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1. Inledning 
Samtliga gymnasiekurser bestäms av de nya styrdokumenten vilka gavs ut för åtta år sedan. 

2011 kom den nya läroplanen vilken kom att förändra hur allt från bedömning till läromedel 

skulle komma att se ut, inget ämne gick oförändrat. Läromedlen för alla kurser på gymnasiet 

fick göras om för att matcha de nya kursmålen och förändringarna blev omfattande på samtliga 

plan. Inom svenskämnet trycktes det allt mer på att eleverna skulle använda sig av digitala 

hjälpmedel under kursernas gång. Men det är inte enbart i skolvärlden som vi genomgår en 

digitaliseringsprocess, vem som helst kan bläddra igenom några upplagor av tidskriften Svensk 

Bokhandel och se hur e-boken och läsplattorna diskuterats flitigt de senaste åren. Rent generellt 

blev det alltså en stor förändring för de olika hjälpmedlen som finns till lärares förfogande, 

läromedel och deras digitala hjälpmedel förändrades mycket. 

 Läromedelsförlagen, och därmed även fyra av de största läromedelsförlagen vilka är 

Gleerups, Studentlitteratur, Sanoma utbildning och Liber, blev i och med den nya läroplanen 

tvungna att göra om sina läromedel för svenskämnet. En förändring av den magnituden som 

nya styrdokument utgör innebär att hela det litterära systemet som producerar, distribuerar och 

konsumerar läromedel känner av den. Läromedelsbranschen skiljer sig något inom det litterära 

systemet från den övriga bokbranschen och kan därför separeras från den, men en sak som de 

två har gemensamt är att det ligger en ekonomisk drivkraft bakom utgivningen av läromedel. 

Ann Steiner skriver i sin bok Litteraturen i mediesamhället från 2019 om hur det inte är ”möjligt 

att mäta storleken på läromedelsförlag genom antal utgivna titlar utan omsättning ger en 

rimligare bild.” 1 . Det är rimligt att anta att strävan efter vinst även påverkar hur 

läromedelsförlagen riktar sin marknadsföring av de läromedel och digitala hjälpmedel som de 

erbjuder gymnasielärare inom svenskämnet.  

 Utöver marknadsföringen av läromedlen och de digitala hjälpmedlen är det av vikt att se 

svensklärares faktiska reaktioner på och åsikter kring läromedlen. Lgr11 har, som redan 

konstaterats, påverkat utformningen av läromedlen för svenskämnet och användningen av dem 

i klassrum lär rimligtvis även den påverka både lärare och deras undervisning. Genom att titta 

på hur väl lärare upplever att läromedelsförlagen har tolkat kursmålen och därefter utformat 

både fysiska läromedel men även de olika typerna av digitala läromedel och hjälpmedel som 

erbjuds av förlagen kan en bild av de populäraste läromedlen och hjälpmedlen framträda. I 

slutändan är det eleverna som använder sig av läromedelsförlagens verktyg och har lärare som 

 
1 Steiner, Ann, Litteraturen i mediesamhället, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2019, s. 116. 
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använder sig av dem som påverkas av hur väl de är utformade. Även en stressig lärarvardag 

kan underlättas av ett väl utformat läromedel.  

2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen kommer ha sin utgångspunkt i en enkätundersökning riktad mot lärare i kursen 

Svenska 1 på gymnasiet. Utöver enkätundersökningen kommer även tre av de fyra största 

läromedelsförlagens egen syn på läromedel, digitala hjälpmedel och marknadsföring 

presenteras genom två kvalitativa mejlintervjuer med Gleerups respektive Studentlitteratur. 

Läromedelsförlagens syn presenteras även genom två kvalitativa telefonintervjuer med två 

olika representanter från Sanoma utbildning. De kvalitativa intervjuerna kommer även de 

fungera som utgångspunkt för uppsatsens analysdel vilken utgår från ett litteratursociologiskt 

och didaktiskt perspektiv. I analysdelen kommer enkätsvaren ställas emot de tre största 

läromedelsförlagens intervjusvar och på så vis kommer de två sidornas svar kompareras med 

varandra för att ge en heltäckande bild av hur producenterna kontra konsumenterna ser på de 

olika läromedlen, de digitala hjälpmedlen samt marknadsföringen av dem. Den komparativa 

analysen, vilken är förankrad i uppsatsens teoridel samt den tidigare forskning som presenteras, 

syftar till att undersöka hur lärare och läromedelsförlagen upplever läromedel, digitala 

hjälpmedel och marknadsföringen.  Uppsatsens frågeställningar blir således:  

• Vilka läromedel och digitala hjälpmedel använder svensklärare i kursen Svenska 1 samt 

hur upplever de att de läromedel och digitala hjälpmedel de använder motsvarar det 

centrala innehållet för kursen? 

