter, 

demonstrationer, laborationer och självutvärderingsmaterial till eleverna. Det finns 

däremot ingen direkt planering för hur undervisningen ska läggas upp utan det är upp 

till läraren själv att genomföra. Då delkapitlen har en tydlig inramning och struktur 

underlättar det vid planeringen då dessa kan användas som block.  

 

Uppgifter och bedömning 

 

Till varje delkapitel finns det möjlighet att träna på begrepp och besvara frågor. Dessa 

är av olika karaktär och kan innebära att rätt svarsalternativ ska kryssas i, att rätt ord 

ska skrivas eller att några enstaka ord ska komplettera en mening. Efter eleven har 

svarat på frågorna ges direkt feedback och information om det var rätt eller fel. Det går 

sedan att läsa om vad rätt svar på de felbesvarade frågorna skulle varit samt att göra 

om bara de frågorna som blev fel. I slutet av kapitlet finns det uppgifter som eleven kan 

använda för att testa sig själv på hela kapitlet. I lärarhandledning finns det förslag på 

uppgifter, demonstrationer, laborationer och självutvärderingsmaterial till eleverna. 

Det finns även prov med bedömningsanvisningar som får lov att användas precis som 

de är. Detta underlättar för läraren och förenklar lärarens planering och bedömning.  

 

Syfte 

 

Med det material som tillhandahålls uppfylls alla de tre punkter som presenteras i 

kursplanen för kemi.  
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Den förhöjda växthuseffekten 

 

Konsekvenserna av en ökad temperatur är utgångspunkten i förklaringen av hur 

koldioxid bildas och påverkar jorden. Därefter förklaras vad förbränning är och vad 

som händer då. Koldioxid förklaras samt att mängden koldioxid finns i atmosfären. 

Koldioxidens funktion som en växthusgas presenteras och det görs en liknelse med att 

jorden finns i ett växthus. Konsekvenserna av en ökad växthuseffekt och en global 

uppvärmning gås igenom. Därefter läggs fokus på vad som kan göras för att bromsa 

klimatförändringarna på internationell, nationell och personlig nivå.  

Jämförelse 
 

Det finns en hel del skillnader mellan de tre olika digitala läromedel som har studerats 

och undersökt. Nedan i tabell 2 finns en sammanställning över de flesta olika punkterna 

som har analyserats och hur respektive läromedel innehåller och presenterar olika delar. 

Kemi Direkt har två punkter med tydliga nej och tre punkter med svaga ja. Det medför 

fem punkter totalt där ett enstämmigt ja saknas. PLUS Kemi har fem nej medan 

Spektrum Kemi besvarar samtliga frågor med ett Ja.  

 

Tabell 2 visar resultatet vid undersökningen av de olika punkterna. 

 Kemi Direkt PLUS Kemi Spektrum Kemi 

Möjlighet till att texten i korta 

textavsnitt 

Ja Nej Ja 

Möjlighet att lyssna Ja, via talsyntes Ja Ja 

Filmer Ja, en Ja Ja 

Tydliga mål definieras Mål för vad Nej Ja 

Sammanfattning Ja Ja Ja 

Extramaterial för starka elever Ja Nej Ja 

Planeringsunderlag Ja Nej Ja 

Frågor Ja Ja Ja 

Bedömning Nej Ja Ja 

Laborationsförslag Ja Nej Ja 

Är alla tre punkter av syftet uppfyllt? Nej, bara punkt 2 

och 3 

Ja Ja 

Beskrivning av vad läsaren kan göra 

för att minska bidraget till den 

förhöjda växthuseffekten 

Nej Ja Ja 
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Diskussion 
De tre digitala läromedel som har undersökts och studerats har gjort det inom flera 

olika områden med sex underrubriker som avgränsar varje del. Analysen som här följer 

i denna diskussionsdel kommer för läsarens enkelhet följa samma indelningar.  

