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Abstract 
English title: Content and inquiry in science - A study about how content is portrayed in 

educational materials and inquiry-based instruction in educational manuals 

Author: Julia Andersson, spring term 2016 

Supervisor: Tomas Bollner 

The aim of this study is to investigate how educational materials for science in the early 

school years are portraying information and facts. How the belonging educational manuals 

can be used as a complement to the content in the educational materials and their help for an 

inquiry-based instruction are also going to be investigated. Through analysis of the 

educational material and manuals, the following questions will be answered: 

● How is the content in the educational materials portrayed? 

 

● How can the educational manuals support an inquiry-based instruction? 

 

The content is categorized as established, explaining, reflecting/analyzing or normative 

distinction based on the theoretical division by Ammert (2011b). Analysis of how the 

educational manuals promotes inquiry is based on a level division by Banchi and Bell (2008) 

who describes four different levels of inquiry. Confirmation inquiry to an open inquiry.  

The results of this study indicates that the content in the investigated educational materials is 

mostly presented as established facts. Explaining and reflecting facts can be seen in at least 

one of the educational materials. The educational manuals can be a tool for teachers to make 

the instruction inquiry-based, but teachers have to make a lot out of the material themselves 

to reach an open inquiry. 

Nyckelord: Naturvetenskap, experiment, undersökning, undersökande arbetssätt 

 Key words: Science, experiment, investigation, inquiry  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Ammert (2011a) skriver i Att spegla världen - läromedelsstudier i teori och praktik hur 

läroböcker ofta utgör det huvudsakliga mötet med ämnesinnehåll för elever och att de för 

lärare är ett troget arbetsredskap. Ammert (2011a) återger att statliga organ tidigare stod för 

en läromedelsgranskning. Sedan 1991 är det dock upp till lärare själva att avgöra om 

läromedel är lämpliga, objektiva och stämmer överens med styrdokumentens mål. Ammert 

framhåller därför vikten av att lärare idag har kunskap om läromedel och redskap för att 

analysera dem (s.17). 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée, C. (2014) betonar hur naturvetenskapen 

väldigt sällan är absolut sann, utan prövande och föränderlig då den är ett resultat av 

mänsklig slutledning och fantasi. Elfstörm m.fl. uppmuntrar därför till inquiry, vilket 

förklaras som ett mångtydigt begrepp som omfattas av flera olika tolkningar, bland annat 

vetenskaplig undersökningsprocess, vilket är en utgångspunkt till ett undersökande arbetssätt. 

Arbetssättet tar tillvara på barns egna utforskande genom en upptäckt följt av noggranna 

observationer initierat av barnen själva (Elfström et al. 2014 ss. 15-17, 20).  

Rapporter visar på ett dalande intresse och bristande kunskaper hos elever i NO-ämnet 

(Andersson 2011 s. 16). Kunskapsraset framhålls i en rapport av Skolinspektionen (2011) 

kunna beror på ett minskat användande av läroböcker som tidigare, innan avskaffandet av den 

statliga granskningen, hade en kunskapsgaranterande roll (ss. 8-10).  

Föreningen Svenska Läromedel (2016) har gjort en forskningsöversikt över läromedel, vilken 

visar att det finns mycket forskning på området. Även hur undervisningen i NO bör bedrivas 

för att öka intresset samt stärka ämneskunskaper finns det gott om. Huruvida läroböcker med 

tillhörande lärarmaterial i NO kan bidra till den eftersträvansvärda undervisningen är det 

ingen funnen forskning som sett på. För mig som blivande lärare är det av stort intresse att se 

på vad läroböcker kan erbjuda samt hur de kan analyseras, något som Ammert (2011a) 

framhåller är upp till lärare (s.17). I studien ämnar jag se på hur naturvetenskapen förmedlas 

genom olika innehållsframställningar i NO-läroböcker för årskurs 1-3 för att se om 

läroböcker framställer naturvetenskapen som absoluta sanningar som, utifrån Elfströms m.fl. 

(2014) resonemang, kan minska känslan av att det finns något att undersöka, eller om 

innehållsframställningarna visar på naturvetenskapens föränderliga karaktär. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur innehållet framställs i fyra NO-läroböcker för årskurs 

1-3, i tre serier. Vidare kommer läroböckernas tillhörande lärarmaterial, i form av två 

lärarhandledningar och en provlektion, undersökas för att se på hur de kan komplettera 

läroböckernas innehåll samt främja ett undersökande arbetssätt. 

1.3 Frågeställningar 
 

● Hur framställs innehållet i läroböckerna?  

 

● På vilket sätt främjar lärarhandledningarna ett undersökande arbetssätt?  

 

Syfte är inte att kritisera och värdera olika läroböcker som bättre eller sämre utan att se på de 

möjligheter de utgör utifrån valda perspektiv. 

 

1.4 Bakgrund 
Nedan redogörs för vad det står i läroplanen, Lgr 11 att NO-undervisningen i skolans tidigare 

år ska innehålla, varför NO ska finnas med på schemat i skolan samt hur undervisningen bör 

bedrivas och varför. Vidare kommer läroböcker definieras.  

1.4.1 Undervisnig i NO 

NO-undervisningen, biologi, kemi och fysik, ska enligt Läroplanen, Lgr 11 ge elever 

möjligheten att ställa frågor om människan och naturen, fysikaliska företeelser och 

sammanhang samt kemiska processer och materials egenskaper och uppbyggnad utifrån egna 

upplevelser och aktuella händelser. Eleverna ska även utveckla förmågan att kommunicera 

och granska information, utföra systematiska undersökningar samt använda begrepp för att 

förklara och beskriva naturvetenskapliga fenomen (Skolverket 2011, ss. 111, 127, 

144).  Eleven ska kunna ge exempel på samband i naturen utifrån upplevelser och 

utforskande av närmiljön. Eleverna ska kunna beskriva, berätta, samtala om och diskutera de 

centrala innehållen i läroplanen. Enkla undersökningar och fältstudier utifrån tydliga 

instruktioner ska kunna utföras (Skolverket 2011, ss. 115-116, 132, 148-149).  

National Research Council, NRC (2000), skriver i Inquiry and the National Science 

Education Standards - A Guide for Teaching and Learning, att barn är av naturen nyfikna och 
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deras varför-frågor bör tas tillvara på. Undervisningen bör inte bestå av faktaförmedling som 

kräver memorering av eleverna (s.12). NRC beskriver att inquiry, undersökande arbetssätt, 

innebär att elever lär sig naturvetenskapliga förklaringar samt att både göra och förstå 

naturvetenskapliga undersökningar. En klassrumsundersökning bör utgå från elevernas 

nyfikenhet. Frågor och möjliga förklaringar formuleras utifrån deras tidigare kunskaper. En 

möjlig förklaring får fungera som hypotes för att sen leda till undersökningar (NRC 2000, ss. 

7-10, 25).  

Utifrån NRC ska följande ingå i ett undersökande arbetssätt. 

● Ställa en fråga 

● Planera och genomföra enklare undersökningar 

● Användande av enklare utrustning och verktyg för att samla data 

● Använda den insamlade datan för att komma med rimliga förklaringar 

● Kommunicera undersökningen och förklaringarna (NRC 2000, s. 19). 

 

Det undersökande arbetssättet svarar mot läroplanen, Lgr 11 som betonar både förmågan att 

ställa frågor, utforskande av närmiljö, kommunicera de centrala innehållen samt utföra enkla 

undersökningar (Skolverket 2011, ss. 115-116, 132, 148-149). 

 

Elevers intresse och kunskaper brister när det kommer till NO (Skolinspektionen 2011; 

Andersson 2011, ss. 15-16). Ett vetenskapligt arbetssätt måste implementeras tidigt så att 

barnen lär sig hur de ska arbeta samt blir intresserade av NO. Ämnet riskerar annars bli för 

svårt om eleverna i högre årskurser förväntas arbeta på ett sätt de aldrig tidigare gjort (Harlen 

2006, ss. 9-12).  

Harlen (2006) beskriver hur barn utvecklar sin förmåga att förstå världen runt sig genom att 

studera naturvetenskap. Harlen beskriver dock hur elever måste få hjälp på vägen med hur de 

samlar och organiserar information. Elever behöver även naturvetenskap för att kunna fatta 

vardagliga beslut och ju mer utvecklad tekniken blir, ju fler vardagliga områden berör den 

och kräver den kunskap inom. Därför blir naturvetenskapen allt viktigare (Harlen 2006, ss. 

10-12). Precis som Harlen (2006), så beskriver även Andersson (2011) hur NO-ämnet i 

skolan är viktigt för att förstå sin omvärld. Barns utforskande lek är till för att lära känna 

miljön som de lever i. Andersson (2011) betonar även vikten av NO i skolan för möjligheten 
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att kunna ta ställning i samhällsfrågor och skapa sig en åsikt. Vidare tar Andersson upp att 

NO i skolan behövs för att samhället ska fungera och utvecklas. Vi behöver ingenjörer, läkare 

etc. Elever ska inte berövas chansen till självförverkligande (Andersson 2011, ss. 33-42). 

Skolans NO skiljer sig från elevernas vardagsföreställningar och när den inte kommer till 

användning utanför skolan, glöms den snart bort (Andersson 2011, ss. 15-16).  

Elstgeest (2006a) beskriver hur hon gästade en klass för att implementera ett friare 

undervisningssätt i NO. Klassens ordinarie lärares närvaro beskrivs bidra till en stämning där 

eleverna inte vågade sig på något undersökande. Elstgeest (2006a) beskriver att lärare måste 

slappna av och inte vara rädd för “kaoset” samt hålla eleverna med tillräckligt material. Alla 

elever behöver heller inte arbeta med samma sak på en gång (ss.22-24). Harlen (2006) 

betonar dock att fullt sysselsatta elever inte är en garanti för att något lärs. Aktiviteten måste 

ha en bakomliggande tanke och erfarenhet som bör kommuniceras (s.15). Harlen och 

Symington (2006) beskriver hur en kortare stund av fri lek med materialet är en bra metod för 

att få barn att ställa frågor och börja fundera (s.47). Elstgeest (2006b) poängterar hur frågor 

som leder till fortsatt undersökande kan ge eleverna svaren istället för att svara rakt ut hur 

något förhåller sig (ss.51-53). 

Ovanstående avsnitt ämnade ge en bild av NO-undervisningen, varför den behövs samt hur 

ett undersökande arbetssätt kan förstås. Nedan definieras läroböcker. 

1.4.2 Läroböcker 

Wikman (2004) definierar läroböcker som mer eller mindre direkt producerade för att 

uppfylla målen för undervisning och inkluderar allt tryckt material avsett för undervisning 

och uttryckligen tänkta att använda för lärande i skolarbete (ss. 17-18). I studien ses 

läroböcker utifrån Wikmans definition. Till läroböckerna i studien kommer arbetsbok, 

elevhäfte och grundbok användas då det är förlagen och författarnas benämning på de olika 

verken. I studien används även lärarmaterial, vilket är av förlaget eller läromedelsförfattaren 

material med kopplingar till läroboken. Lärarmaterialet utgörs av två lärarhandledningar samt 

en provlektion (Se avsnitt 4.4). 

2. Teori 
I nedanstående avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som kommer användas vid 

analysen av det empiriska materialet och för att besvara frågeställningarna. 
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2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Läroböckernas innehåll kommer analyseras utifrån en indelning av framställningssätt i fyra 

kategorier. Hur lärarhandledningar kan bidra till ett undersökande arbetssätt kommer studeras 

utifrån en indelning av undersökande i fyra nivåer. 

