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Jag har fått den uppfattningen att läromedel används ofta. För att använda detta medel på ett bra 
sätt, borde de därför vara välgjorda utifrån många faktorer. Jag vill se hur innehållet i de 
läromedel som idag används på skolor runt omkring motsvarar de mål som kursplanen för fysik 
i grundskolan har. Frågeställningarna är följande: 

• På vilket sätt behandlar läromedlen i fysik mål som finns i kursplanen för fysik i 

grundskolan? 

• Hur uppfattar fysiklärare de läromedel de använder sig av? 

• Hur använder fysiklärare läromedlen i sin undervisning? 

Genom en textanalys har jag jämfört läromedlens innehåll med de mål som finns i grundskolans 
kursplan för fysik under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 
skolåret, beträffande natur och människa. Det som min undersökning visar är att, med bara 
några få undantag, alla läromedel lyckas med detta. 

Inte bara jag tycker att läromedlen i stort uppfyller de mål som finns i kursplanen i fysik, utan 
även de tillfrågade lärarna som svarade på min enkätundersökning. Överlag gav de en bild av 
att de finner läromedlen i stor utsträckning som användbara. 

För min egen del vill jag även kunna se hur läromedlen kan användas på ett bra sätt när jag ska 
undervisa i ämnet fysik. Genom lärarenkäten har jag fått svar på hur lärare använder läromedlen 
på olika sätt. Något som jag kan ta till mig när jag undervisar i ämnet fysik. 
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1 Inledning 

En allmänt spridd uppfattning är att skolor inte ska använda traditionella läromedel. Lärare ska tänka 

utan att fastna i ramar, vara kreativa och försöka få eleverna att själv formulera sina frågeställningar. 

Samtidigt produceras nya läromedel och befintliga böcker uppdateras till nya upplagor. Det finns 

gott om anledningar som både talar för och emot läromedel. Oavsett läromedlets fråga om att vara 

eller inte vara, används detta på våra skolor runtom i vårt land och i världen. En internationell studie 

pekar på att lärare runtomkring världen baserar ca 50 % av undervisningstiden från läromedel 

(Wang, 1998). I Sverige visar en enkätundersökning (Levén, 2003) att mer än 80 % av lärarna 

använder regelbundet läromedel. Endast 1,7 % i samma undersökning menar att de aldrig använder 

tryckta läroböcker. Skolverket (2006) skriver det som bland annat Englund (2006) har konstaterat, 

nämligen att lärarna i NO använder läromedlen mer än andra lärargrupper. Englund (2006) påpekar 

också att denna lärargrupp använder sig ofta av flera läromedel samtidigt. 

För mig, lärare i ämnet fysik i grundskolan, är det av stort intresse att komma fram till hur jag kan 

bedriva undervisning med hög kvalitet. Det går ju inte komma ifrån att läromedlen har en stor 

betydelse, och då vill jag veta hur jag kan använda dem på bästa sätt. I min uppsats undersöker hur 

läromedlens innehåll motsvarar de mål som återfinns i kursplanen för fysik i grundskolan. Genom 

en lärarenkät får jag även svar på hur olika lärare använder sig av läromedlen i undervisningen. 
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2 Bakgrund 

Många har tidigare studerat och analyserat olika läromedel utifrån olika aspekter. Stora 

experimentella undersökningar har gett mycket förståelse. Men det finns också de undersökningar 

som inte har givit någon frukt, och som i efterhand kan ge oväntade resultat (Mikk, 2002). Wang 

(1998) är mycket tveksam till de metoder som används för att analysera läromedel, då han menar att 

undersökningarna ofta jämför läslighet; fördelning av texter, bilder och illustrationer; och till vilken 

grad ämnesområdena tas upp. Vad som vore mer relevant, enligt Wang, är hur det kvalitativa 

innehållet är. Det finns dock andra undersökningar som visar att andra metoder än de ovan nämnda 

används, vilka jag tar upp i följande text. Undersökningar där det ställs specifika frågor om ett visst 

innehåll, användning, utformande etc. 

Baker (1991) har gjort en sammanställning av flera läromedelsundersökningar med olika frågor som 

utgångspunkt. Alla dessa frågor är relevanta för hur läromedlet används i skolan. Utifrån olika 

frågeställningar – vad en läromedelsanalys säger oss om kvalitén; till vilken del lärare använder sig av 

läromedel; hur framgångsrik en läromedelsbaserad instruktion är jämfört med andra instruktioner; 

hur kan vi öka textens läsförståelse för naturvetenskapligt material – har han refererat till 22 olika 

undersökningar som har gjorts. Slutsatsen är att läromedlet i sig själv inte är en framgångsrik väg till 

elevernas lärande enligt Baker. 

Även Finley, Lawrenz och Heller (1992) har genomfört en sammanställning av 

läromedelsundersökningar. Efter att ha refererat till sex olika undersökningar drar de slutsatsen att 

många läromedel i naturvetenskap visar sig vara traditionellt utformade, likt uppslagsverk, som 

varken reflekterar över vilka mål eleverna ska nå i den naturvetenskapliga undervisningen eller tar 

hänsyn till ett modernt perspektiv på naturvetenskap. 

Bland undersökningarna refererar Finley m.fl. (1992) till Barrow som i en studie av hur tio olika 

läromedel presenterar och beskriver magnetism visar eventuella missförstånd presentationen kan 

leda till. Barrow kommenterar att det är lätt att läromedlets innehåll kan leda till missförstånd då det 

beskrivs att magneten har två olika poler i sina ändar, medan elevernas erfarenheter från hemmet 

med keramiska magneter är vanligtvis att polerna finns på ytorna (Finley m.fl., 1992). 

Finley m.fl. (1992) refererar även till Borgers undersökning om miljöperspektivet i de läromedel som 

används i Ontario, Kanada. Kursplanerna beskriver att det ska finnas med en miljöaspekt i 

undervisningen. Efter sina undersökningar, gjorda med både kvantitativa och kvalitativa metoder, 

drar Borger slutsatsen att det miljöperspektivet får alldeles för litet utrymme i läromedlen. 
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Ulerick (2000) visar att lärarens roll är oerhört viktig när det gäller hur elever tar till sig texter. Hon 

menar att läromedlen spelar en viktig roll, även om den skiljer sig avsevärt från den traditionella roll 

de har fått spela. Enligt Ulerick är det att kasta ut barnet med badvattnet om man slutar använda 

läromedel på grund av de otydligheter och svårigheter som finns. Hon anser att läromedlen 

fortfarande kan användas, men att lärarna kan göra mycket för att underlätta så att eleverna kan ta 

till sig texten. Haury (2000) går längre och menar att lärarna måste ta sitt ansvar för att eleverna skall 

förstå sammanhanget från texten genom välinstruerade övningar med berikande aktiviteter, 

meningsfullt läsande och frågande attityd. 