Presentation 
 

Presentationen av de olika digitala läromedlen är i mångt och mycket samma. Alla tre 

har en förlaga i en tryckt fysisk bok som på ett eller annat sätt har digitaliserats och 

därigenom finns tillgänglig digitalt. De olika tillverkarna har sedan anpassat böckerna 

på lite olika sätt. Det finns olika sätt att navigera, lyssna på texten och byta från ett 

stycke till nästa. Vad läsaren föredrar kan vara individuellt men det underlättar på 

många sätt att det inte är så stort textflöde på varje sida. Spektrum Kemi har lyckats bra 

här genom att dela upp texten med många sidbrytningar. Det är både intressant och en 

besvikelse att inget av de studerade digitala läromedlen erbjuder något annat än just en 

digitalisering av en fysisk bok. Kemi som är ett väldigt intressant ämne som finns 

överallt borde kunna ha ett digitalt läromedel som erbjuder interaktiva och lärorika 

aktiviteter utan att fakta och information tillhandahålls i form av text eller uppläsning 

av texten. Förvisso finns det några interaktiva illustrationer och filmer men dessa har 

skapats och lagts till som just ett komplement för att lyfta och utnyttja i någon mån en 

liten del av de möjligheter som finns. Precis som Calderon (2015) menar så kan den 

digitala tekniken förbättra elevernas lärande om de används och är utformade på 

lämpliga sätt.  

En fördel med en digitaliserad bok istället för en traditionell bok är att eleverna inte 

behöver bära runt böckerna, klimatet påverkas mindre och det kan inte bli någon 

förstörelse på materialet så som med vanliga böcker. 

Anpassningar 
 

Enligt skollagen ska alla elever kunna ta del av en utbildning som är anpassad till den 

nivån de befinner sig på. Det spelar ingen roll om eleven visar upp svaga eller starka 

prestationer. Nivån ska hela tiden vara lagom utmanande. För elever som är svaga eller 

som exempelvis tycker att kemiämnet i skolan är tråkigt behöver bli motiverade genom 

att syftet och målen med undervisningen tydliggörs. Vid genomgången av dessa tre 

digitala läromedel synliggörs en jämförelse i tabell 2. Där syns det att PLUS Kemi inte 

hade någon information om vilka mål de olika avsnitten och kapitlen innehåller. Kemi 

Direkt hade mål kopplat till varje huvudområde men målen handlade bra om vad 

eleven skulle lära sig men inte varför. Då blir inte eleven motiverad till varför den ska 

lära sig dessa mål och vad det syftar till. I Spektrum Kemi framgick det tydligare varför 

och vad varje område var viktigt att lära sig och förstå.  

Alla de tre digitala läromedlen innehöll sammanfattningar även om de var olika 

innehållsrika och strukturerade. Anledningen till det kan vara att det i bokform tidigare 

har funnits en efterfråga på just sammanfattningar. Då böckerna har gjorts tillgängliga 

i digitalt format har inte texten förändrats och därmed finns sammanfattningarna med. 
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Ett möjligt scenario skulle vara ett digitalt läromedel i kemi som kan anpassas till 

varje elev och dennes individuella nivå. Det hade möjliggjort en större användning av 

det digitala läromedlet som formgivande för undervisningen. Om det är möjligt för de 

svaga eleverna att exempelvis ha texter som är enklare och uppgifter som inte är för 

invecklade eller försvåra. De ord och begrepp som används behöver förklaras och 

tydliggöras för läsaren för att läsaren ska kunna ta till sig och förstå den fakta som 

presenteras (Nillson, 2010, Scleppegrell, 2004). Med ett elevanpassat läromedel är det 

även möjligt att lägga till små delar kontinuerligt till enskilda elever istället för att dessa 

elever ska behöva förfasas över den stora mängden information och uppgifter.  

Detta hade med stor säkerhet underlättat inlärningen för dessa elever och då på 

samma sätt skapat ett intresse för kemin och gjort ämnet intressant. För starka elever 

hade det varit möjligt att hela tiden erbjuda texter som ger information och utmanar 

elevens uppfattningar och förklaringsmodeller. Då undervisningen idag ska anpassas 

till den enskilda elevens nivå hade det varit önskvärt att kunna göra denna anpassning 

redan i samband med det material som eleven tillhandahålls. Med dessa digitala 

läromedel, precis som med traditionella, fysiska, böcker, behöver läraren i efterhand 

kommunicera med de enskilda eleverna om vilka uppgifter och sidor de ska göra för 

att kunna tillgodogöra sig största möjliga mängd av innehållet på en lagom nivå.      