2.1.1 Innehållsframställningar 

Ammert (2011a) beskriver hur läroböcker kan studeras ur ett processuellt, ett strukturellt och 

ett funktionellt perspektiv vilka ingår i en didaktisk kommunikationskedja (ss. 18-19). I 

studien kommer läroböckerna analyseras ur ett strukturellt perspektiv med fokus på 

innehållsframställningar. Ammert (2011b) beskriver hur innehåll i läroböcker kan variera 

stort och förändras efter bland annat pedagogiska och ämnesdidaktiska ideal. Vidare 

presenteras en teoretisk indelning att använda för att analysera innehållsframställningar och 

olika djup i de förklaringar som ges. De kategorier Ammert har lyft i sin analysmodell, och 

som kommer användas vid analys av det empiriska materialet i studien är: konstaterande, 

förklarande, reflekterande/analyserande och normativ. Hur läroböckers innehåll framställs 

förklaras påverka hur läsaren tolkar det (Ammert 2011b, ss. 259-262). Analysmodellen 

möjliggör att se på hur naturvetenskapen framställs genom att den konstaterande 

framställningen kan tolkas presentera en absolut sanning medan en mer reflekterande 

framställning kan ses skapa förståelse för att naturvetenskapen är föränderlig, vilket 

motiverar valet av analysmodell. 

Till den konstaterande framställningen redovisas fakta kortfattat och bekräftande och kan ofta 

ses som ryckt ur ett sammanhang. Innehållet svara på frågor som Vad är? Vem är? Hur 

mycket?  

Den förklarande framställningen förklarar och beskriver hur något är och sätter det i ett 

sammanhang. Tydliga exempel uppges vara resonemang kring orsak och verkan. 

Framställningen svarar på frågor som Vad betyder det? Vad beror det på? 

En reflekterande/analyserande framställningstyp ser på en fråga eller ett fenomen ur olika 

perspektiv eller resonerar kring det. Det görs genom att knyta an till läsarens erfarenheter och 

förförståelse alternativt att jämförelser görs. Denna framställningstyp svarar på frågor som 

Hur kan jag förstå det? Vad kan det jämföras med? Vad skulle hänt annars? 
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En normativ framställning innebär ett värderande innehåll som svarar på vad som är bra och 

dåligt, rätt eller fel och hur man ska tänka eller vara. Detta kan göras explicit eller implicit. 

Ammert anger att en normativ framställning även kan ses ihop med någon av de tre övriga 

kategorierna, som normativt konstaterande. Ammert beskriver hur en normativ framställning 

lyfts in analysmodellen då läroböcker ofta är värdeförmedlande (Ammert 2011b, ss. 261-

262).  

2.1.2 Inquiry 

Doktorand Heather Banchin och professor Randy Bell vid University of Virginia (2008) 

beskriver inquiry-based learning, undersökningsbaserat lärande, i olika nivåer i artikeln The 

many levels of inquiry. Inquiry, undersökande arbetssätt, innebär enligt författarna inte att 

elever ska ha förmågan att designa en naturvetenskaplig undersökning från grunden på en 

gång utan att elever behöver stöd och träning i att utveckla ett undersökande arbetssätt. En 

gradvis förändring av hur mycket information eleverna får i form av guidande frågor, 

planering och förväntade resultat samt hur mycket läraren ska guida (Banchi & Bell 2008). 

● Confirmation inquiry, bekräftande undersökning (min översättning) 

Eleverna får en undersökningsfråga, en metod att samla in data med samt ett givet 

resultat. Målet är att bekräfta att de resultat som förväntas är de som undersökningen ger 

samt att förstärka det eleverna redan vet och att träna på att arbeta undersökande. 

● Structured inquiry, strukturerad undersökning (min översättning) 

Eleverna får både en undersökningsfråga och en metod för att finna resultatet. Målet är att 

finna en förklaring till det resultat som undersökningen leder till. 

● Guided inquiry, guidad undersökning (min översättning) 

Eleverna ges en undersökningsfråga men ingen metod. Målet är att de själva ska kunna 

planera undersökningen och sen testa frågan. 

● Open inquiry, öppen undersökning (min översättning) 

Här är det helt upp till eleverna att ställa en fråga, planera och genomföra undersökningen 

och sedan presentera sina resultat. Denna nivå ger eleverna möjligheten att arbeta som en 

forskare men kräver också mer, varför de tre första stegen bör föregå en öppen 

undersökning (Banchi och Bell 2008). 
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Alla nivåer beskrivs kunna göras i skolans lägre årskurser men alla områden bör börja med en 

bekräftande undersökning. Elever beskrivs ofta komma med frågor under undersökningens 

gång vilka kan fungera som undersökningsfrågor i en senare nivå (Banchi och Bell 2008). 

 

2.2.1 Teorireflektion 

Som nämnts ovan bör naturvetenskapen ses som föränderlig och sällan som en absolut 

sanning (Elfström et.al 2014, s. 15).  Ammerts (2011b) indelning möjliggör att innehållets 

framställning av naturvetenskapen som en sanning eller som föränderlig kan analyseras. Ett 

konstaterande innehåll kan ses begränsa förståelsen för att något kan vara eller ha varit på 

något annat sätt. Ett förklarande innehåll kan skapa förståelse för att det finns fler faktorer 

som kan påverka det som förklaras och en reflekterande/analyserande framställning skapar en 

förståelse för att det som beskrivs kan te sig olika ur olika perspektiv samt förändras över tid. 

Det senare kan således ses till större del bidra till att det som framställs kan vara värt att 

undersöka då resultatet kan bli något nytt, till skillnad från en konstaterande framställning där 

den sanning som går att finna framställs som funnen. 

Fördelen med Banchi och Bells (2008) nivåindelning av ett undersökande arbetssätt kan ses 

vara att även ett konstaterande innehåll, utifrån Ammerts (2011b) indelning, kan undersökas 

med Banchi och Bells (2008) första, bekräftande nivå, som endast avser bekräfta redan kända 

resultat, alltså den sanning som presenterats. Ett mer reflekterande innehåll kan i större 

utsträckning ses väcka nya frågor och således leda till en öppnare undersökning. Teorierna 

kan således ses komplettera varandra. 

3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som berör läroböckers innehåll, lärarhandledningar och 

ett undersökande arbetssätt. Min studie ser på läromedel och lärarhandledningar för ett 

undersökande arbetssätt men den forskning som presenteras rör läroböcker, 

lärarhandledningar och undersökande arbetssätt var för sig. 

Skolinspektionen (2011, s. 8) redovisar i rapporten Innehåll i och användning av läromedel – 

en kvalitetsgranskning med exemplet kemi i årskurs 4 och 5 sin granskning av blädderbara 

läromedel som visar att skolor inte verkar utvärdera de läromedel de använder, vilket kan ses 

i relation till Reichenberg (2010) som beskriver hur svenska lärare har stor frihet att själva 
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välja läromedel men att de på lärarutbildningen inte ges någon utbildning i hur de ska 

utvärdera eller välja dem. En utebliven granskning uppges i Skolinspektionens rapport vara 

en risk då lärare med bristande ämneskompetens riskerar ett fragmentariskt ämnesinnehåll då 

läromedlen inte alltid är heltäckande (Skolinspektionen 2011, ss. 11. 15-16). 

Ekvall (2011) benämner i Lärobokstext och kemilektion, lärobokstexten som en egen genre 

men framhåller även hur olika ämnen som kemi och historia, kan ha olika drag. Typiskt för 

naturvetenskapliga lärobokstexter uppges vara att de bland annat är kortfattade och 

informationstäta. Detta har bidragit till att läroböcker i NO upplevs svårtillgängliga. Ekvall 

beskriver hur bilder som ska verka intresseväckande kan ha motsatt effekt och skapa 

osäkerhet om det inte framgår tydligt vilken funktion och samband bild och text har (ss. 117-

118).  

Englund (2011) försöker svara på frågan Vad gör läroböcker? Svaret betonas bero på vilket 

perspektiv man väljer att se på läroböckerna utifrån samt vilken kunskapssyn man har. 

Englund tolkar forskning på läroböckers funktion och centrala plats avgöras av att de är 

praktiska arbetsredskap som underlättar lärares arbete samt att de har en 

kunskapsgaranterande roll (ss. 279-282). Det senare kan ifrågasättas utifrån resultatet i den 

ovannämnda granskningen av Skolinspektionens (2011). Englund (2011) skriver hur 

läroboken har en gemenhetsskapsskapande roll och hjälper till att förhindra kaos då eleverna 

hålls sysselsatta. Vidare betonas att läroböckers funktion avgörs av lärarstil och samspelet 

mellan lärare-elev-lärobok (s. 282). Även Svensson (2011) pekar på lärarens roll som 

avgörande då hon ser att lärare använder samma lärobok på olika sätt (ss 295-305). 

Wikman (2004), läromedelsförfattare och lektor i pedagogik, ser i sin avhandling, På spaning 

efter den goda läroboken, om pedagogiska texters lärande potential på vilken lärobokstext 

som främjar lärande genom att tolka tidigare forskningsresultat. Wikman ser på läroböcker 

utifrån sju perspektiv. Relevant för min studie är läroboken utifrån perspektiven; läroboken i 

relation till läroplanen, användandet av läroboken, lärobokstextens anpassning till eleverna i 

relation till tidigare kunskaper samt lärobokstexten. Wikman ser även på läroboken ur ett 

historiskt perspektiv samt hur sammanhängande texter är. Resultat mynnar ut i tio principer 

för en bra lärobok. 
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Hoelgard (2015) gör i sin licentiatuppsat Lärarhandledningen som resurs. En studie av 

svenska lärarhandledningar för matematikundervisningen i grundskolans årskurs 1-3, en 

kvalitativ innehållsanalys av 24 lärarhandledningar till fyra olika läromedelsserier i 

matematik. Hoelgaard ser på vilken resurs lärarhandledningar ger för att planera och 

genomföra undervisningen samt vilken undervisningsform de främjar. Resultatet visar att alla 

lärarhandledningar kan fungera som potentiell resurs för lärare i undervisningen men att det 

skiljer sig åt hur mycket information läraren får om innehållet och de didaktiska aspekterna. 

Lärarhandledningarna skiljer sig i struktur och innehåll då två serier främjar 

hastighetsindividualisering och de andra två främjar ett arbetssätt där eleverna försöks hållas 

samman. 

Thulin (2010) betonar i artikeln Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan 

vikten av att ställa öppna frågor istället för slutna till barn. Syftet med frågorna ska vara att ge 

barn möjlighet att sätta ord på sina egna tankar. Thulin undersöker, genom sju observationer, 

hur barn på en förskola ställer frågor under ett temaarbete och om barnens frågor förändras 

under temats gång. Resultatet visar att det ställdes flest frågor om innehållet och ju längre 

arbetet pågick ju fler innehållsfrågor ställdes. Thulin förklarar detta som att barn behöver 

jobba sig in i ett kunskapsfält för att skaffa sig en erfarenhet att grunda sina frågor på. 

I artikeln Longitudinal impact of an inquiry-based science program on middle school 

students’ attitudes toward science beskriver Gibson and Chase (2002) sin studie där de sett på 

hur långvarig den positiva attityd som undersökande arbetssätt visat ge eleverna är. De ser på 

elever på ett naturvetenskapligt sommarläger (SSEP) och deras attityd till naturvetenskap i 

förhållande till barn som inte deltagit på lägret alternativt barn som sökt men inte antagits. 

Lägerdeltagarnas positiva attityd och höga intresse kvarstod under studiens gång samt fram 

till studiens slut. Kontrollgruppens, som sökt men inte kommit med, intresse sjönk mest och 

de elever som varken deltagit eller sökt till lägret hade kvar ett lågt intresse. 