Valet av läromedel är beroende av flera olika faktorer. Det som framkommer är att lärare i större 

utsträckning nu än tidigare har möjlighet att påverka valet av läromedel. I Levéns (2003) 

undersökning svarar 84 % av lärarna att de har möjlighet att påverka val och inköp av läromedel. 

Levén menar att det inte längre är en rektorsfråga, utan val av läromedel är något som lärarna står 

för. Skolverket (2000) drar vidare några slutsatser om vad som påverkar valet. De menar att lärarna 

anser att deras egen kompetens och pedagogiska grundsyn har stor betydelse för valet av läromedel. 

Viktiga faktorer för val av läromedel är elevernas behov och förutsättningar, samt 

läromedelförfattarnas förmåga att, genom sina läromedel, dels skapa intresse hos eleverna, dels 

underlätta för elevernas inlärning. En annan viktig och återkommande faktor är skolornas ekonomi. 

Låt mig citera ett av lärarsvaren i Levéns sammanställning angående påverkan av inköp: 

Vi har stor frihet att fritt välja de läromedel vi vill ha, naturligtvis i samråd med kollegor. IT och 
datoranvändning alla former uppmuntras, och många av oss är goda användare (elever o lärare).  Hindren är den 
kommunala ekonomin - skolpengens storlek . Där finns begränsningen avseende läromedelsinköp, fortbildning 
etc. (Levén, 2003, s. 19) 

Skolverket (2006) publicerar i sin rapport delstudien Från idé till färdigt läromedel, där processen att 

skapa ett läromedel beskrivs. I intervju med förlagspersoner och författare beskriver en del att 

styrdokumenten är en oerhört viktig del, och att de ”lusläser sådant”. Några andra skriver att det 

sker på rutin. 

Rapporten från Skolverket hänvisar till sin undersökning (Skolverket, 2006), där de menar att 

flertalet lärare instämmer helt eller delvis i påståendet att läroböcker säkerställer att undervisningen 

överensstämmer med läroplan och kursplan. 
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3 Syfte 

Genom Skolverkets kursplaner beskrivs vad eleverna ska uppnå i grundskolan, men inte på vilket 

sätt. I olika undersökningar konstateras att läromedel används till stor del i grundskolans 

undervisning. I de naturorienterade ämnena används de i något större utsträckning än de flesta andra 

skolämnena. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kursplanens mål kan uppfyllas av läromedel, samt 

undersöka hur lärare använder sig av läromedel. Jag vill i uppsatsen besvara följande frågeställningar: 

• På vilket sätt behandlar läromedlen i fysik mål som finns i kursplanen för fysik i 

grundskolan? 

• Hur uppfattar fysiklärare de läromedel de använder sig av? 

• Hur använder fysiklärare läromedlen i sin undervisning? 



 

5 

4 Metod 

En läromedelsanalys kan genomföras på flera olika sätt. Mikk (2002) nämner tre olika metoder för 

att analysera läromedel: fråga lärare, föräldrar eller elever om de olika aspekterna i läromedlets 

kvalitet; textanalys t.ex. räkna olika karakteristiska drag efter strikt givna regler; och experimentell 

utvärdering av läromedel i skolan. I min undersökning har jag valt att dels göra en 

enkätundersökning riktad till lärare, dels en textanalys för att se hur läromedlen uppnår mål i 

kursplanen. När man kombinerar olika undersökningsmetoder kallas detta för metodtriangulering, 

vilket kan användas med fördel för att få ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för 

tolkningen (Repstad, 1999). 

4.1 Enkätundersökning 

Jag har valt att göra en kvalitativ enkätundersökning där lärare har svarat på olika frågor som rör 

användningen av läromedel. Enkäten är en kvalitativ enkät, den har ställt flera öppna frågor till 

lärarna. Till några av frågorna har jag gett exempel på svarsinnehåll. Enkäten är distribuerad på två 

olika sätt. En distributionsmetod är i pappersform, den andra distributionsmetoden är via en 

webbaserad enkät. Båda innehåller samma frågor och har samma upplägg. 

4.1.1 Urval 

Urvalet bygger på bekvämlighetsurval. Enkäten i pappersform är utdelad genom befintliga kontakter 

till lärare som undervisar i fysik. För den webbaserade enkäten har jag skickat e-post till 

skolförvaltningar i närliggande kommuner, för vidarebefordring till fysiklärare i respektive kommun. 

I e-postmeddelandet finns adressen till den webbaserade enkäten. 

4.1.2 Bortfall 

Av de 17 personer som fick enkäten i pappersform, svarade 12 personer. Detta motsvarar ett 

bortfall på 5 personer. Den webbaserade enkäten skickades till skolförvaltningar för 

vidarebefordran, vilket gör att jag inte känner till hur många fysiklärare som mottog webbenkäten. 

De 21 lärare som har svarat på enkäten kommer från sju olika kommuner, vilket skulle motsvara ett 

genomsnitt på tre svarande lärare per kommun. Även om kommunerna är små till medelstora, borde 
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det finnas fler än tre fysiklärare i respektive kommun. Svarsfrekvenser riskerar ofta att bli låg vid 

genomförande av webbaserade enkäter (Trost, 2007). Anledningarna är flera, men e-postmeddelande 

anges som en av orsakerna till detta. De påminner inte lika tydligt som ett brev liggande på 

skrivbordet. Ett annat problem kan vara att meddelandet inte kommer fram till mottagaren, till 

exempel för att e-brevet fastnar i spamfilter eller att e-postbrevlådan är full (Trost, 2007). 

4.1.3 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet mäter man i vilken grad ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen 

(Trost, 2007). Svaren ska alltså inte påverkas i någon större utsträckning beroende på vilken dag 

enkäten besvaras för att ge en hög reliabilitet. Med validitet, eller giltighet, menar man att frågan ska 

mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 2007). Vidare menar Trost (2007) att begreppen reliabilitet 

och validitet inte är lämpliga i den kvalitativa undersökningen. Om man använder sig av enkla satser 

med begripliga och vanliga ord så uppfattas frågan rätt av fler, än om man använder sig av 

negationer, krångliga ord eller ordvändningar. Min tolkning av svaren på enkätfrågorna är att de 

svarande har förstått frågorna, vilket borde tyda på en hög reliabilitet och validitet. 