• Hur upplever svensklärare i kursen Svenska 1 läromedelsförlagens marknadsföring? 

• Hur ser läromedelsförlagen själva på sina läromedel, digitala hjälpmedel och sin 

marknadsföring? 

3. Teori 
Bokbranschen rent generellt är ett komplicerat system där många delar samverkar för att det 

ska fungera. Lars Furuland har presenterat en modell över det litterära systemet som kommer 

att fungera som utgångspunkt för att mer specifikt förklara läromedelsbranschen och samtidigt 

förklara de olika delarna i läromedelsbranschen. Furuland har delat in den litterära processen i 

sex olika steg där de går att bryta ner i par. Det finns två steg som behandlar produktion, två 

steg som behandlar distribution och även två steg som behandlar konsumtion. Fokuset här 

kommer framförallt hamna på det andra produktionssteget, det andra distributionssteget samt 
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de två konsumtionsstegen. 2 För att få en mer heltäckande bild av den litterära processen enligt 

Furulands modell se Bilaga 1. som ger en överblick av Furulands modell över den litterära 

processen.3 

 De olika stegen i det litterära systemet samverkar med varandra. Det finns en kontinuerlig 

så kallad återströmning mellan dem vilket kort sagt är feedback som ges från ett steg till ett 

annat. Det andra produktionssteget i systemet är den offentliga delen av produktionen som 

Furuland kallar Publiceringsprocessen och är där förlag och tryckerier kommer in. I den här 

uppsatsen blir det här vi kan diskutera de största läromedelsförlagen och föra diskussionen in 

på det andra distributionssteget som Furuland kallar Spridning inom vissa institutioner. Steget 

här är mindre kommersiellt betonat och innebär helt enkelt då förlagen riktar in sig på specifika 

institutioner som då exempelvis skolor. De sista stegen vilka berör konsumtion heter Passiv 

konsumtion samt Aktiv konsumtion och fokuserar som namnet antyder på konsumenterna av 

slutprodukten. Passiv och aktiv konsumtion innebär i sig exempelvis köpare och läsare. Under 

den passiva konsumtionen kommer exempelvis licensbetalaren som i det här fallet hade varit 

skolan medan användare av produkten hade varit lärare och elever. 

 Även styrdokumenten med det centrala innehållet och kunskapskraven för kursen Svenska 

1 blir av relevans att diskutera då innehållet i dem utgör grunden för materialet som berörs i 

både enkätundersökningen och intervjuerna. Undersökningen som presenteras i uppsatsen 

fokuserar inte explicit på något centralt innehåll eller kunskapskrav. För att konkretisera 

läromedelsbranschen samt digitaliseringen av den kommer några delar av det centrala 

innehållet och kunskapskraven för kursen Svenska 1 att bli relevanta. Genom att lyfta delar av 

kursen Svenska 1 som berör läsning samt digitalisering fås en överblick över några av delar av 

det centrala innehållet och kunskapskraven, på så vis kan det även utläsas vad lärare och 

läromedelsbranschen har att förhålla sig till vad gäller läromedel och digitala hjälpmedel för 

kursen Svenska 1. I det centrala innehållet för Svenska 1 trycks det på att eleverna vid muntlig 

framställning ska använda sig av ”såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel 

för att stödja och förbättra muntliga framställningar”.4 Vidare belyser styrdokumenten även att 

vid skriftlig framställning av texter så ska eleverna använda ”digitala verktyg för 

 
2 Svedjedal, Johan (red.), Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 2., [förändrade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 38–39.  
3 Steiner 2019, s. 17. 