Caaps och Crawford (2012) redogör i artikeln Inquiry-Based Instruction and Teaching About 

Nature of Science: Are They Happening? för sin studie där de utreder lärares syn och 

användande av ett undersökande arbetssätt i årskurs fem och nio i USA. De observerade 

lärare utifrån åtta olika kriterier. De åtta lärare som enligt observationerna arbetade minst 

undersökande valdes ut för intervju. Studien visar att få kriterier för ett undersökande 

arbetssätt uppfylldes. Ofta ställdes ledande och ytliga frågor för att leda eleverna fram till det 



10 
 

svar läraren ville att de skulle komma fram till. De ledande frågorna uppger en lärare i 

studien beror på att eleverna inte skulle klara av att sammanställa och analysera data för att nå 

dit läraren ville. Få lärare uppmuntrade eller uppmanade eleverna att delge sina 

undersökningsresultat för varandra. Studien visade även på bristande kunskaper hos lärare i 

hur ett undersökande arbetssätt bedrivs då de frågor som ställdes inte kunde besvaras genom 

klassrumsundersökningar. 

Kirschner, Sweller och Clark (2010) beskriver i artikeln Why Minimal Guidance During 

Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-

Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching Metod slitningar som under de senaste 

femtio åren förekommit mellan förespråkare av att elever, med minimal guidning, själva ska 

tillägna sig kunskap och de som ser att elever behöver tydlig undervisning och guidning. 

Artikelförfattarna ställer sig kritiska till de metoder som innebär att elever själva ska 

undersöka och beskriver dessa som ineffektiva och refererar till människans kognitiva 

uppbyggnad och att det, för att något ska ha lärts måste ha skett en förändring i 

långtidsminnet. Uppgifter bör således inte enbart beröra arbetsminnet. Minimal guidning ses 

även som skadligt då det kan leda till missförstånd som inte reds ut. Inquiry-based learning 

förespråkar, enligt artikelförfattarna, minimal guidning.  

Utöver Kirschner, Sweller och Clarks (2010) kritik mot ett undersökande arbetssätt, som ser 

att minimal guidning kan vara skadligt, visar den ovan presenterade forskningen på hur ett 

undersökande arbetssätt både ökar intresset och förståelsen för naturvetenskapen samt gör det 

lättare för elever att koppla den till sin vardag. Huruvida ett undersökande arbetssätt främjas 

av läroböcker har jag inte funnit någon forskning på och min studie kan således komplettera 

tidigare forskning. Den tidigare forskning som presenterats om läroböcker avser ge en 

förståelse för hur olika perspektiv gör läroböcker och lärarhandledningar olika användbara. 

4. Metod 
Nedan redogörs för metod och urval som lett till mitt empiriska material och som således 

kommer ligga till grund för analysen. Vidare kommer en diskussion föras kring 

tillförlitlighet, genomförande, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 
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4.1 Metoddiskussion 
Studien kommer genomföras genom en kvalitativ textanalys av fyra läroböcker i NO i tre 

serier, med tillhörande lärarmaterial. Ämnet för uppsatsen, NO, har en koppling till 

naturvetenskap men studien avser vara ämnesdidaktisk och således samhällsvetenskaplig. 

Ahrne och Svensson (2016) skriver hur vi måste vända oss till de människor som verkar och 

bär upp de samhälleliga grundformer vårt empiriska material ska beröra. Det kan göras 

genom bland annat analys av texter, som människor ligger bakom (s.8). I studien vänder jag 

mig till texter och innehåll i läroböcker och gör således en läromedelsanalys för att kunna 

besvara mina frågeställningar. Inledningsvis skrev jag, utifrån Ammert (2011a), hur 

läroböcker är för lärare ett troget arbetsredskap och ofta utgör det huvudsakliga mötet med 

ämnesinnehåll för eleverna (s. 17). Detta motiverar mitt val av metod då analysen ger mig en 

inblick i, och förhoppningsvis ökad förståelse för läroböckers struktur och möjliga 

ämnesdidaktiska hjälp, i det här fallet för ett undersökande arbetssätt i NO. 

4.2 Tillförlitlighet 

Ahrne och Svensson (2016) skriver hur samhällsforskare är en del av det de vill forska om 

och således har vissa föreställningar om det som ska undersökas. Detta medför att 

intersubjektiviteten riskeras då någon med en annan föreställning kan tolka in annat i 

analysen och få ett annat resultat (s.8). Boréus (2016) skriver hur texter påverkar samhället 

och att de formar människors föreställningar om hur samhället är och borde vara (s.157). De 

föreställningar jag har kan komma att påverka min analys och således påverka 

tillförlitligheten i studien. Westlund (2015) skriver att en genuint nyfiken hållning och 

medvetandegjord förförståelse kan öka möjligheten att se på texten objektivt (s. 81). Jag är 

medveten om att jag har föreställningen om att läroböcker ger en traditionell undervisning 

som används av läraren utan att föregås av så mycket tanke. Med den föreställningen 

medvetandegjord vill jag lyfta min genuina nyfikenhet att se på vad läroböcker och 

lärarmaterial kan erbjuda. För att ytterligare undvika att mina föreställningar påverkar 

resultatet kommer jag att hålla mig till de teoretiska indelningar och definitioner som 

presenterats samt ett analysschema för ett undersökande arbetssätt (se bilaga 1). Detta avsnitt 

ämnade göra studien mer transparent, vilket och Ahrne och Svensson (2016) beskriver ökar 

trovärdigheten (s. 25). 



12 
 

4.3 Genomförande 

Materialet lästes först i sin helhet var för sig och sedan lärobok och lärarmaterial sida vid 

sida. Vidare lästes materialet om flertalet gånger med analysschemat och teorierna vid sidan. 

Boréus (2016) skriver hur analysfrågor ställs till texten för att besvara forskningsfrågorna 

(157-160). Till varje innehållsframställning, den konstaterande, förklarande, 

reflekterande/analyserande och normativa, har Ammert (2011b) angivit vilka sorts frågor 

texten svarar på (se avsnitt 2.1.1), vilka jag använt som analysfrågor. Materialet har sorterats, 

och reducerats vilket Rennstam och Wästerfors (2016) beskriver bemöter kaosproblemet och 

besvarar representationsproblemet där omöjligheten i att visa allt framhålls. Sållning och 

urval från det empiriska materialet har gjorts utifrån teoretisk utgångspunkt samt tidigare 

forskning utan att reducera bort material och, som Rennstam och Wästerfors betonar, riskera 

ge en missvisande bild (ss. 220-231). Det finns mycket att lyfta i läroböckerna men i studien 

kommer dominerande drag att lyftas och analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Enskilda texter och uppgifter kan således skilja sig från resultatet.  

4.4 Material, urval och generalisering 

Studiens material utgöras av lärarhandledningen (Persson 2014b), arbetsbok 1 (Persson 

2014a) samt grundboken (Persson 2013) till Boken om NO 1-3, Lärarhandledningen Värt ett 

försök (Anderberg et al. 2011) och tillhörande elevhäfte Sköt om dig (Anderberg et al. 2010) 

samt Aha! Årstiderna (Henriksson, Ohlsson & Wedsberg 2011). Till Aha! Årstiderna finns 

inget tryckt lärarmaterial men på förlagets hemsida (liber.se) finns en provlektion, vilken 

kommer analyseras som lärarmaterial/handledning.  

Lärarmaterialet i alla serier uppges vara skrivna anpassade efter rådande läroplan, Lgr 11, och 

riktar sig till årskurs 1-3 vilket motiverar valet av dem. Elevmaterialet i respektive serie är i 

varierande grad anpassat efter Lgr 11. Urvalet är även baserat på förlagens möjlighet att delge 

material. 

För att kunna ge en generell bild av NO-läroböcker behöver fler läroböcker analyseras och 

resultatet är således inte generaliserbart. Studien ämnar ge en inblick i hur det kan se ut. 

4.5 Etiska överväganden 

Materialet i studien är skyddat av upphovsrättslagen och belagda med kopieringsförbud 

(förutom kopieringsunderlagen) varför sidor ur böckerna inte kommer presenteras i resultatet, 
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varken helt eller delvis. Visst material har jag fått ta del av mot löftet att inte sprida det vidare 

eller använda det till något annat än aktuell studie vilket givetvis är ett löfte jag tänker hålla. 

5. Resultat och analys 

Syftet med studien har varit att se på hur innehåll framställs i NO-läroböcker för årskurs 1-3, 

samt hur tillhörande lärarmaterial kan komplettera läroböckerna och bidra till ett 

undersökande arbetssätt. Nedan analyseras materialet med utgångspunkt i de teoretiska 

perspektiven och den tidigare forskningen. Resultatet kommer utgå från frågeställningarna 

och frågorna kommer således besvaras i resultatpresentationen. 

5.1 Hur framställs innehållet i läroböckerna?  
Frågeställningen har besvarats genom att plocka ut de dominerande dragen i 

innehållsframställningarna utifrån Ammerts (2011b, s. 262) typologi över framställning i 

läroböcker i kriterierna konstaterande, förklarande, reflekterande/analyserande och normativ. 

Redogörelsen kommer beröra de olika läroböckerna var för sig. 

5.1.1 Sköt om dig 

Elevhäftet Sköt om dig (Anderberg et al. 2010) är ett av nio teman i serien Värt ett försök. 

Häftet utgörs av 16 sidor med svartvita bilder till rätt- och feluppgifter och viss faktatext som 

inte har någon direkt bakgrund eller förklarande karaktär. 

På andra uppslaget i elevhäftet ställs frågan: ”Vad tror du är nyttigast?” (Anderberg et al. 

2010 s. 2) varpå en bild av två ska väljas. Bilderna visar människor som utför olika 

motionsformer som ska väljas i förhållande till stillasittande. Rätt svar är i det här fallet alla 

bilder på motionerande människor. Utifrån Ammerts (2011b, s. 262) indelning placeras denna 

uppgift in under konstaterande. Det finns ingen möjlighet för eleverna att få innehållet 

förklarat, varför det ena är bättre än det andra. Uppgiften kan även kategoriseras som 

normativ då uppgiften värderar övningar som bättre eller sämre, rätt och fel. I det här fallet är 

det, utan att eleverna får förklaringar till det, att röra på sig som är värderat som bra. På 

samma sätt fortsätter det på nästa sida där eleven blir ombedd att kryssa över vad man inte 

ska göra när man är förkyld (Anderberg et al. 2010, s. 3). Uppgiften uppmuntrar inte till 

kommunikation eller diskussion och ingen förklaring ges. På samma grunder som den första 

uppgiften kan även denna ses som konstaterande samt normativ då uppgiften värderar vad 

som är rätt och fel utan att någon förklaring ges. 
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Nästa uppslags rubrik är ”Nyttig mat” och konstateranden som ”För att må bra måste du äta 

olika sorters mat”. ”Det här är viktiga ämnen som maten innehåller” (Anderberg et al. 2010, 

s. 4-5). Proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer och järn radas upp och en mening med fakta 

konstaterar vad de respektive näringsämnena gör samt exempel på mat som är rika på dem. 

Kolhydrater anges ge kroppen energi och finns i bland annat pasta, fett beskrivs som 

kroppens bränsle och järn behövs för blodet. På nästa sida visas bilder på olika matkassar 

med mat från respektive näringsämne där eleven ska fylla i vilken kategori de tillhör. 

Faktatexten svarar på frågor som vad är och slår fast att det är på ett visst sätt och 

kategoriseras således som konstaterande. Faktatexten kan även ses som missvisande då den 

beskriver hur kolhydrater ger kroppen energi, vilket även de andra näringsämnena gör. 

Wikman (2004, s. 83) beskriver en syn där ämneskunniga lärare inte behöver läroböcker. 

Lärare som inte är ämneskunniga och använder sig av läroböcker som förmedlar felaktiga 

eller tvetydiga fakta riskerar en bristfällig kunskapsförmedling. Skolinspektionens granskning 

(2011) visar att lärare täcker upp för kunskapsluckor genom användandet av flera läroböcker. 

Då krävs dock att läroböckerna granskas och faktafelen uppmärksammas vilket, enligt 

Skolinspektionen (2011) inte sker. 