4.2 Textanalys 

Enligt Bergström och Boréus (2000) går det att göra kvantifierade jämförelser av förekomsten av 

vissa element i texten med hjälp av innehållsanalys. Men det är inte det som jag avser att göra i mitt 

arbete. En kvalitativ innehållsanalys syftar till analyser då inget mäts eller räknas, eller att något 

kvantifieras men komplicerade tolkningar krävs (Bergström & Boréus, 2000). Mitt val är då att ha en 

kvalitativ inriktning med syfte att se hur innehållet motsvarar kraven i kursplanens mål. 

De mål jag har studerat närmre är inskrivna i en tabell. För varje mål i tabellen har jag läst igenom de 

delar som berör målet i respektive läromedel. Ett mål kan vara beskrivet i ett och samma avsnitt eller 

kapitel, som exempelvis ha insikt i hur ljud skapas, utbreder sig och kan registreras. Ett annat mål kan vara 

beskrivet i olika delar av läromedlet, exempelvis ha kunskap om olika energiformer och energiomvandlingar 

samt vid tekniska tillämpningar miljö-, resurs- och säkerhetsaspekter. 

Om ett mål uppnås markeras det med ett X i tabellen. Detta uppnås då ett läromedel kan behandla 

det beskriva målet på ett sätt som ger eleven möjlighet att, genom texten, ta till sig den kunskap som 

krävs för respektive mål. Läromedlet ska tydligt beskriva målets innehåll och ge förklaringar där det 

behövs. 
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Jag vill ge ett exempel på hur ett mål kan tolkas. Ett av målen är eleven ska ha insikt i hur ljud skapas, 

utbreder sig och kan registreras. Detta mål är indelat i tre delar, nämligen hur ljud skapas, hur ljud utbreder 

sig, samt hur ljud kan registreras. Om läromedlet i en förklarande och beskrivande text, gärna med hjälp 

av illustrationer, kan förmedla kunskapen dels att ljud skapas genom vibrationer, dels att ljud 

utbreder sig genom förtätningar och förtunningar i medium, samt att ljud kan registreras genom att 

örat eller annat instrument kan uppfatta och tolka ljudvågorna, anser jag att målet är uppnått. 

4.2.1 Urval 

Urvalet av läromedel är baserat på de svar som kom in i enkätundersökningen. Samtliga läromedel 

som lärarna svarade att de använde som huvudläromedel finns med. Dessa är Fysik Direkt (Bonnier 

Utbildning), Nya Fysik, Försök & Fakta (Gleerups), Natura (Liber), Spektrum Fysik (Liber), PULS 

Fysik (Natur & Kultur), samt Fysik LPO (TEFY)*. 

4.2.2 Begränsningar 

Begreppet läromedel är omfattande. Enligt 1980 års läroplan för grundskolan beskrivs läromedel 

som sådant som lärare och elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål (Skolöverstyrelsen, 

1980). Med andra ord är syftet med medlet (att nå kursplanernas mål) det som är avgörande om 

något kallas för läromedel, inte dess utformning (exempelvis bokform). Jag har begränsat utbudet till 

enbart elevernas kurslitteratur, motsvarande ”grundbok” eller ”basbok” för respektive material. 

När jag har jämfört läromedlen med kursplanen har jag begränsat mig till de punkter som står under 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, beträffande natur och människa. Innehållet i de 

två andra rubrikerna under uppnåendemålen är till största del av praktisk natur och/eller behöver 

lärarhandledning. 

4.2.3 Reliabilitet och validitet 

I ett tidigare avsnitt (4.1.3) beskrivs vad reliabilitet och validitet innebär. För reliabiliteten i 

textanalysen går det inte att komma ifrån att min egen förförståelse för bl.a. kursplaner och fysik 

påverkar resultatet, då frågan är ställd på ett sätt som gör att både mål i kursplanen och fysiska 

förklaringsmodeller ska kunna tolkas. Tolkningsaspekten är för de flesta textanalyser en 

                                                 

* Fullständiga referenser till samtliga läroböcker finns i avsnitt 8.2. 
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reliabilitetsfråga, oavsett vilken tolkningsstrategi man har måste man vara noggrann i textläsningen 

(Bergström & Boréus, 2000). Jag anser att min tolkning av mål och läromedel är tillförlitlig, då jag 

har som i exemplet ovan beskrivit hur varje mål har delats ner för att behandla ett begrepp i taget. 

4.3 Metoddiskussion 

I enkäten är frågorna öppet ställda. Men för att jag skulle kunna få lärarna att förstå mer av vad jag 

är ute efter i frågorna, har jag vid några frågor angett riktning på svaren. Detta leder givetvis in 

lärarna på vissa banor och sätt att svara. Jag anser att det ändå är helt öppna frågor, för lärarna hade 

fortfarande möjligheten att svara vad de ville själva. Se bilaga för att läsa vilka frågor som har fått 

svarsriktningar, och vilka riktningar som har antytts. 

Jag har kategoriserat bland lärarnas svar. Hela tiden har jag utgått från vad de har skrivit i sina svar. 

Men det behöver inte vara på enbart det sättet som lärarna svarar. Lärarna har säkerligen fler 

uppfattningar än vad som skrivs ned. Trots att det inte är så många som har svarat på fråga 9 att de 

använder styrdokumenten vid exempelvis prov, så anar jag att det är fler som använder dem på 

liknande sätt. Jag kan tänka mig en del som skriver i sitt svar att de ”utgår från dem hela tiden” 

menar att de även har styrdokumenten till grund vid provtillfällen. Jag har helt enkelt kategoriserat 

svaren efter det som de har skrivit ner. 