Planering 
 

Funktioner som möjliggör att skriva anteckningar, markera text och skapa bokmärken 

kan möjliggöra och inspirera eleverna att testa olika studietekniker för att öka deras 

individuella lärande. Läromedel som har dessa typer av funktioner är på det sättet att 

föredra jämfört med de som saknar. Kemi direkt erbjuder en möjlighet för läsaren att 

skriva anteckningar men har ingen funktion för att skapa bokmärken eller markera text. 

PLUS Kemi ger möjlighet att lägga in bokmärken på valda sidor men det finns ingen 

möjlighet att markera det intressanta med just den sidan eller att skapa egna 

anteckningar kopplade till sidor och kapitel. Spektrum kemi erbjuder möjligheter både 

för att föra anteckningar och att markera text. Sammantaget erbjuder Spektrum Kemi 

störst möjligheter för eleverna att använda olika instuderingstekniker och 

studiemetoder.  Det går dock att önska att det funnits digitala läromedel som väglett 

eleverna och erbjudit dem ett stort urval av olika strategier som underlättar för 

inlärningen.  

Inget av de tre digitala läromedlen innehåller ett planeringsunderlag. Spektrum 

Kemi är den som tillhandahåller mest och har i sin lärarhandledning förslag på 

alternativa uppgifter, demonstrationer och laborationer men det finns inget förslag på 

en planering eller hur lång tid som är lämplig att ägna åt varje avsnitt. En anledning till 

detta kan vara att olika skolor i olika kommuner lägger upp undervisningen olika vilket 

medför att det ändå inte hade gått att följa en sådan plan för de allra flesta eftersom det 

inte finns något ideal eller standard att utgå ifrån.   

 

Uppgifter och bedömning 
 



26 
 

Samtliga av de tre läromedlen har uppgifter som eleverna kan arbeta med på ett eller 

annat sätt. Kemi Direkt saknar en funktion för bedömning av uppgifterna medan både 

PLUS Kemi och Spektrum kemi har detta. De kapiteltester och andra uppgifter som 

tillhandahålls verkar det inte som att det finns någon insamlingsfunktion på eller ett 

sätt för läraren att se precis vad eleverna har svarat. Detta är en begränsning eftersom 

det då inte kan användas för att bedöma elevernas färdigheter. Om eleverna dessutom 

har möjlighet att göra testen flera gånger hemma i förväg skulle det inte hjälpa om 

läraren samlade in elevernas prestationer. Det hade dock kunnat lösas om det vore 

möjligt att se all historik som varje elev har gjort. Elever har som störst inlärning när de 

gör fel och sedan kan rätta det. Det medför att dessa kapiteltester och andra uppgifter 

eleverna kan göra som direkt kan bli bedömda så eleverna får återkoppling fungerar 

som en form av formativ bedömning till eleverna och på så sätt kan deras inlärning och 

kunskapsinhämtning bli större. En del av de frågor som finns tillhandahållna saknar 

både en återkoppling och facit. Det kan då skapa en risk att eleverna lär in fel om de 

tror att de har ett korrekt svar men sedan inte kan kontrollera och korrigera detta.   

 

Både Kemi Direkt och Spektrum kemi ger information om läraranvisningar. Det finns 

laborationsförslag med till båda och Spektrum kemi har även förlag till uppgifter och 

prov. Till provuppgifterna tillhandahålls bedömningsanvisningar. Med bra och 

utvecklade bedömningsanvisningar är det möjligt att få en mer likvärdig bedömning. 

Om det skulle vara så att flertalet skolor använder sig av samma läromedel som 

tillhandahåller lämpliga prov och har genomarbetade bedömningsmaterial kan 

bedömningen på dessa skolor därmed bli mer likvärdig vilket medför att 

likvärdigheten på landets skolor ökar. Anledningen till detta och till att bedömningen 

på många håll inte är likvärdig har ju att göra med lärarens tolkningsutrymme av 

kunskapskraven.  

Syfte 
 

Syftet med kemiundervisningen som sammanfattas med tre punkter i grundskolans 

kursplan i kemi uppfylldes av två av de tre digitala läromedlen. Punkten som handlar 

om att granska information och ta ställning i olika frågor uppfylldes inte av 

demoversionen av Kemi Direkt. Det är troligt att i fullversionen återfinns uppgifter och 

information som låter eleven kunna använda sina kunskaper i kemi för att göra just 

detta. Alla tre läromedlen är gjorda efter att den senaste läroplanen, Lgr 11, kom ut och 

således anpassade efter den vilket medför att syftena bör ha funnits med vid 

framställningen och därmed blivit uppfyllda. Det är därför inte anmärkningsvärt att 

både PLUS Kemi och Spektrum Kemi uppfyller alla tre syftena.   