Elevhäftet fortsätter presentera konstaterad fakta med normativ ton. Eleverna blir ombedda 

att fylla i ord som saknas och kryssa över fel. Wikman (2004, s. 82) beskriver hur läroboken 

utgör en norm i vad som anses vara väsentligt att lära sig, vilket i fallet Sköt om dig handlar 

om en livsstilsnorm som blir synlig genom att flera uppgifter är bättre handlingar som ska 

väljas framför sämre. Innehållet är således normativt. 

Ögat förklaras i elevhäftet med fem meningar som är delvis förklarande (Anderberg et al. 

2010 ss. 12-13). Ekvall (2011) och Wikman (2004) anger att korta förklaringar och 

avsaknaden av djup kan göra texten oförståelig, vilket kan ses i Sköt om dig och den 

beskrivning av ögat som ges. Att pupillen släpper in ljus som fortsätter in i ögat genom linsen 

förklaras (Anderberg et al. 2010, s. 12). Vad pupill och lins är har inte nämnts. Ögat beskrivs 

fungera som en kamera vilket kan ses som att texten försöker relatera till elevernas 

förförståelse och erfarenhet och således kategoriseras som reflekterande/analyserande. Den 

tillhörande uppgiften är att sätta ut ord som lins, iris och pupill, vilka är begrepp som inte 

förklaras.  
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Sista sidan i boken består av tio ja- och nej frågor, som “Är pasta bra mat före vasaloppet?” 

och “Har en vuxen 40 tänder?” (Anderberg et al. 2010, s. 16). Frågorna upplevs tagna ur sitt 

sammanhang då det varken finns text eller bild som ger svar på frågorna. Uppgiften svarar på 

frågor som Vad är? Hur mycket? Och kan således ses som konstaterande utifrån Ammerts 

indelning (2011b, s 262). Även om eleverna ska svara på huruvida påståendet stämmer eller 

inte så indikerar ja och nej frågor att det finns en sanning, vilket Elfström m.fl. (2014, s. 15) 

betonar vikten av att motverka. Frågorna och dess ämnesinnehåll saknar djup, vilket Wikman 

(2004, s. 91) ser som en följd av stoffträngsel och bekräftar behovet av en 

läromedelsgranskning som Skolinspektionen (2011) framhåller. 

Englund (2011) och Wikman (2004) beskriver hur läroböcker kan fungera disciplinerande 

genom att hålla eleverna sysselsatta och således undvika kaos i klassrummet vilket Sköt om 

dig kan fungera som. Thulin (2010) framhåller vikten av att elever får möjlighet att sätta sig 

in i ett innehåll för att kunna ställa frågor vilket hon betonar är en grund för undersökande 

arbetssätt. Uppgifterna i boken är konstaterande och, precis som Skolinspektionen (2011) såg 

i sin rapport, är ämnesinnehållet fragmentariskt vilket, utifrån Thulins (2010) resultat, kan 

begränsa möjligheten att väcka frågor. Elevhäftet i sig ger inte uppslag till ett undersökande 

arbetssätt utifrån NRC (2000) definitionen ovan vilket enligt Gibson och Chase (2002) studie 

inte bidrar till ett ökat eller bestående intresse för naturvetenskap. Englund (2011), Svensson 

(2011) samt Wikman (2004)  beskriver dock hur lärobokens roll avgörs av användandet och 

att arbetssättet skiljer sig från lärare till lärare. Under nästa frågeställning kommer tillhörande 

lärarhandledning, Värt ett försök, analyseras vilket kan ge en annan bild av materialet. 

5.1.2 Aha! 

Aha! Årstiderna (2011) omfattas av 15 sidor och innehåller faktatexter på cirka 10 meningar 

med tillhörande uppgifter. Aha! Årstiderna inleds med att nämna de fyra årstiderna och 

eleverna ombeds skriva vilken årstid de tycker bäst om samt vilken årstid det är ute när 

uppgiften görs (Henriksson, Ohlsson & Wedsberg 2011, s. 1). Frågan om vilken årstid 

eleverna tycker bäst om återkommer även på sidan två. Vidare ska eleverna dra streck från 

olika föremål, som vantar, en halloweenpumpa, en tomtestrumpa med paket, en kyckling i ett 

ägg och en man som står på händerna i havet, till den årstid de hör till. En tolkning av 

bilderna är att de försöker relatera till elevernas erfarenhet av de olika årstiderna, som 

tomtestrumpan till jul och vinter. Dock tas utgångspunkt i att alla elever har samma 
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erfarenheter av årstiderna, vilket gör att uppgiften kan ses som normativ. Firar alla elever jul 

och har de då julstrumpa? Att stå på händer i havet kan skildra ett sommarbad men det kan 

även vara en solresa som sker över jul och då tillhöra vinter. Även de andra föremålen kan 

problematiseras på detta sätt. Uppgiften kan tyckas överproblematiseras här, men som 

Ammert (2011a, s.17) och Skolinspektionen (2011) skriver är det upp till lärare själva att 

granska läromedel som lämpliga och objektiva, vilket kräver en förståelse av vad som kan 

problematiseras. Uppgiften hade kunnat göras minder normativ om eleverna ombads att 

motivera sina svar, och inget svar hade varit rätt eller fel. Läraren kan själv välja att be sina 

elever kommunicera sina svar men det är inget som explicit efterfrågas. Återigen ses 

läroboken funktion avgöras av hur läraren använder den som Englund (2011), Svensson 

(2011) och Wikman (2004) framhåller. 

Den första faktatexten består av fyra meningar med en tillhörande bild och svarar på varför vi 

har årstider. I texten förklaras det beror på att Sverige ligger på norra halvklotet och när det 

lutar in mot solen blir det varmt och sommar och vice versa (Henriksson, Ohlsson & 

Wedsberg 2011, s.3), vilket kan kategoriseras till en förklarande framställning. Textens 

tillhörande uppgift är placerad under en bild på jordklotet som cirkulerar runt solen och frågar 

vilken årstid det är när jorden är nära eller långt ifrån solen (Henriksson, Ohlsson & 

Wedsberg 2011, s. 3). Nu nämns inte längre norra halvklotet, ett begrepp som heller aldrig 

fick en förklaring. Bilden visar inte heller någon avståndskillnad från jorden till solen under 

sommar och vinter, utan ett lutande jordklot. Bilden kan således förvirra eleverna vilket är i 

enlighet med Ekvalls (2011, s. 18) resonemang om bilder i läroböcker. Förklaringen är 

kortfattad och mer en bekräftande redogörelse. Innehållet ses därför framställt som 

konstaterande. Texten redogör även för två olika fakta av samma fenomen, att det är 

lutningen och/eller avståndet som avgör vilken årstid det är. Eleverna kan således tro att det 

är sommar när jorden är närmast solen. Faktatexten och uppgiften säger alltså emot varandra 

samt att boken presenterar faktafel. En lärobok som förmedlar tvetydig och felaktig fakta 

bekräftar behovet av att läroböcker måste granskas, vilket Skolinspektionens rapport (2011) 

och Ammert (2011b) framhåller men menar ofta uteblir.  

Nästa text i Aha! Årstiderna kan ses som förklarande då den beskriver hur det är kallare i 

norra Sverige för att det ligger närmare Nordpolen (Henriksson, Ohlsson & Wedsberg 2011, 

s. 3). Nordpolen förklaras dock inte och resterande del av texten är en kortfattad bekräftelse 
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på att ju längre söderut du kommer ju längre sommar har du. Texten kategoriseras därför som 

konstaterande. Till södra Sverige skrivs Skåne, vilket är det enda landskap som berörs i 

texten. En sverigekarta kompletterar texten och elevernas uppgift är att märka ut vart på 

kartan de bor. Stockholm är den enda stad som är utmärkt men det står inte utskrivet vilken 

stad det är. Hur uppgiften berör årstiderna skrivs inte ut och hur det kommer sig att 

Stockholm är den enda utmärkta staden väcker funderingar. Till bilden visas även en 

kompass och väderstrecken är utskrivna men kompassen är inte förklarad vilket återigen kan 

ses genom Ekvalls (2011, s.18) resonemang om bilder som skapar osäkerhet. Bildernas 

funktion kan diskuteras genom hela Aha! Årstiderna. Wikman (2004) beskriver hur krav på 

innehållsrika läroböcker kan leda till att djup och förklaringar uteblir (s. 91). Det kan vara en 

anledning till att en tydlig förklaring av varför vi har årstider inte ges i Aha! Årstiderna, 

samtidigt som boken endast ska beröra årstider och det kan således förvåna att avkall görs på 

en förklaring till varför vi har just årstider. 

Aha! Årstiderna fortsätter på likande sätt. En tiger dyker upp på tre av sidorna med en 

pratbubbla som på något sätt tillhör uppgiften eller texten. Tigern finns även med på 

framsidan och baksidan där den berättar att i boken får man uppräcka årstiderna med den. 

Något vidare syfte ges den inte och funktionen i boken är svår att uttolka, vilket återigen kan 

relateras till Ekvalls (2011) resonemang om hur bilder kan skapa osäkerhet. 

Den sida som Liber valt att lägga ut en provlektion till och som kommer behandlas som 

lärarmaterial, är sidan fem, vilken berör hösten och Vart alla löv tar vägen? En faktatext på 

tio meningar beskriver att daggmaskar är bra på att städa. Texten förklarar hur löven blir till 

jord (Henriksson, Ohlsson & Wedsberg 2011, s. 5), vilket kan kategoriseras som förklarande. 

Dock är texten kortfattad och utelämnar mycket i nedbrytningsprocessen, varför den placeras 

som konstaterande. Vidare beskrivs hur vi människor kan hjälpa till genom att lägga löven i 

en kompost. Bilder på olika föremål visas och elevernas uppgift är att dra streck från det man 

kan lägga i en kompost till en bild på en kompost. Avslutningsvis ställs fem sant eller falskt 

frågor utifrån texten. Förutom att löv kan läggas på en kompost för att de pyttesmå djuren ska 

tugga i sig dem, förklaras inte vad en kompost är eller vad som kan läggas där. Wikman 

(2004) ser hur texten bör aktivera förkunskaper (s. 92). Vad eleverna har för förkunskaper om 

en kompost tas inte i beaktning. Thulin (2010) visar att elever behöver arbeta sig in i ett 
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kunskapsfält för att ha något att ställa frågor om. Aha! Årstiderna kan utifrån Thulins resultat, 

behöva ge mer innehåll till eleverna. 

På hösten blir dagarna kortare och kortare, på vintern är det mörkt. Fåglar flyttar till varmare 

länder för att lättare hitta mat. Många djur har svårt att hitta mat på vintern. På våren blir 

dagarna ljusare och varmare (Henriksson, Ohlsson & Wedsberg 2011, ss. 6-7, 10). 

Meningarna är exempel på hur läroboken fortsätter. Texten konstaterar olikheter mellan 

årstiderna men ingen förklaring ges. Varför fåglarna flyttar till varmare länder förklaras dock. 

Ovan har dominerande drag i Aha! Årstiderna presenterats. Konstaterande fakta är 

dominerande men vaga förklaringar förekommer. Förklaringarna är dock kortfattade och 

utelämnar mycket och innehållet kategoriseras således som konstaterande utifrån Ammerts 

indelning (2011b, 262). Uppgifterna är kontrolluppgifter som eleverna antas svara på utifrån 

texten. Med otillräcklig fakta saknas information för att kunna göra alla uppgifter, vilket kan 

ses i relation till Skolinspektionens (2011) granskning där lärare uppgav sig använda flera 

olika läromedel för att komplettera bristfälligt ämnesinnehåll.  

Precis som Sköt om dig ger inte heller Aha! Årstiderna uppslag till ett undersökande 

arbetssätt. Ämnesinnehållet riskerar att bli fragmentarisk vilket minskar möjligheten för 

eleverna att genom ökad ämneskunskap ställa fler frågor. 