Vidare kan det diskuteras om en webbaserad enkät ger samma tillförlitlighet som en enkät i 

pappersform. Ett förslutet kuvert som skickas med posten har ett mycket starkt skydd i 

lagstiftningen, vilket inte datatrafik över internet har i motsvarande styrka (Trost, 2007). Jag har 

strävat efter att göra den webbaserade enkäten enkel att svara på och att komma till om man känner 

till dess internetadress. Utan kännedom om internetadressen kan man inte söka sig fram till enkäten, 

då den är spärrad för att sökas upp av s.k. sökrobotar. Av svaren som har lämnats via den 

webbaserade enkäten är min bestämda uppfattning att de är av hög tillförlitlighet. 
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5 Textanalys 

Läromedel  
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– ha kunskap om olika 
energiformer och 
energiomvandlingar samt 
vid tekniska tillämpningar 
miljö-, resurs- och 
säkerhetsaspekter,  

X X X X X X 

– ha kunskap om tryck, 
värme och temperatur i 
sammanhang med 
materiens olika former, 

X X  X X X 

– ha insikt i hur ljud 
skapas, utbreder sig och 
kan registreras, 

X X X X X X 

– ha kunskap om 
principerna för den 
elektriska kretsen och 
känna till begrepp som 
ström, spänning, elektrisk 
energi och effekt samt om 
olika sätt att generera 
elektrisk ström, 

X X X X X X 

– ha insikt i hur ljus 
utbreder sig, reflekteras 
och bryts samt hur ögat 
kan uppfatta ljus, 

X X X X X X 

– ha inblick i några 
tillämpningar av fysik inom 
exempelvis medicin, 
kommunikation och 
informationsteknik, 

X X X X X X 

– ha insikt i materiens 
uppbyggnad av 
elementarpartiklar och 
atomer, 

X 1) X 1) 1) 1) 

– ha insikt i universums 
uppbyggnad och om hur 
denna kunskap utvecklats 
genom tiderna, 

X X X X X X 

– ha kunskap om vårt 
solsystem samt om stjärnor 
och deras utveckling, 

X X X X X X 

Tabell 1: Tabellen visar om uppnåendemålen i kursplanen för fysik uppnås för respektive läromedel. 

Kommentarer till tabellen: 
1) Läromedlet behandlar atomens uppbyggnad, dvs. protoner, neutroner och elektroner. När det gäller 
elementarpartiklarnas uppbyggnad omnämns det enbart i korthet elektroner (i samband med atomens 
uppbyggnad) och fotoner (i samband med ljusets beskrivning). 
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De undersökta läromedlen är upplagda på olika sätt. Flera av dem är kapitelvis indelade där 

innehållet motsvarar ett uppnåendemål. Den som skiljer sig mest från de andra är Natura, som har 

en mer tematisk uppläggning. 

Samtliga böcker uppfyller de flesta målen. En av böckerna, Natura, skiljer sig genom att det saknas 

innehåll som motsvarar målet att ”ha kunskap om tryck, värme och temperatur i sammanhang med 

materiens olika former”. Å andra sidan är Natura ett av de två läromedel som till fullo uppfyller 

målet att ”ha insikt i materiens uppbyggnad av elementarpartiklar och atomer”. Samtliga läromedel 

beskriver att materia är uppbyggt av atomer, som i sin tur är uppbyggda av protoner, neutroner och 

elektroner. Bristen hos fyra av de sex undersökta läromedlen är att de inte motsvarar innehållet i 

delen om uppbyggnaden av elementarpartiklar. I strikt mening är elementarpartiklar uppbyggda av 

kvarkar, leptoner och bosoner. Detta behandlas då endast i två av läromedlen. 
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6 Resultat 

6.1 Enkätsvar 

Totalt har 33 lärare svarat på enkäten i någon form. Bland dem har 12 svarat på enkäten i 

pappersform, medan 21 svarade på den webbaserade enkäten. Lärarna som har svarat på enkäterna 

arbetar i tio olika kommuner. 

Frågorna är av öppen karaktär, och svaren har varierat i stor utsträckning. Resultaten har grupperats 

i kategorier som är relevanta för respektive fråga. 

I resultatbeskrivningen motsvarar staplarnas höjd i diagrammen antalet svar från de olika lärarna. 

6.1.1 Bakgrundsfaktorer 

Av de tillfrågade är 20 kvinnor och 13 män. 

30 personer angav vilken utbildning de har, varav 29 svarade att de har någon form av 

lärarutbildning. Det var olika lärarutbildningar som kom fram. Bland dem som angav sina ämnen i 

utbildningen var fysik eller NO alltid med. Det som skiljer sig lite är vilken åldersinriktning. Den 

största delen var utbildad för årskurserna 4-9, några få för årskurserna 7-9 respektive 1-7, och endast 

en angav att lärarutbildningen var riktad mot gymnasiet. Ett par var utbildade adjunkter. Läraren 

utan lärarutbildning har en civilingenjörsutbildning. 
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Diagram 1: Fördelning av antalet år i yrket bland lärarna. 

Det är relativt stor spridning på hur länge de har arbetat som lärare. Tre lärare har uppgivit att de har 

arbetat inom yrket i 35 år. 
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Diagram 2: Fördelning av de ämnen som lärarna undervisar i. 
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Lärarna undervisar oftast i fler ämnen än bara fysik. Alla lärare undervisar inte i skolämnet fysik, 

utan 7 av de 33 tillfrågade undervisar i NO. Utöver fysik och NO är de representerade ämnena 

bland lärarna matematik, kemi, biologi, teknik, idrott, data samt EQ*. 

6.1.2 Fråga 1: Vilket huvudläromedel använder ni på skolan i fysikundervisningen? 

Frågan har besvarats med ett eller flera läromedel, med ett undantag där läraren enbart har svarat 

”blandat”. Eftersom en del har svarat med flera läromedel har jag i vissa sammanhang haft svårt att 

se vilket läromedel de syftar på i vissa specifika frågor. Ibland lyfter jag upp olika svar bland dem 

som enbart har angett ett huvudläromedel, då jag finner det intressant. 

Läromedel som används
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Diagram 3: Antal lärare som använder sig av de olika läromedlen. 

Bland de 23 lärare som enbart har angett ett läromedel som huvudläromedel är det tydlig att 

Spektrum Fysik och Fysik LPO, med tio respektive åtta svar, har en ledande ställning. 

Nästkommande läromedel är både Nya Fysik, Försök & Fakta samt PULS Fysik, båda med två svar 

vardera. 

                                                 

* Ämnena data och EQ är inte några ämnen med egna kursplaner från Skolverket. Jag antar att ämnet data undervisar 

eleverna om hur de använder sig av datorer som hjälpmedel/redskap. EQ står för emotionell intelligens och definieras, 

enligt webbsidan www.eq.nu , som förmågan att förstå och tolka sina egna känslor. I dagsläget är det flera skolor som 

arbetar med detta koncept. 
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6.1.3 Fråga 2: Hur länge har ni använt detta läromedel? 