Den förhöjda växthuseffekten 

 

Beskrivningarna om växthuseffekten och den förhöjda växthuseffekten har olika 

karaktär och förmedlar därav olika upplevelser. I Kemi Direkt framgår inte 

anledningen till varifrån namnet växthuseffekten kommer. Det gör begreppet både 

svårare att förstå men även att komma ihåg för läsaren. Bilderna som används är 
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däremot tydliga och det framgår vad det är som bidrar och gör att det numera finns en 

global uppvärmning och en förhöjd växthuseffekt.  Både PLUS Kemi och Spektrum 

kemi förklarar var namnet växthuseffekten kommer ifrån och har även med ett eller 

flera förslag för vad samhället nationellt och internationellt samt vad läsaren kan göra 

för att minska bidraget till ökningen av växthusgaser. Dessa har liknande utgångspunkt 

men förklarar lite olika. Det finns ingen tydlig skillnad om vilken av uppläggen som 

bidrar mest till att väcka elevernas intresse och göra informationen intressant. Det är 

tycke och smak som styr. De kan därmed anses vara likvärdiga. Det hade varit önskvärt 

med fler alternativ för vad eleverna själva kan göra och hur deras val de gör i vardagen 

kan påverka antingen på ena eller på andra hållet. Exempelvis att använda 

styckesförpackningar istället för storköp och att gå och cykla istället för att ring efter 

skjuts.  Detta hade kunnat skapa ett ännu större intresse och engagemang hos eleverna. 

Något som hade kunnat användas för att ytterligare öka elevernas engagemang skulle 

vara möjligheten att använda funktioner i läromedlet för att under exempelvis en vecka 

se hur mycket utsläpp av växthusgaser som varje elev kan spara. Det skulle kunna vara 

som en utmaning där det finns möjliga förslag på val och hur mycket de påverkar. Då 

hade eleverna kunnat tävla mot varandra eller så hade olika klasser kunnat haft 

utmaningar mot andra.  

 

Ett sätt att skapa en intressant presentation av vad växthuseffekten är och vilka 

konsekvenser den förhöjda växthuseffekten kan ge skulle kunna vara med en interaktiv 

film där ett förslag skulle kunna vara ett en koldioxid molekyl följs genom dess 

kretslopp och skillnaden då koldioxid tillförs vid förbränning av fossila bränslen. Det 

skulle exempelvis vara möjligt för eleven att välja olika vägar som koldioxidmolekylen 

kan ta och vilka konsekvenser detta kan få. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara 

att följa solljuset och de olika steg som solljuset stöter på och på det sättet få en förståelse 

för vad växthuseffekten är.  
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Slutsatser 
I detta arbete har tre olika digitala läromedel i kemi undersökts och analyserats med 

hänsyn till tre givna frågeställningar.  

De digitala läromedel som finns tillgängliga för undervisning i kemi för 

grundskolans senare del är digitaliserade fysiska böcker. Det har inte skapats ett nytt 

läromedel som är digitalt utan de böcker som förlagen redan har tillgängliggjorts 

digitalt. De har givetvis anpassats mer eller mindre men de uppvisar samma brister 

som en traditionell fysisk bok när det gäller nivåanpassning till de enskilda eleverna.  

Bilden som skapas av kemin kan tyckas vara både intressant och samtidigt inget 

speciellt alls. Det beror såklart på betraktaren. Det är inget som skiljer på den metod 

som dessa läromedel använder för att skapa elevernas intresse jämfört med traditionella 

böcker. Ett förslag för förbättring är interaktiva filmer och spel.  

Av dessa tre böcker uppfyller Spektrum Kemi flest av de kriterier som har 

undersökts. Vid ett tillfälle för val anses det som det mest anpassade och användbara 

digitala läromedlet på marknaden. Det finns flera olika förslag till förbättringar för att 

höja nivån och förbättra digitala läromedel i kemi ytterligare.   
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