5.1.3 Boken om NO 

Boken om NO utgörs av både en grundbok (2013) med faktatexter och experiment och ett 

arbetshäfte (2014) som elevmaterial. Grundboken på 120 sidor innehåller både längre och 

kortare texter, tecknade bilder, fotografier, faktarutor och pratbubblor. På insidan av pärmen 

möter vi Lovis, en tecknad lokatt som följer med genom hela boken. Lovis kommenterar 

innehållet på ett förklarande och reflekterande/analyserande sätt vilket kan möjliggöra 

vardagskopplingar. Arbetsboken utgörs av 31 sidor med uppgifter kopplade till kapitlen i 

grundboken. 

I första kapitlet berörs tankar om stjärnor och planeter. Fyra människor från olika tider tittar 

upp mot himmelen genom tidsenliga föremål och ser tidsenliga saker. Den sista person är en 

tjej som sitter med en mobil och tänker BANG!! På nästa uppslag berättar personerna vad de 

tänkte och en text anger vilken tid personerna kommer ifrån. Texten som tillhör den sista 

tjejen beskriver hur forskare gör nya upptäckter varje dag och att kunskapen förändras hela 
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tiden. Utifrån Ammerts (2011b) typologi framställs innehållet här som förklarande, en 

bakgrund ges och hur det förhöll sig anges. Även en reflekterande/analyserande framställning 

kan utläsas då texten, genom den nutida flickan med telefonen, kan relatera till elever idag 

samt att läsaren kan göra jämförelser mellan olika tider. Texten förklarar även att det man 

trodde förr, inte är vad man tror idag och således kommer kunskapen högst troligt förändras 

ytterligare gånger. Detta tar av avstånd från en konstaterande kunskap eller en absolut 

sanning, vilket även Elfströms m.fl. (2014, s.15) betonar som viktigt att inte förmedla 

naturvetenskapen som. 

I arbetsboken ska eleverna dra streck från en figur (vad som sågs på stjärnhimmelen) till rätt 

person och sedan rita vad de tror om universum. Universum beskrivs i grundboken som det 

största som finns och en förklaring till vad universum är ges. Med ett personligt tilltal i form 

av “Även du och jag är en del av universum” (Persson 2013, s. 8) så kan texten ses som dels 

förklarande, då den beskriver hur det förhåller sig, men också reflekterande/analyserande då 

läsaren själv inkluderas i bokens text vilket kan ses som en anknytning till läsaren själv som 

Ammert (2011b) lyfter in i en reflekterande innehållsframställning. Vårt solsystem 

presenteras och beskrivs kallas för vårt solsystem. Ordet kallas indikerar att det inte är något 

fast och oföränderligt, som Elfstörm m.fl. (2014, s. 15) beskriver att naturvetenskapen inte är. 

Solen beskrivs som grunden till allt liv på jorden. Exempel på vilka som lever här ges och 

även ”du” nämns, ”du är en del av allt liv på jorden” (Persson 2013 s. 9), vilket återigen ger 

ett personligt tilltal och en reflekterande/analyserande innehållsframställning. 

Grundboken beskriver hur atomer bygger upp molekyler och att allt som finns är uppbyggt av 

atomer. Ingen vidare förklaring på vad atomer är ges. Lovis berättar dock att en atom är 

mindre än pricken ovanför lilla i, vilket kan relateras till elevernas erfarenheter och således 

knyta an till deras förförståelse. En jämförelse av detta slag sätter återigen in texten i en mer 

reflekterande/analyserande framställningsform, men texten om atomer och molekyler svarar 

enbart på frågan vad är, och knappt det och kategoriseras som konstaterade. Wikman (2004) 

beskriver hur innehåll kan komprimeras i ett försök att förenkla men att förenklingar ofta 

leder till abstraktioner eleverna inte förstår (s. 91), vilket kan relateras till den bristfälliga 

förklaringen av atomer och molekyler.  I arbetsboken får eleverna i uppgift att sortera olika 

saker i storleksordning, från störst till minst och tvärtom (Persson 2014a, s. 5). Bilder på en 
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ärta, en apelsin, ett sandkorn och en atom ska storlekssorteras. Lovis berättar att på bilden är 

alla lika stora men hur är det egentligen? 

På uppslaget sida 14-15, Material förr och nu, beskrivs med en-två meningar material som 

användes på stenåldern, i Kina år 500, på vikingatiden och idag. Till varje text finns en ritad 

bild med tidstypiska föremål och personer. Lovis, lokatten, förklarar att även om det inte var 

stenålder längre användes mycket sten vid byggandet av kinesiska muren. Vid bilden till 

“idag” säger Lovis att det blir ganska mycket sopor (Persson 2013, ss. 14-15). Innehållet 

framställs jämförande från olika tider och ur olika perspektiv samt en koppling till idag med 

en anknytning till läsaren och placeras till en reflekterande/analyserande framställning. I 

arbetsboken visas bilden tillhörande vikingatiden men med flera föremål och elevens uppgift 

är att stryka de material som är fel, alltså inte tillhörde vikingatiden (Persson 2014b ss. 8-9). 

Grundboken tar upp alla fyra årstiderna på ett uppslag var. Uppslagen är på samma vy som 

förändrats årstidenligt. Till varje bild finns en liten faktaruta de kallar sommar-, höst, - vår- 

och vintertoppen. Under varje årstids namn står även en faktamening (Persson 2013, ss. 16-

23). Arbetsboken visar samma bilder som grundboken och eleverna får i uppgift att bland 

annat hitta djur/växter/vårtecken, ringa in djur och dra streck från bilder till rätt årstid. 

Bilderna visar en brygga i utkanten av en skog, åkrar som plöjs av en traktor på sommaren, är 

fyllda med vita silagebalar på hösten, är snötäckta på vintern och på vårbilden är traktorn 

framme igen. Under “året” får vi följa bland annat älgen. Innehållsframställningen kan ses 

som reflekterande/analyserande då bilderna är jämförande, vi får se året ur olika perspektiv. 

Samtidigt kan innehållet ses som konstaterande, att det är så här det ser ut under året. Bilden 

som visas är en bild av den svenska landsbygden, vilket troligtvis är en bild som inte alla 

elever är bekanta med. 

Gör som forskarna – testa!  Lyder rubriken på uppslaget sida 24-25, vilket även är det första 

experimentet i boken av totalt 18 stycken. Lovis, lokatten, berättar att så här gör forskarna 

och att det kan du också göra. I experimentet introduceras och förklaras processen från 

fråga/problem till hypotes, utförande, resultat, slutsats och förklaring. Experimentet kan ses i 

relation till NRCs (2000) definition på undersökande som presenterats ovan. Experimentets 

utförande är detaljerat utskrivet. Banchi och Bell (2008) beskriver hur eleverna måste tränas i 

arbetssättet vilket motiverar ett detaljerat första experiment som kan kategoriseras till en 

bekräftande undersökning.  I arbetsboken (Persson 2014a, s. 14-15) visas ett annat 
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experiment där eleverna får välja hypotes, resultat och slutsats på tre olika förslag. Vidare 

förklaras alla steg i experiment och elevernas uppgift är att skriva rätt ord efter respektive 

förklaring. Uppslaget innehåller bilder på hur experimentet ser ut vid olika steg och ingen 

undersökning efterfrågas. 

Precis som Sköt om dig och Aha! innehåller arbetsboken till Boken om NO ja och nej frågor 

(sant eller falskt som kontrollfrågor till en faktatext). Många uppgifter handlar om att fylla i 

ord som saknas eller dra streck mellan rätt bild och text. Arbetsboken i sig innehåller två 

experiment som kan ses som strukturerade enligt Banchi och Bells (2008) definition då fråga 

och utförande är tydligt utskrivet. 

I grundboken finns flera experiment vilka ibland utgår från en fråga men oftast beskrivs 

utförandet först, trots att grundboken beskriver hur ett experiment utgår från en fråga. Boken 

går således emot sig själv och även NRC (2000), som beskriver hur undersökande ska utgå 

från en elevinitierad fråga. Till flera av experimenten finns även utskrivet vad eleverna ska 

titta efter. Ett exempel är experimentet där eleverna ska se på vad som händer med vatten i 

frysen. Exakt vad som behövs och exakt utförande står. Hur isen ser ut när den plockas ut och 

varför skrivs också det ut, vilket ställs till nivån som Banchi och Bells (2008) benämner som 

bekräftande. Lovis, lokatten, ger eleverna ett förslag på en ny fråga, vad som händer om man 

istället fryser matolja (Persson 2013 s. 37). Utifrån Banchi och Bell (2008) kan det ses som 

en guidad undersökning då frågan ges men ingen metod. Att eleverna förväntas klara av den 

guidade undersökningsformen kan, utifrån Banchi och Bell (2008) ses bero på att de tidigare 

gjort samma experiment med ett annat material. Experimenten i Boken om NO är till största 

del är bekräftande och strukturerade då eleverna alltid får frågan, metoden och oftast även 

resultatet. Ingenstans i läroboken kan en öppen undersökning hittas. Nästa frågeställning 

berör hur lärarhandledningen kan bidra till ett undersökande arbetssätt vilket kan ge en annan 

bild av experimenten i Boken om NO. 

Ovan har en analys av hur innehållet framställs i fyra olika NO-läroböcker från tre serier för 

årskurs 1-3 presenterats.  Thulin (2010) ser att elever är innehållsintresserade och behöver 

arbeta sig in i ett område för att kunna ställa frågor, vilka kan leda till ett undersökande. Om 

innehållet är konstaterande är det svårare att nå ett djup som leder till frågor. Aha! Årstiderna 

och Sköt om dig öppnar med ett till störst del konstaterande innehåll inte upp till ett 

undersökande vilket Boken om NO gör. Dock är alla undersökningar, kallade experiment, 
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tydligt strukturerade och utgår inte från elevinitierade frågor. Nedan analyseras läroböckernas 

tillhörande lärarhandledningar och provlektion för att se på hur de kan komplettera innehållet 

och öppna upp för ett undersökande. 

5.2 På vilket sätt främjar lärarhandledningarna ett undersökande 

arbetssätt?  
Frågeställningen söker svar på hur lärarhandledningar kan bidra till ett undersökande 

arbetssätt. Det jag ämnar se på är hur lärarmaterialet kompletterar innehållet i elevmaterialet 

samt hur lärarmaterialet kan främja ett undersökande arbetssätt utifrån NRC (2000) definition 

och Banchi och Bells (2008) nivåindelning av ett undersökande arbetssätt. Till respektive 

lärarhandledning och provlektionen ges en kort presentation av materialet och sedan en 

närmare beskrivning och analys av vilka arbetssätt som föreslås. 

5.2.1 Lärarmaterial Värt ett försök 

Nedan redogörs för hur Värt ett försök kompletterar innehållet i elevhäftet Sköt om dig samt 

främjar ett undersökande arbetssätt. Lärarhandledningen benämner undersökningarna som 

försök. 

Lärarhandledningen Värt ett försök (Anderberg et al. 2011 ), behandlar biologi, fysik, kemi 

och teknik i nio teman. Till varje tema finns ett elevhäfte som, enligt lärarhandledningen, ger 

eleverna repetition, innehåller teoretiska övningar med texter och bilder och kan användas för 

att befästa och bekräfta kunskaperna (Anderberg et al. 2011 s. 12). Mer än så kommenteras 

inte elevhäftet i lärarhandledningen vilket kan relateras till Englunds (2011) utsaga om 

läroboken, här elevhäftets, roll som sysselsättande och för att förhindra kaos (s. 282). Ovan 

har elevhäftet Sköt om dig analyserats, varför de tillhörande delarna i lärarhandledningen 

kommer analyseras här. Först ges en presentation av de inledande sidorna. 