Hur många år läromedlet har använts
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Diagram 4: Lärarsvar som anger hur många år respektive läromedel har använts. 

Största anledningen till att många har svarat vet ej, är att läromedlet fanns på skolan redan när läraren 

började där. 

6.1.4 Fråga 3: Varför valdes detta läromedel? 

Varför valdes läromedlet?
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Diagram 5: Kategoriserade anledningar till varför läromedlen valdes av lärarna. 
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Här utmärker sig två kategorier där i stort sett endast ett läromedel representeras. Fem av de sex 

svaren i kategorin Ekonomi och samtliga svar i kategorin Behålla bok är kopplade till Fysik LPO. 

De svar som är representerade i kategorin övrig var bland annat: Kontinuitet, det blir jobbigt att som 

lärare ha 2 olika läromedel igång samtidigt; För att biologiboken från samma förlag fått bra kritik; 

Bra CD-skivor och bra lärarhandledning; Boken ger mer ”kött på benen”; En av lärarna på skolan är 

författare; Vi var vana av författarens upplägg sedan tidigare år; Det fanns ingen som var bättre; 

Olika lärare använder olika läromedel, därav blir svaret på frågan varierande; Boken håller bra; För 

att den i vissa fall känns med gedigen och är ett komplement till annat läromedel. 

6.1.5 Fråga 4: I hur stor utsträckning används läromedlet i klassen? 

Läromedlen används till
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Diagram 6: Antalet svar för olika sätt där läromedlen används i klassen. 

Frågan har besvarats med stor variation, där jag har grupperat svaren till hemuppgifter, inför prov, 

referens och lektionstid. Den sista gruppen har jag försökt att hitta hur mycket av lektionstiden de 

använder läromedlen till, men många av dem var ospecificerade. 
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Diagram 7: Diagrammet beskriver till hur stor del läromedlet används av lektionerna. 

Bland dem som har svarat att läromedlet används under lektionstid har jag grupperat dem i hur stor 

del av lektionen de används. Bortsett från de svar som inte tyder på hur stor del av lektionen de 

använder läromedel, visas att läromedlen används relativt stor del av lektionerna. Värt att notera är 

att sju av de åtta som anger att de använder läromedlen mycket har arbetat som lärare i max sex år, 

medan fem av de sex som svarar lite eller till hälften har arbetat som lärare mellan tio och 25 år. 

Intressant svar som kom upp utan att passa in i någon av grupperna är att en lärare beskriver att 

denna använder läromedlen till elever som av någon anledning har missat lektionen. 

6.1.6 Fråga 5: Hur upplever du att läromedlet fungerar? 

Många fördelar och nackdelar tas med bland svaren, flera av dem återkommande från flera lärare. 

Positivt är att böckerna upplevs bra av flera, av en del till och med mycket bra. Egenskaper som 

bedöms som positiva är att de upplevs lättlästa/lättförståeliga av eleverna, att illustrationerna och 

bilder är bra och beskrivande, och att eleverna upplever det som tryggt och bra att de har en bok de 

följa. Läromedlet upplevs heltäckande, frågor (som i vissa fall är i olika svårighetsnivåer) finns 

kopplade till kapitlen i boken, bra laborationer varvade med teorin. Diskussionsuppgifterna är ofta 

intressanta och utmanande. En annan faktor är de fall då eleverna får behålla boken, vilket några av 

lärarna bedömer som positivt. Någon/några läromedel har kommet med en mer lättläst version, och 

även i stöd med inläst material i mp3-format. 
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Lärarna tar upp flera nackdelar med läromedlen. En återkommande svårighet som anges är att 

eleverna upplever böckerna som svårlästa. Ett antal svar beskriver att läromedlet har ett tråkigt 

upplägg, eller att det ser ”fyrkantigt” ut. En lärare uttrycker att han är väldigt missnöjd då 

faktainnehållet och förklaringsmodellerna som används är dåliga. Någon tar upp att det saknas en 

del experiment medan någon annan anser att laborationerna känns väldigt styrda och saknar de 

öppna frågorna. En tycker att de flesta läromedel inte har bra skrivna texter och menar att de inte 

förklarar fenomen på ett begripligt sätt, och fortsätter med att mycket energi verkar läggas på att 

göra böcker ytligt tillgängliga men texterna är ofta fantasilöst och svårt skrivna. En annan lärare 

kommenterar dess fysiska form och tycker att papperskvaliteten inte är tillräckligt bra, samt att de 

med hårda pärmar lätt spricker i ryggen. 

Många svar är inte tydliga som för- eller nackdel. Många lärare ger det sammanfattade intrycket att 

boken fungerar hyfsat. Flera anger att de kompletterar med annat material. Någon beskriver att 

denne sållar, givetvis, bland alla sidorna, eftersom det inte går att läsa allt. Det finns även svar som 

att eleverna tror att där står allt som man behöver veta/kunna. En lärare upplever att PULS är mer 

populärvetenskapligt skriven än Nya Fysik, Försök & Fakta som upplevs mer traditionell. Någon 

beskriver att denne ibland uppfattar materialet teoretiskt som en nedbantad högskolekurs, men 

ibland finns det avsnitt som är anpassade till verkliga livet. 

Låt mig citera ett av lärarsvaren: ”Boken är enligt min mening bra, men verkligheten är ännu bättre.” 

6.1.7 Fråga 6: Till hur stor del följer du boken vid planering? 
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Diagram 8: Staplarna anger hur stor del av planeringen som boken följs. 
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Det är stor variation i hur stor del som läromedlet används vid planeringen. Några anger att den inte 

används alls, men de flesta använder den i någon utsträckning. Många lägger till att de är flexibla i 

planeringen och använder även annat material. Likaså poängterar några att de följer målen, och 

utifrån dem fortsätter de sin planering med hjälp av böckerna. Eller att de använder andra material 

eller introduktionsaktiviteter för att koppla det till de fysikområden som tas upp i böckerna. 

Exempel på det är en lärare som beskriver hur de har ”Lisebergsfysik” och sedan kopplar 

åkattraktionernas fysik till fysiken som står i läromedlet. 

6.1.8 Fråga 7: Använder du andra källor eller annat material än läroboken? Isåfall 

vilka och i vilken utsträckning? 