Lärarhandledningen förklaras innehålla många försök som till viss del kan göras redan från 

förskoleklass men är ämnade för årskurs 1-3. Till varje tema finns lärarfakta, elevförsök, 

kopieringsunderlag, kommentarer till försöken och demonstrationsförsök. En berättelse, 

lästips, sånger och skapande aktiviteter beskrivs också finnas knutet till varje tema. Det 

berörda temat Sköt om dig beskrivs innehålla försök som bör sparas till årskurs tre och ger 

möjlighet att bryta ut och utveckla delar som hygien, handikapp och föda (Anderberg et al. 

2011, s. 6). Vidare redogörs för vilka centrala innehåll från läroplanen som kan kopplas till 

varje tema (ibid s. 7-9). Förutom att undervisningen ska få eleverna att söka svar på frågor 
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genom systematiska undersökningar nämns inga förmågor från läroplanen, vilket Hoelgaard 

(2015) ser att lärare explicit behöver. Försöken beskrivs vara enkla samt ge eleverna 

möjlighet att uppleva glädjen med experiment. Försöken uppges även bidra till elevernas lust 

att ställa frågor om naturen samt vara intresseväckande vilket kan bekräftas av Gibson och 

Chase (2002) studie som visar att ett undersökande arbetssätt ökade intresset hos eleverna 

samt Thulins (2010) resultat som visade att ett djupare ämnesinnehåll ledde till fler 

innehållsfrågor. De lärarfakta lärarhandledningen innehåller uppges finnas till för läraren att 

besvara elevernas frågor med. Tanken är, enligt handledningen, inte att eleverna ska lära sig 

all lärarfakta. Om läraren vill använda elevhäftet är den fakta som ges i lärarhandledningen 

en viss hjälp då den kompletterar delar i elevhäftet. 

Försöken är uppdelade i demonstrationsförsök, som uppges kräva mer material eller vara 

svårare att göra, samt elevförsök, vilka det finns kopieringsunderlag till. 

Kopieringsunderlagen rekommenderas delas ut när eleverna kan läsa och är mogna att arbeta 

självständigt. “Innan barnen kan läsa måste läraren delta mycket aktivt och i detalj berätta 

vad barnen ska göra” (Andersberg et al. 2011, s. 10). Det kan ses gå emot Thulins (2010) 

utsaga om att barn är av naturen nyfikna och undersökande. Utifrån NRC (2000) definition av 

ett undersökande arbetssätt bör undersökningarna utgå från elevernas egna frågor och bör 

således inte vara så styrda som lärarhandledningen anger. Att läraren ska vara så aktivt 

deltagande ställer försöken till Banchi och Bells (2008) första nivå, bekräftande 

undersökning. Utifrån kritiken Kirschner m.fl (2010) riktar mot ett friare undersökande kan 

betoningen på en aktiv lärare ses som positivt. Då ska eleverna dock inte släppas mer fria i 

sina undersökningar när de lärt sig läsa heller. 

Till en början betonas att det är bra om eleverna utför samma försök. När de blivit vana eller 

om det är ont om material kan stationssystem ordnas (Andersberg et al. 2011, s. 10). Enligt 

Harlen (2006) är det dock viktigt att eleverna får tillgång till mycket material eftersom att det 

leder till undersökningsfrågor som är en grund i ett naturvetenskapligt arbetssätt. Harlen och 

Symington (2006) beskriver även hur barnen bör släppas fria med materialet en stund för att 

bekanta sig med det och väcka frågor och som nämnts tidigare ser Thulin (2010) att frågorna 

bara blir fler ju mer eleverna undersöker. Detta kan ställas mot lärarhandledningens betoning 

på att barnen måste kunna läsa innan de kan släppas fria.  
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Lärarhandledningen beskriver hur det för elever i sex-sju års ålder är naturligt att få göra och 

pröva, vilket, som nämnt ovan, även Thulin (2010) betonar. Barns intresse beskrivs kunna 

väckas genom ett litet problem som att en snögubbe står inomhus och riskerar att smälta. 

Eleverna antas komma med förslag på vad som kan göras för att rädda snögubben. Förslagen 

föreslås få stå som hypoteser att pröva. Andra egenskaper hos snögubben än att den smälter 

antas uppmärksammas av eleverna som uppmuntras berätta (Andersberg et al. 2011, s. 12). 

Att elevernas egna observationer ska delges och ligga till grund för ett undersökande ligger i 

linje med NRC (2000) definition och kan leda till en öppen undersökning.  Aktiviteten 

beskrivs lära barnen att undersöka och ha roligt vilket betonas vara viktigt för att skapa en 

positiv inställning till naturorienterande ämnen. Detta stämmer överens med vad Gibson och 

Chase (2002) såg i sin studie, där ett undersökande arbetssätt både ökade intresset för 

naturvetenskapen samt gjorde att intresset bibehölls. Utifrån Banchin och Bells (2008) 

nivåindelning kan försöket klassificeras in till varje nivå beroende på hur läraren tillåter 

eleverna att undersöka fritt.  

Undersökningsresultaten föreslås dokumenteras med en rubrik eller teckning till att så 

småningom innefatta även beskrivning av material, utförande och analys (Andersberg et al. 

2011, s. 10). Utifrån NRC (2000) definition på undersökande arbetssätt ska även 

kommunikation inräknas, vilket inte omnämns i Värt ett försök mer än vad som nämns ovan, 

att eleverna får delge sina tankar om snögubben. 

Ovan har de inledande sidorna av Värt ett försök presenterats. Nedan kommer en analys av 

lärarsidorna till temat Sköt om dig, vilket är det elevhäfte jag analyserat ovan. 

Temats syfte i relation till läroplanen, vilka kunskapskrav och centrala innehåll som berörs 

nämns inte explicit i kapitlet, vilket Hoelgaard (2015) efterfrågar. Försöken uppges göra 

eleverna mer bekanta med kroppen och kroppsdelars funktion samt utveckla förståelse för 

betydelsen av goda hälsovanor (Andersberg et al. 2011, s. 183). 

Till temat finns nio sidor med lärarfakta och totalt 14 försök med tillhörande 

kopieringsunderlag. Läraren får i undantagsfall förslag på hur fakta kan presenteras. 

Dominerande förslag är att berätta för barnen och att gå igenom, vilket indikerar en 

traditionell faktaförmedling som NRC (2000), Caaps och Crawford (2012) samt Gibson och 

Chase (2002) ser att lärare bör arbeta sig bort från. Till varje försök finns ytterligare 
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lärarfakta och tydliga instruktioner för hur försöket ska genomföras. De tydliga 

instruktionerna placerar försöken till Banchi och Bells (2008) två första nivåer. 

Försöket Hand under lupp beskriver hur eleverna ska undersöka sina händer och tydliga 

instruktionen till läraren ges, som att börja med att titta på fingrarnas linjer samt lite fakta om 

händernas struktur (Anderberg et al. 2011, s.191). De tydliga instruktionerna kan ses i 

relation till Caaps och Crawfords (2012) studie som visar på att lärares förmåga att leda 

klassrumsundersökningar är bristfällig och att de således behöver dessa exakta 

tillvägagångssätt. På kopieringsunderlaget är tre frågor utskrivna till eleverna att se på vilket 

är en tydligt strukturerad undersökning som inte utgår från elevers egen nyfikenhet som NRC 

(2000) anger att ett undersökande arbetssätt bör göra. 

Till försöket Huden avger fukt börjar instruktionerna med du behöver följt av gör såhär, följt 

av frågorna till försöket (Andersberg et al. 2011, s. 191). Lärarhandledningen nämner inget 

om att eleverna ska redovisa sina resultat, vilket NRC (2000) beskriver är en del i ett 

undersökande arbetssätt. Undersökningarna ska även utgå från en fråga enligt NRC:s 

definition (2000) vilket inte görs här, där frågorna kommer sist. Dominerande i 

lärarhandledningen är att material och utförande kommer först och frågorna sist. 

Till försöket Smaka ska eleverna jobba i par. Eleverna ska doppa en tops i socker, salt och 

citron och nudda olika ställen på kompisens tunga. Till det ställs ett par frågor. Försöket 

avslutas med en uppmaning om att pröva varandras smaklökar, ”Tänk ut hur”(Andersberg et 

al. 2011, s. 192).  Även det här försöket utgår från ett utförande och frågorna kommer sen, 

vilket inte är i enlighet med NRC (2000) definition av ett undersökande arbetssätt. Här ges 

eleverna dock en fråga att fortsätta undersöka men ingen metod. Då eleverna har tränats i att 

undersöka smaklökar kan de gå vidare från en bekräftande eller strukturerad undersökning till 

en öppnare utifrån Banchi och Bell (2008). Det föreslagna försöket utgår då även från en 

fråga vilket är i linje med NRC (2000). 

En del försök, till exempel Ögat, kräver kunskaper som inte fås genom försöket. Eleverna ska 

då kolla i en spegel och rita av sina ögon och märka ut regnbågshinna och pupill. Att eleverna 

vet vad de olika delarna i ögat heter förutsätter att läraren förmedlat den kunskapen på något 

sätt som inte går att finna något förslag på hur i lärarhandledningen. Wikman (2004) skriver 

dock hur metoden väljs före lärobok och att läroboken således inte påverkar hur innehåll 
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förmedlas (s. 85). Hoelgaard (2015) betonar dock i sin avhandling hur lärare behöver 

explicita kopplingar till både läroplan och didaktiska mål och aspekter med övningarna. 

Eleverna får vidare i uppgift att ta reda på hur många i klassen som har respektive ögonfärg. 

Undersökningen ger inga tydliga instruktioner om utförande. Eleverna får själva bestämma 

hur data ska samlas in. Undersökningen kan således kategoriseras som en guidad 

undersökning utifrån Banchi och Bell (2008). Frågan kommer inte utifrån elevernas egen 

nyfikenhet vilket ett undersökande bör göra enligt NRC (2000). Till försöket finns inget 

nämnt om att redogöra för, jämföra eller kommunicera sina resultat vilket krävs för ett 

undersökande arbetssätt (ibid) men ligger i linje med Caaps och Crawfords (2012) studie där 

ingen lärare uppmanade eleverna till att kommunicera undersökningsresultaten. 

I elevhäftet Sköt om dig berörs kosten (Andersberg et al. 2010, ss. 4-5). Kosten tas även upp i 

lärarhandledningen både som lärarfakta och som ett försök. Försöket ska utgå från 

kostcirkeln och instruktionen till läraren är att gå igenom delarna i kostcirkeln (Andersberg et 

al. 2011, s. 207) vilket kan bidra till att uppgiften i elevhäftet tydliggörs. Elevhäftet nämns 

dock inte i lärarhandledningen. Läraren måste själv se relationen mellan elevhäfte och 

lärarhandledning. Hoelgaard (2015) beskriver hur lärare behöver både didaktiska aspekter 

och utskriven kapitelknuten information vilket alltså inte ges här.  

Till försöket Duka en frukostbricka (Andersberg et al. 2011, s. 207) uppmanas läraren berätta 

om vikten av frukost samt be barnen berätta om sin frukost. Försöket uppmuntrar sedan att 

duka med riktiga varor samt att eleverna får, på en kartongbricka, klippa och klistra bilder på 

sin frukost och svara på frågan om det går att duka en frukost med mat från hela kostcirkeln. 

Uppgiften innefattar inget undersökande arbetssätt utifrån NRC (2000) definition och sätts 

inte till någon av Banchi och Bells (2008) nivåer. 

I försöket Räkna tänder i munnen (Andersberg et al. 2011, s. 206) ska eleverna räkna 

tänderna på en ritad bild av ett barns käke. I försökets lärarinformation beskrivs att barnen 

kan få räkna tänderna på varandra och på kopieringsunderlaget ska eleverna skriva ut hur 

många tänder de har och föreslås räkna själv i en spegel eller ta hjälp av en kamrat. Försöket 

utgår inte från barns egna frågor, de får inte heller komma på metoden själv vilket placerar in 

försöket till Banchi och Bells (2008) strukturerade nivå. 