Andra källor än huvudläromedlet
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Diagram 9: Presentation av vilka andra källor än huvudläromedlet som används. 

Med enbart ett undantag svarade alla att de använder sig av andra källor än sitt huvudläromedel. På 

denna fråga har lärarna angett flera alternativ. Antalet alternativ varierar mellan ett och fem där det 

vanligaste är två. Oftast är det andra läromedel som kompletterar, men internet och eget material 

förekommer ofta. Några förtydligar vad de menar med eget material, nämligen stenciler de har gjort 

från olika källor. Eller som en av lärarna beskrev det, ”ett hopkok av olika källor”. En lärare skriver 

att de tillsammans i arbetslaget har gjort ett gemensamt material inom ett visst område i fysiken. I 

kategorin övrigt är det en stor blandning av innehåll, som exempelvis datorprogram, Upptech, 

experthjälp utifrån och andra kollegor. 

Frågan innehåller flera delfrågor. I vilken utsträckning de andra källorna används besvarades bara av 

ett fåtal lärare. Ett par svarar väldigt lite, en svarar att det är ungefär lika mycket som läromedlet och 
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ytterliggare en svarar att det är ungefär 90 % av tiden. Några antyder att det är väldigt varierande 

beroende på vilket område de arbetar med, men har inga antydningar om hur mycket det skulle vara 

i de olika fallen. 

6.1.9 Fråga 8: Tar läromedlet upp alla mål som eleven ska nå i grundskolan? Om 

inte, hur kompletteras de mål som inte uppnås? 
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Diagram 10: Kategoriserad svarsfördelning på Tar läromedlet upp alla mål som eleven ska nå i 
grundskolan? 

Första delen av frågan har inte tydligt besvarat med ett ja eller nej i många av fallen. Där svaren inte 

besvarar frågan om läromedlet tar upp alla målen, har jag lagt in dem i kategorin Övrigt. Svar som 

kommer med där är exempelvis att läraren utgår från målet och kompletterar med stoff utifrån det, 

eller att läraren svarar att han/hon inte har koll på det. En lärare har inte besvarat frågan över 

huvudtaget. 

De fyra som har svarat att läromedlet inte tar upp alla mål som eleven ska nå har svarat olika på 

följdfrågan. En har inte följt upp frågan alls, och en annan refererar till ett arbetssätt där läromedlet 

utgör en väldigt liten del av undervisningen och andra källor motsvarar ca 90 % av undervisningen. 

Nästa lärare svarar att läromedlet avser att täcka de mål som finns uppsatta för elevernas kunskap, 

men fortsätter med att det dessvärre inte är heltäckande, och bör kompletteras med fördjupningar 

och områdesutvidgningar. Den sista läraren som har svarat nej på första delfrågan använder sig av 

ett annat läromedel i det område där huvudläromedlet inte täcker målen. De fyra lärare som menar 

att målen inte nås syftar på olika läromedel. Tre av dem syftar på ett läromedel var, PULS Fysik, 
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Fysik LPO respektive Spektrum Fysik. Den fjärde läraren specificerar inte vilket/vilka av de tre 

läromedel han/hon använder sig av (Fysik Direkt, PULS Fysik samt Nya Fysik, Försök & Fakta). 

6.1.10 Fråga 9: Hur använder du styrdokumenten? 

Jag har i frågan inte förtydligat vad styrdokument innebär, mer än jag antyder vilka de är 

(kursplan/betygskriterier). Bland svaren är det ofta ingen tydlig uppdelning av läroplan, kursplan 

med betygskriterier och lokal kursplan. Flera refererar i många fall till kursplanen och 

betygskriterierna, men ingen nämner tydligt läroplanen. Den lokala kursplanen omnämns vid några 

tillfällen bland lärarnas svar. Någon har skrivit att de ”har en ganska fri tolkning av den lokala 

kursplanen med tillhörande betygskriterier.” 

Endast ett par av lärarna antyder att de inte använder styrdokumenten i någon större utsträckning. 

Anledningarna är att den ena säger sig veta vad som förväntas, och den andra skriver att 

undervisningen går av gammal vana. 

Flera lärare menar att de i sin undervisning utgår från styrdokumenten hela tiden. Det som kommer 

fram i lärarnas svar, är att de oftast används vid planering för terminen eller för ett nytt område. 

Bland svaren betonas det lite olika på vilket sätt som de ligger till grund. En del menar att de 

använder styrdokumenten som en kontrollista för att se att de inte missar något innehåll i sin 

planering eller i ett arbetsområde. En lärare skriver att de även används vid utvärdering av ämnet. 

En del använder sig av styrdokumenten när det är dags för att sätta betyg i ämnet fysik. Någon 

uttrycker sig att hon använder sig speciellt av dem när hon behöver bedöma de betyg som ligger i de 

olika gränszonerna mellan ej godkänt* och G, G och VG, samt VG och MVG. 

Nästan hälften av lärarna svarar att de går igenom styrdokumenten på något sätt tillsammans med 

eleverna. Det sker på lite olika sätt. Många svarar att de går genom målen och betygskriterierna inför 

varje område som påbörjas. Några anger att de inför en ny termin tar upp detta med eleverna. En 

del av lärarna formulerar sig så som att de tar upp styrdokumenten till diskussion med eleverna. En 

lärare anger att han informerar både elever och föräldrar. 

En del av de svar som lärarna har gett har inte kunnat föras in i de fem huvudkategorierna för 

styrdokumentens användning. De har placerats i kategorin Övrigt.  Exempelvis menar någon att 

styrdokumenten ligger till grund för vad hon måste göra, utöver det kan hon göra lite som hon vill 

beroende på klassen. En annan uttrycker det som att det är efter styrdokumenten man väljer 

                                                 

* Ej godkänt finns inte som något betyg, utan syftat på att målen för Godkänt inte är uppnådda. 
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innehållet i undervisningen. Någon anger att han använder kursplanen för att se läromedlets 

”täckning”. En man vänder på det. Han utgår från ett ämnesområde och ”plockar” kriterier som 

faller in under valda ämnesområdet. Ytterliggare ett svar är att styrdokumenten används vid 

utvärdering, dock framgår det inte vilka som utvärderar fysikämnet. 