27 
 

Ovan har olika försök samt instruktioner till läraren redogjorts för att visa på att det finns en 

variation men också lyfta de huvuddrag jag sett bland försöken. Försökens tillhörande 

lärarfakta indikerar till viss del genomgångar och försöken är till största del strukturerade. 

Gibson och Chase (2002) studiedeltagare nämner att det är lärarnas sätt att bygga upp 

stämning och miljö som gör det roligt och inbjuder till ett undersökande. Huruvida läraren 

gör genomgången traditionell eller låter eleverna undersöka mer öppet än strukturerat 

kommer påverka undervisningen. Caaps och Crawford (2012) ser i sin studie att lärare har 

bristande kunskaper i ett undersökande arbetssätt vilket kan försvåra för dem om de vill 

frångå försöken i lärarhandledningen. 

5.2.2 Lärarmaterial till Aha! Årstiderna 

En provlektion till Aha! Årstiderna kommer behandlas som lärarmaterial då det i övrigt inte 

finns något lärarmaterial till Aha!. Provlektionen behandlar Vart tog alla löv vägen som 

berördes i redogörelsen för läroboken ovan (se avsnitt 5.1.2). Jag kommer här se på hur 

provlektionen kompletterar lärobokens innehåll samt bidrar till ett undersökande arbetssätt. 

Inledningsvis beskrivs hur lektionen relaterar till syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i 

Lgr 11, vilket Hoelgaard (2015) lägger stor vikt vid. Förmågan att utföra undersökningar 

omnämns inte men att reflektera och diskutera hållbara utvecklingsfrågor samt ekologisk 

hållbarhet omnämns. 

Lektionsförslaget till Vart tog alla löv vägen föreslås inledas med att läraren ska gå igenom 

varför träden tappar sina löv. En kort faktatext till läraren finns med. I läroboken som 

analyserades ovan framställdes innehållet konstaterande, att träden tappar löven. Till 

provlektionen framställs innehållet förklarande då en beskrivning om varför träden tappar 

sina löv ges. Genom provlektionen kompletteras lärobokens konstaterande innehåll vilket kan 

underlätta för läraren att svara på frågor och ge elever den förklaring som saknas i läroboken.  

Lektionen fortsätter med frågan Vad tror ni händer med alla löv som hamnat på marken? 

Elevernas svar rekommenderas fungera som hypoteser att undersöka. Provlektionen angav 

inte att förmågan att undersöka, som skrivs ut i läroplanen, Lgr11, skulle beröras, men gör 

alltså det här ändå. I och med förslaget kan en början på ett undersökande arbetssätt enligt 

NRC (2000) identifieras. Elevernas egna hypoteser uppges kunna ligga till grund för 

undersökande, då provlektionen uppmuntrar att gå ut, om möjligheten finns, och undersöka 
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om hypoteserna stämmer. Här kan alla nivåer som Banchin och Bell (2008) presenterar 

användas. Går eleverna och läraren ut tillsammans, och läraren styr metoden blir 

undersökandet bekräftande eller strukturerat. Eleverna kan även ges möjligheten att själva 

fundera ut hur de ska undersöka och pröva sin hypotes. Här får således läraren en hjälp till ett 

undersökande arbetssätt genom ett förslag men ramarna är vida och undervisningen kan 

komma att skilja sig beroende på hur läraren väljer att ta till sig lektionsförslaget. Att 

läroböckers funktion avgörs av läraren beskrivs av bland annat Wikman (2004, s. 85). 

Efter undersökningsmomentet står att eleverna kan arbeta med uppgifterna i boken. Den 

tillhörande faktatexten föreslås läsas tillsammans eller enskilt. Lektionen föreslås avslutas 

med en diskussion om vilka material som förmultnar och vad som kan läggas på en kompost 

kompletterat med frågor som vad det innebär för oss, vad man kan slänga i naturen och inte? 

Vidare uppmuntras att låta eleverna berätta vad som komposteras hemma och inte. En lista 

föreslås skrivas på tavlan. Även förslag på läxa ges. I den sista delen av provlektionen 

återfinns inget undersökande, vilket lektionen inte beskrevs innehålla. 

5.2.3 Lärarmaterial Boken om NO 1-3 

Nedan analyseras huruvida lärarhandledningen till Boken om NO 1-3 (Persson 2014b) kan 

komplettera innehållet i grundboken och arbetshäfte 1 samt bidra till ett undersökande 

arbetssätt utifrån NRC (2000) definition och Banchi och Bells (2008) nivåindelning. 

Inledningsvis ges en presentation av lärarhandledningens upplägg för att sedan gå in på vilka 

arbetssätt som föreslås för att se på lärarbokens funktion för ett undersökande arbetssätt. I 

lärarhandledningen och även tillhörande grundbok och arbetsbok benämns undersökningar 

som experiment. 

Inledningsvis ges en omfattande presentation av tankarna bakom grundboken och dess 

upplägg där den återges ansluta sig till Lgr 11 i både syfte, förmågor, centralt innehåll och 

kunskapskrav vilket även synliggörs på nio sidor med direkta läroplanskopplingar (Persson 

2011b, ss. 11-19). Grundbokens kapitel förklaras ha en vardaglig ingång och en elevnära text 

som ska verka intresseväckande. Lovis, en tecknad lokatt, beskrivs som en “lekfull guide in i 

naturvetenskapens värld” (Persson 2011b, s. 6). Lovis kan ses bidra till den aktiveringen av 

vardagskunskap Wikman (2004) nämner att elever behöver (s. 94).  
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Grundboken börjar med tankar om stjärnor och planeter, vilket beskrivs avser visa eleverna 

hur den kunskap vi har idag har vuxit fram och är under ständig förändring (Persson 2014b, s. 

5). Elfström m.fl. (2014, s. 15) beskriver hur naturvetenskapen beror på mänsklig slutledning 

och således inte är absolut sann, vilket eleverna kan ges förståelse för här. Det framhålls i 

lärarhandledningen att dagens skola är mångkulturell och att eleverna, genom boken, får möta 

tankar och personer från olika tider och platser. Boken uppges lyfta framstående tänkare från 

olika tider och platser på ett positivt sätt för att elever och lärare med annat ursprung än 

västeuropeiskt ska känna sig inkluderade (Persson 2014b, s. 5). I analysen av läroboken ovan 

placerades innehållet som reflekterande/analyserande just på de grunder som 

lärarhandledningen här presenterar. 

Det finns många experiment i grundboken, vilka förklaras möjliggöra att förmågan att 

genomföra systematiska undersökningar i biologi/fysik/kemi övas, vilket är en förmåga att 

utveckla enligt Lgr 11. Texten uppges bära även utan experimenten, vilket indikerar att 

undersökningarna är sekundära. Grundboken uppges vara upplagd som den är efter lärares 

önskan (Persson 2014b, s. 6).  Hur ett vetenskapligt experiment utförs finns med i 

lärarhandledningen tillsammans med en checklista över de steg som ingår (Persson 2014b, ss. 

21-22) vilka till stor del stämmer överens med NRC (2000) definition av ett undersökande 

arbetssätt. Första punkten i checklistan (till läraren) är att läsa instruktionerna noga och andra 

punkten är att kolla så att du förstått frågeställningen, om du inte kommit på den själv 

(Persson 2014b, s. 22). Undersökningen ska alltså utgå från en redan utskriven fråga 

(experiments), alternativt utifrån läraren, men inte eleven. Det är i motsättning till vad NRC 

(2000) uppmuntrar. Vidare ska undersökningen göras, metoden är utskriven i experimentet 

och inget som behöver planeras vilket även det frångår NRC (2000) definition. I grundboken 

finns lösningarna till experimenten, vilket anges bero på att lärare själva önskat det så 

(Persson 2014b, s. 7). Att lärare känner sig behöva så pass mycket hjälp vid experimenten 

kan ses i relation till den osäkerhet lärare visar när det kommer till ett undersökande 

arbetssätt som Caaps och Crawfords (2012) studie visar på. 

Experiment beskrivs vara typiskt för NO och experimenten i Boken om NO beskrivs som 

vardagsnära. Det undersökande arbetssättet måste introduceras och struktureras. Eleverna 

måste lära sig syftet med stegen i ett undersökande arbetssätt, vilket beskrivs kräva träning 

(Persson 2014b, s.20). Att ett undersökande arbetssätt kräver träning betonas även av Banchi 
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och Bell (2008), Harlen (2006), Elfstöm m.fl. (2014) och NRC (2000). NO enligt Lgr 11 

innebär mer än att genomföra systematiska undersökningar och lärarhandledningen betonar 

att arbetssätten således behöver varieras (Persson 2014b, s. 20) vilket även NRC (2000) 

beskriver. 

Experiment och undersökningar beskrivs i lärarhandledningen behöva kommuniceras. Detta 

kan göras på flera sätt och olika exempel på dokumentation ges (Persson 2014b, ss. 23-24). 

Kommunikationens vikt betonas även av NRC (2000) för att elever ska få sätta ord på det 

som lärts. NRC (2000) menar även att det är en viktig del i ett undersökande arbetssätt. 

Till de kapitelknutna sidorna anges syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor i fokus, 

ord och begrepp som kan behöva förklaras, hur man kan arbeta med uppslaget, frågor att 

fundera över, sidor i arbetsboken, boktips samt länktips till varje uppslag. Till varje kapitel 

finns lärarfakta som kompletterar grundboken.  

Arbetsbokens roll och funktion nämns inte i lärarhandledningen, mer än att den finns och 

vilken sida som tillhör kapitlet i grundboken. Detta kan ses i relation till Englunds (2011, s. 

282) och Wikmans (2004, s. 89) förklaring av läroboken som medel för att förhindra kaos 

och se till att eleverna är sysselsatta precis som elevhäftet Sköt om dig och Aha! Årstiderna. 

Då studien avser se på hur lärarhandledningen kan fungera som hjälp för ett undersökande 

arbetssätt samt komplettera läroböckerna presenteras här exempel på föreslagna arbetssätt 

som är dominerande i lärarhandledningen till Boken om NO.  

Utöver experimenten i boken finns förslag på hur lärare kan arbeta med varje uppslag. 

Förslagen är till stor del fakta och förklaringar till de bilder som grundboken innehåller. Det 

som oftast föreslås som aktivitet är att tillsammans titta på bilderna och läsa den tillhörande 

texten. Till flera av uppslagen finns då även frågor att utgå ifrån. Caaps och Crawford (2012) 

såg i sin studie hur flera lärare ansåg sig arbeta undersökande. Observationerna och 

intervjuerna visade dock att lärare egentligen inte visste vad ett undersökande arbetssätt 

innebar då lärarna ställde frågor som enligt Caaps och Crawford (2012)  inte kunde besvaras 

genom klassrumsundersökningar. I lärarhandledningen finns flera exempel på frågor som inte 

går att undersöka genom klassrumsundersökningar, som: ”Vad är det för smått som går i 

banor runt solen?” och ”Vad händer om man förstorar en atom?” (Persson 2014b, ss.27, 33). 
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Till en del uppslag finns även rubriken Att göra, där elevaktiviteter föreslås. Till uppslaget 

sidan 12-13 i grundboken, Olika material, föreslås att tillsammans titta på bilden, skriva ner 

elevernas förslag på fler material på tavlan samt diskutera lärarhandledningens föreslagna 

frågor. Till uppslaget ges även förslag på sorteringsövningar där eleverna får undersöka olika 

material i olika burkar och fundera över vad det är för material, vilka egenskaper det har, hur 

det såg ut innan det hamnade i burken och hur det tillverkas. Här föreslås dokumentation i 

form av att rita och skriva (Persson 2014b, ss. 34-35). Eleverna får här undersöka material 

genom att röra vid det. Vidare beskrivs enbart att låta eleverna fundera. Utifrån Harlen och 

Symington (2006) kommer troligtvis elevernas undersökande av material leda till frågor som 

kan bidra till ett undersökande arbetssätt (s. 47). Lärarhandledningen i sig berör dock ingen 

vidare undersökning av materialen. 