Hur styrdokumenten används
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Diagram 11: Olika svar som förekommer i undersökningen på frågan hur styrdokument används. 
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7 Diskussion 

I läromedelsanalysen motsvarar ett kryss att målets innehåll behandlas på ett sätt som ger eleven 

möjlighet att ta till sig kunskap om området. Detta är en subjektiv bedömning som är gjord från min 

sida. Jag anser att bokens innehåll ger eleven möjlighet till att ”läsa in sig” på området för att kunna 

få en viss insikt eller förståelse för vad momentet handlar om. Elever är olika. Förkunskaper, 

förmåga till att ta till sig nytt stoff och andra faktorer som påverkar inlärandet varierar hos eleverna. 

En del har inte lätt för sig, vilket gör att oavsett läromedel kan innehållet vara svårt att ta till sig. 

Detta gör att ett kryss, enligt min bedömning, visar att de flesta av eleverna skulle kunna tillgodogöra 

innehållet. 

Subjektiviteten märks också i lärarnas enkätsvar. Det är inte något entydigt svar på frågan Tar 

läromedlet upp alla mål som eleven ska nå i grundskolan? Flertalet lärare svarar ja rakt av. Andra skriver 

exempelvis att målen nås kunskaps-/faktamässigt, men andra mål som t.ex. förmåga för förståelse, 

att kunna dra slutsatser och föra resonemang bedöms på egen hand. Men slutsatsen är att olika 

lärare, utifrån samma kursplan, ser läromedlen på olika sätt. Detta tycker jag inte är något som 

förvånar mig. I lärarutbildningen och i litteratur (bl.a. Skolverket 2006) påpekas ofta att kursplanerna 

inte är specifika, utan vida och väldigt öppna. I sin tur ger detta ett stort utrymme för tolkning, där 

lärare och skolor ser lite olika på målen. 

Frågorna är öppet ställda. Men för att jag skulle kunna få lärarna att förstå mer av vad jag är ute efter 

i frågorna, har jag vid några frågor angett riktning på svaren. Detta leder givetvis in lärarna på vissa 

banor och sätt att svara. Jag anser att det ändå är helt öppna frågor, för lärarna hade fortfarande 

möjligheten att svara vad de ville själva. Se bilaga för att läsa vilka frågor som har fått svarsriktningar, 

och vilka riktningar som har antytts. 

Jag har kategoriserat bland lärarnas svar. Hela tiden har jag utgått från vad de har skrivit i sina svar. 

Men det behöver inte vara på enbart det sättet som lärarna svarar. Lärarna har säkerligen fler 

uppfattningar än vad som skrivs ned. Trots att det inte är så många som har angett att de använder 

styrdokumenten vid exempelvis prov på fråga 9, så anar jag att det är fler som använder dem på 

liknande sätt. Jag kan tänka mig en del som skriver i sitt svar att de ”utgår från dem hela tiden” 

menar att de även har styrdokumenten till grund vid provtillfällen. Jag har helt enkelt kategoriserat 

svaren efter det som de har skrivit ner. 

Att läromedel används i stor utsträckning verkar det inte finnas några tvivel om. Undersökningar 

både internationellt och nationellt styrker detta. Hälften av undervisningstiden, säger Wang (1998). 
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80 % av lärarna i Sverige använder dem regelbundet, menar Levén (2003). I min enkätundersökning 

säger 26 av 33 att de använder dem under lektionstiden. Av dem som har specificerat tiden 

uppskattar åtta att de använder det stor del av lektionerna, tre till halva lektionstiden och tre till en 

liten del av lektionerna. För min del är det uppenbart att läromedlen har en stark ställning i skolan. I 

tidigare studier (Skolverket 2006, Englund 2006) visar det sig att i NO-ämnena används läromedlen i 

störst utsträckning.  

Ett annat sätt att se att läromedel i fysik får stort utrymme i ämnet, är genom vilka signaler som 

sänds i svaren på fråga 7 om andra källor används än huvudläromedlet, och i så fall, vilka källor. Det 

mest frekventa svaret är andra läromedel. Med andra ord, av de tillfrågade använder mer än hälften 

ytterliggare minst ett läromedel än huvudläromedlet. 

Även när det gäller planering av ämnet fysik har läromedlen ett starkt grepp. Flera skriver som svar 

på fråga 6 att de inte följer boken ”slaviskt”, utan snarare att de hoppar mellan de olika kapitlen, eller 

att de har andra utgångslägen och att de sedan tar hjälp av läromedlen för att bygga upp innehållet i 

undervisningen. Ändå säger 24 av de 33 tillfrågade lärarna att de använder boken vid planering, 10 

av dem i stor utsträckning. 

Kursplanens mål anger riktningarna genom sina strävans- och uppnåendemål. I Skolverkets (2006) 

rapport hade en delstudie genomförts där den beskrev hur läromedlen skapas, från idé till färdigt 

läromedel. I en tidig fas studeras läroplaner och kursplaner noga, för att läromedlet ska tillgodose 

förväntningarna i styrdokumenten. Då vore det konstigt om läromedlen inte uppfyller målen, eller 

åtminstone de flesta av målen. 

När jag nu har sammanställt de undersökta läromedlen visar det sig, med få undantag, att läromedlen 

klarar av att ge eleverna förutsättningar för att uppfylla alla målen i kursplanen för fysik. Likaså 

svarar de flesta av lärarna i enkätens fråga 8 att målen kan uppnås. Jag har i min undersökning 

begränsat mig till att endast undersöka de mål som beskrivs under rubriken beträffande natur och 

människa. Det innebär att jag inte har ett heltäckande svar på om läromedlens innehåll motsvarar de 

mål som beskrivs i kursplanen. Några lärare menar att målen inte uppnås helt. Detta kan bero på 

vilka mål som avses. De undersökta målens karaktär är att ha kunskap om, ha insikt i eller att ha 

inblick i det stoff som behandlas. Dessa mål är möjliga att läsa in sig på med hjälp av de undersökta 

läromedlen. Rubrikerna beträffande den naturvetenskapliga verksamheten och beträffande kunskapens 

användning under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är av annan karaktär. 

Exempel på mål under de senare rubrikerna är att kunna genomföra mätningar, observationer och 

experiment, kunna använda argument i frågor om fysikens tillämpningar i samhället och i tekniska 

anordningar som förekommer i elevens vardag, samt kunna föra diskussioner om resursanvändning. 
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Att med hjälp av läromedel läsa till sig dessa mål är svårt, då de behöver genomföras praktiskt 

och/eller med handledning av en lärare. Eftersom jag har frågat om läromedlet tar upp alla mål som 

eleven ska nå i grundskolan, utan att meddela att jag har gjort en begränsning i min undersökning, 

kan lärare svara på frågan med samtliga mål i åtanke. 

Läromedlen är inte allt, för undervisningen är läraren mycket viktig. Ulerick (2000) menar att lärarna 

är viktiga när eleverna ska ta till sig texter. Även Haury (2000) påpekar detta, dessutom förstärker 

han detta genom att mena att lärarna måste ta sitt ansvar för eleverna skall förstå sammanhanget 

från texterna. För de mål som jag inte har undersökt är dessa bådas tankegångar oerhört viktiga. Att 

läsa in ett ämne på egen hand med hjälp av ett läromedel går kanske bra för en del, motsvarande 

undersökta mål. Detta gällde speciellt för den lärare som i fråga 4 anger att läromedlet användes för 

elever som varit frånvarande. Men för helheten är fysikundervisningen med laborationer, 

diskussioner och samarbete oerhört viktigt. När jag läser lärarnas svar i enkäterna får jag ett starkt 

intryck av att många av lärarna har ett stort engagemang i undervisningen, långt ifrån att eleverna ska 

läsa in ämnet själva. Det gäller särskilt svaren på frågorna 4 och 5 där många ger uttryck för 

elevaktivt arbete. 

I en sammanställning av olika läromedelsundersökningar som Finley med flera gjorde 1992, kom de 

fram till att många läromedel var traditionellt utformade, likt uppslagsverk, med avsaknad av en 

reflektion över målen eleverna ska nå. Några enkätsvar på fråga 5 pekar också i den riktningen. 

Numera lusläser läromedelsförlagen kursplanerna, enligt Skolverkets delstudie (2006). Vetskapen om 

att det inte bara är fysikens innehåll i böckerna, utan även att innehållet är anpassat och utformat 

efter kursplanerna tycker jag är en stor tillgång. Speciellt med tanke på att läromedlen får en stor 

plats i undervisningen. 

Det som påverkar valet av läromedlen varierar lite, men många faktorer är återkommande hos flera 

lärare i min undersökning. Det jag tydlig ser är att lärarna själva har stor påverkan av vilket läromedel 

som väljs. Detta framkommer även i Skolverkets rapport (2006). Kostnadsfrågan är en faktor som 

jag tycker är en återkommande stötesten för hela skolväsendet, oavsett om det gäller läromedel eller 

personalfrågor. Övriga faktorer som påverkar är exempelvis om boken är tydlig, om den är 

intresseväckande, eller om läromedlet innehåller laborationer/experiment. För min del kan jag tycka 

att det är ibland små faktorer som avgör valet av läromedel, då jag i min textanalys ser att flera av de 

undersökta läromedlen har stora likheter. De två mest använda läromedlen, enligt min undersökning, 

är Spektrum Fysik och Fysik LPO. Av dem kan man urskilja att Fysik LPO har i större utsträckning 

använts sedan en längre tid tillbaka än Spektrum Fysik. Trenden är kanske att Fysik LPO, med sitt 

upplägg av elevböcker, håller på att minska till förmån för Spektrum Fysik och andra läromedel med 

liknande upplägg. 
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Min uppfattning av läromedlens användning i grundskolan är att de i sig är en stor källa till att samla 

på sig många kunskaper inom området. Men det ska inte få vara läromedlen som formar 

undervisningen, utan lärarna ska forma. Även Baker (1991) kommer fram till i sin undersökning att 

enbart läromedel inte är en lyckad väg till elevernas lärande. Lärarna har till sin hjälp många möjliga 

redskap för att förklara och skapa förståelse för fysik, läromedlen är endast ett av dem. Lärarna har i 

sina beskrivningar antytt sitt engagemang och arbete i undervisningen, för elevernas skull. Jag tror att 

där lärarna har en stor pedagogisk kunskap kan läromedlen vara en utomordentlig väg till att lära sig 

mer om och utöka sin förståelse för fysikämnets innehåll.  

Denna studie som jag har genomfört har baserat sig på en textanalys av fysikläromedel och en 

enkätundersökning till fysiklärare. Jag själv har fått ut mycket om just hur läromedlen används och 

hur de står sig mot kursplanen i fysik. För vidare studier inom området kan man fördjupa med flera 

olika metoder. Förslagsvis skulle man kunna genomför klassrumsstudier för att se hur läromedlet är i 

funktion. En annan metod är bredda enkätundersökningen genom att involvera eleverna, så att deras 

åsikter kommer med. Möjligheter till att intervjua lärare och elever, antingen enskilt eller i grupp, kan 

ge ytterliggare data till undersökningen. Detta skulle kräva mer tid för insamling av data, men skulle 

också kunna ge underlag för mer intressanta slutsatser och reflektioner kring arbetet i klassrummet 

och eleverna lärande. 
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Bilaga 1 (1) 

 

Enkätundersökning 
Till lärare om fysikläromedel i grundskolans senare år 
 
I min C-uppsats i fysik med didaktisk inriktning har jag valt att undersöka läromedlen i fysik. 
Därför är det en stor hjälp för mig att få reda på vilka uppfattningar lärare har om detta, det är ju ni 
som är mest insatta i detta. 
 
Tack för din hjälp! 
Marcus Törnroth 
 
 
Bakgrundsfaktorer 

a. Kön:               Man Kvinna 

 

b. Utbildning: .................................................................................................................................. 

 

c. Antal arbetade år inom läraryrket:................................................................................................ 

 

d. Undervisar i följande ämnen:....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

1. Vilket huvudläromedel använder ni på skolan i fysikundervisningen? 

 ............................................................................................................................................ 

 

2. Hur länge har ni använt detta läromedel? 

 ............................................................................................................................................ 

 

3. Varför valdes detta läromedel? 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

 



 

 

4. I hur stor utsträckning används läromedlet i klassen?(lektionstid, hemuppgifter, referens…) 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

 

5. Hur upplever du att läromedlet fungerar? (fördelar, nackdelar, elevernas uppfattning…) 

....................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

 

6. Till hur stor del följer du boken vid planering? 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

7. Använder du andra källor eller annat material än läroboken? Isåfall vilka och i vilken 

utsträckning? 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

8. Tar läromedlet upp alla mål som eleven ska nå i grundskolan? 

Om inte, hur kompletteras de mål som inte uppnås? 

 ............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 

9. Hur använder du styrdokumenten? (kursplan/betygskriterier) 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................ 

 