Året runt i naturen presenterades till grundboken (Persson 2013, ss. 16-23). I 

lärarhandledningen förklaras uppslagen höra ihop (sommar, höst, vinter, vår). De övningar 

som föreslås till uppslagen är bland annat att namnge bildernas delar, växter, djur, jämföra 

bilderna, vad som är lika/olika och vad man känner igen de olika årstiderna på, vilket sedan 

rekommenderas skrivas upp på tavlan. Att fotografera en vy utanför skolan flera gånger under 

ett år föreslås, och årstiderna kan nu följas på riktigt (Persson 2014b, s. 39). Till grundboken 

analyserades bilderna, som är på den svenska landsbygden, ge en konstaterande bild av hur 

årstiderna förändrar vår omgivande miljö. Tas bilder i elevernas närmiljö för att följa 

årstiderna kan alla elever relatera till bilden som då kan ses mer reflekterande/analyserande 

då en jämförelse görs och olika perspektiv visas upp. Utöver att fotografera en vy och se på 

förändringar över året ges inget förslag på undersökande utifrån NRCs (2000) definition av 

ett undersökande arbetssätt. 

Till grundbokens uppslag sida 24-25 (Persson 2013), Gör som forskarna – testa, finns ett 

experiment där eleverna ska undersöka hur olika bollar studsar. Experimentet föreslås göras 

som ett demonstrationsexperiment och följa boken steg för steg. Till varje steg ges förslag på 

hur man kan jobba. Till steg ett ställs frågan: ”Vilken av bollarna studsar bäst?” (Persson 

2014b, ss. 46-47). Läraren föreslås låta eleverna komma på andra frågor om bollar som kan 

undersökas. Utifrån Thulins (2010) resultat kommer eleverna ha frågor och om läraren som 

lärarhandledningen föreslår, låter elevernas frågor stå som nästa undersökningsfrågor kan en 

öppen undersökning bedrivas. I steg två, att formulera hypoteser, framhålls vikten av ett 
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klimat som tillåter olika förslag, vilket deltagarna i Gibson och Chase (2002) studie framhöll 

som en viktig aspekt för ett undersökande arbetssätt. Steg tre ger information till läraren om 

varför man beskriver utförandet av experimentet och steg fyra, fem och sex ger exempel på 

hur elever kan dokumentera, förklara sina resultat och vilka slutsatser som kan dras (Persson 

2014b, s. 47).  

Lärarhandledningen kompletterar grundboken både med förklarande fakta, läroplansmål och 

tydliga didaktiska aspekter som Hoelgaard (2015) lägger stor vikt vid. De tydligt beskrivna 

undersökningarna, som i lärarhandledningen anges finnas med för att tillmötesgå lärares 

önskemål, indikerar att lärare är i stort behov av vägledning för ett undersökande arbetssätt, 

vilket bekräftar vad Caaps och Crawford (2012) såg i sin studie. 

5.3 Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att se på läroböckers innehållsframställningar och hur det tillhörande 

lärarmaterialet kan komplettera innehållet samt hjälpa lärare att bedriva ett undersökande 

arbetssätt. De frågor som studien utgått ifrån är: 

● Hur framställs innehållet i läroböckerna?  

 

● På vilket sätt främjar lärarhandledningarna ett undersökande arbetssätt?  

 

Nedan kommer en sammanfattning av analysresultatet som svar på frågeställningarna. 

Innehållet i elevhäftet Sköt om dig framställs till största del konstaterande då få förklaringar 

ges och faktatexterna upplevs kortfattade och dekontextualiserade. I elevhäftet hittas inga 

uppgifter som uppenbart främjar undersökande i sig. Uppgifter med värderande svar, som rätt 

och fel eller bra och dåligt, är dominerande och är utifrån Ammerts (2011b, s. 262) indelning 

normativa. 

Lärarhandledningen Värt ett försök berör inte elevhäftet Sköt om dig mer än att nämna att det 

finns, vilket kan bero på att elevhäftet är tryckt och producerat före lärarhandledningen. 

Lärarhandledningen kompletterar således inte elevhäftet innehåll explicit. I 

lärarhandledningen finns många försök som kan främja ett undersökande arbetssätt då hela 

boken bygger på försök och lärarfakta. Dominerande är bekräftande och strukturerade 

undersökningar då fråga, metod och vad som ska studeras är alltid utskrivet. 
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Uppgifterna och faktatexterna i läroboken Aha! Årstiderna framställs utifrån Ammerts 

indelning (2011b, s. 262), normativa och konstaterande även om vissa vaga förklaringar kan 

skönjas. Lärobokens fakta stämmer inte alltid överens med tillhörande uppgift och faktafel 

kunde hittas i boken. Läroboken i sig innehåller ingen undersökning. 

I lärarmaterialet, provlektionen, till Aha! Årstiderna kompletteras lärobokens konstaterande 

fakta med en förklarande text. Provlektionen föreslår att, om möjligt, gå ut och undersöka en 

kompost. Utifrån Banchi och Bell (2008) kan detta ses som en öppen undersökning då 

elevernas hypoteser ska få stå som undersökningsfrågor. Provlektionen kan ses hjälpa läraren 

till ett undersökande arbetssätt då en undersökning föreslås, men inget stöd ges. 

Innehållet i grundboken Boken om NO 1-3 framställs utifrån Ammerts (2011, s. 262) typologi 

till största del förklarande och analyserande/reflekterande genom beskrivningar, jämförelser 

och genom att belysa hur naturvetenskapen förändrats över tid samt ge elevnära kopplingar. 

Lärarhandledningen kompletterar varje uppslag i grundboken med förklarande fakta. 

Arbetsboken kompletteras dock inte då endast vilken sida kapitlet berör anges. Det finns 

experiment till många delar av boken vilket främjar undersökande. I lärarhandledningen ges 

även en explicit förklaring av hur en undersökning går till. Med utgångspunkt i Banchi och 

Bells (2008) nivåindelning ses experimenten som bekräftande eller strukturerade.  

6. Diskussion 
NRC (2000, s. 135) betonar hur inquiry, undersökande arbetssätt, inte behöver vara en del i 

alla undervisningsmoment och Wikman (2004, s. 68) skriver att den ideala läroboken inte 

finns. Jag har, som nämnt tidigare, inte haft för avsikt att värdera någon lärobok som bättre 

eller sämre. Precis som Wikman (2004) skriver, kan läroböcker vara olika bra ur olika 

perspektiv. Studien har sett på läroböcker med tillhörande lärarmaterial för att se hur 

innehållet framställs samt hur de kan främja ett undersökande arbetssätt. Med ett annat 

perspektiv hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Gemensamt för alla läroböcker med tillhörande lärarmaterial är att undersökningarna oftast 

utgår från en föreskriven metod och inte en fråga. Kommunikationen, som NRC (2000) 

inkluderar i ett undersökande arbetssätt, är även den ofta utelämnad. Men som Banchi och 

Bell (2008), Harlen (2006), Elfstöm m.fl. (2014) och NRC (2000) alla menar, kräver ett 
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undersökande arbetssätt träning. Utifrån vad Caaps och Crawford (2012) såg i sin studie, att 

få lärare vet vad ett undersökande arbetssätt innebär, samt det Persson (2014b) beskriver i 

lärarhandledningen till Boken om NO 1-3, att lärare själva önskar både en checklista över de 

steg som ingår i ett undersökande arbetssätt samt svar till alla experiment, kan även lärare ses 

behöva träning i hur de kan bedriva undervisningen undersökande. Lärarhandledningarna 

Boken om NO samt Värt ett försök kan, med sina tydligt strukturerade undersökningar, utifrån 

detta ses främja ett undersökande, då lärare får mycket hjälp och instruktioner i 

tillvägagångssätt. Banchi och Bell (2008) föreslår, att de två första nivåerna av undersökande, 

ska ge förståelse för processen och träna eleverna i hur en undersökning går till, för att sedan 

gå vidare mot ett öppet undersökande när arbetssättet är bekant. Det som jag kan sakna i 

lärarhandledningarna är då förslag på hur lärare kan gå vidare med elevernas frågor. 

Provlektionen till Aha! Årstiderna föreslår en undersökning som kan kategoriseras som 

öppen då elevernas hypoteser föreslås stå som frågor. Frågan är om den konstaterande fakta 

som eleverna tagit del av genom läroboken är tillräcklig för en öppen undersökning. 

Elstgeest (2006a) betonar hur ett undersökande arbetssätt ibland utesluts av lärare för att 

behålla ett önskat lugn i klassrummet. En undersökning på en mer bekräftande eller 

strukturerad nivå kan vara tillfredställande för de lärare som är rädda för kaoset då de anger 

tydliga tillvägagångssätt och ramar att hålla sig till. Dessa undersökningar svarar även bra 

mot den kritik som Kirschner m.fl. (2010) framför mot undersökningar med minimal 

guidning av läraren, då de inkluderar stort lärarstöd. 

Boken om NO kan ses ge förståelse för att naturvetenskapen är föränderlig genom en mer 

reflekterande innehållsframställning som belyser fenomen ur olika perspektiv, vilket kan ses 

bidra till en möjlighet att ställa frågor och viljan att undersöka. I Aha! Årstiderna och Sköt om 

dig framställs innehållet som konstaterande och till viss del normativt, vilket jag därför inte 

ser ger samma bild av naturvetenskapens prövbarhet. Genom det konstaterande innehållet i 

Sköt om dig och Aha! Årstiderna ser jag att läroböckerna i sig inte bidrar till frågor att 

undersöka. 

Jag presenterade i metodavsnittet min föreställning om att läroboken bidrar till en traditionell 

undervisning som inte kräver så mycket tanke från lärarens sida. Detta kan relateras till det 

som bl.a. Wikman (2004) skriver, att läroboken håller elever sysselsatta och således har en 

disciplinerande roll. Studien har visat att läroböckernas arbetsuppgifter till stor del verkar 
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bekräfta min föreställning. Därmed har studien bidragit till att min förståelse för att det 

behövs mycket tanke bakom användande av en lärobok. Dels genom att som lärare se på om 

innehållet är korrekt, om det uppfyller de krav som den ska gentemot läroplanen eller 

behöver kompletteras av mig som lärare alternativt av mer material, vilket Skolinspektionens 

(2011) granskning visade att lärare ofta gör. Undervisningen kan bli traditionell 

faktaförmedling med läroboken men kan jag, som Wikman (2004) betonar vikten av, ha 

läroboken som en utgångspunkt, ser jag att det finns mycket att hämta i läroböcker. I arbetets 

inledande del redogjorde jag för att analysen av läroböcker är av intresse för mig som 

blivande lärare. Under arbetets gång har jag förstått vikten av att som lärare kunna analysera 

och utvärdera läroböcker ur flera olika perspektiv.  

7. Vidare forskning 
I studien har läroplanen berörts så till vida att jag sett på vad som ska beröras i NO samt hur 

läroböcker säger sig anpassade efter det som skrivs i läroplanen. I en fortsatt forskning vore 

det intressant att se närmare på läroböcker i relation till läroplanen. Vidare är, som nämnts 

upprepade gånger, det i slutändan läraren som avgör funktionen av läroboken och vilken 

undervisning som bedrivs varför det vore intressant att studera läroboksanvändningen i en 

faktisk klassrumsmiljö. Flera uppgifter i materialet har analyserats som normativa, vilket gör 

det intressant att se på hur de skulle framträda ur ett interkulturellt perspektiv. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 
 

8.1.1 Analysschema inquiry-based-learning 
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