4 Skolverket, ”Ämne – Svenska”, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-

och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3, (2019-12-08) 
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textbearbetning samt för respons på och samarbete vad gäller texter”. 5  Det går alltså att 

fastställa att digitaliseringen lyser igenom i det centrala innehållet för kursen. Vidare nämns det 

även att under kursens gång ska eleverna arbeta med skönlitteratur och i och med det även med 

olika berättartekniska metoder. Kunskapskraven belyser återigen dessa men inte fullt lika 

tydligt. I kunskapskraven står det exempelvis att eleverna ska kunna använda sig av 

presentationstekniska hjälpmedel samt att eleverna för att nå betyget E vad gäller skönlitteratur 

ska kunna ”läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter”6 . Vidare ska 

eleverna även gällande skönlitteratur förutom att återge innehållet i centrala skönlitterära verk 

dessutom: 

översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma 

teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i 

berättandet. 7 

De här kunskapskraven för kursen i Svenska 1 kommer i uppsatsen att sättas i relation till 

erfarenhetspedagogiken samt intervjusvaren från läromedelsförlagen där de diskuterar 

utformning av läromedel. 

4. Metod 
För att uppnå syftet med undersökningen kommer studien använda sig av både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Bland enkätfrågorna som ställdes till svensklärarna finns både frågor som 

kräver kortare enkla svar och således är mer kvantitativa där ett tydligt resultat kan utläsas. 

Utöver de kvantitativa frågorna finns det även enkätfrågor som kräver mer kvalitativa svar där 

lärare fått utveckla sina resonemang mer. Vidare kommer även mejlintervjuerna med 

läromedelsförlagens representanter fungera som ett kvalitativt underlag för uppsatsen.  

Vidare ska det även fastställas hur de kvalitativa enkätfrågorna och intervjufrågorna 

utformats och vad det innebär för den komparativa analysen av svaren. I Den kvalitativa 

forskningsintervjun av Steiner Kvale och Svend Brinkmann från 2014 diskuterar författarna 

olika typer av intervjufrågor som kan ställas och att frågorna framförallt bör vara korta och 

enkla.8 Även Jan Trost diskuterar kvalitativa intervjuer i Kvalitativa intervjuer från 2010 och 

han menar att intervjufrågor bör vara öppna och tydligt fokuserade på ett ämne för att den som 

intervjuas ska ha möjligheten att utveckla sina svar så mycket som möjligt. På så vis menar 

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014, s. 176–177.  
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Trost att den som intervjuar ska ha bättre möjlighet att kunna förstå de erfarenheter och tankar 

som personen som deltar i intervjun har.9 För att både enkät- och intervjufrågorna ska vara så 

korta och öppna som möjligt kommer utgångspunkten för dem vara Kvale och Brinkmanns 

samt Trost synpunkter på hur intervjufrågor ska utformas. Bland enkätfrågorna kommer även 

mer kvantitativa ja och nej frågor ställas för att ge en bild av hur många av lärarna som har 

likvärdiga synpunkter kring de frågorna.  

5. Tidigare forskning 
Ann Steiner har i sin ovannämnda bok gjort en aktuell överblick av litteraturen i dagens 

samhälle. Steiner går igenom allt från författares ekonomiska villkor i dagens litteraturbransch 

till litteraturens offentligheter. Steiner ger även en kort introduktion av de största 

läromedelsförlagen och diskuterar bland annat deras ekonomiska omsättning och individuella 

historiska bakgrund. Omsättningssiffrorna som Steiner presenterar är viktiga för uppsatsen 

eftersom de tydligt pekar på vilka läromedelsföretag som är mest respektive minst 

framgångsrika på den svenska bokmarknaden. 10  Omsättningssiffrorna kan ge en bild av 

förlagens ekonomi och därmed säga något om de ekonomiska möjligheter som de olika förlagen 

har för att ge ut sina läromedel. Genom att jämföra de största läromedelsförlagens 

omsättningssiffror med de enkät- och intervjusvar kan slutsatser dras utifrån hur förlagens 

ekonomiska situation påverkar deras utgivning. Viktigt här blir även att jämföra med det vi vet 

om hur förlagen väljer att profilera sig själva. 

 En stor del av den tidigare forskningen som blir relevant är den som behandlar elevers 

tankar kring skönlitteratur och digitala hjälpmedel. Olle Nordberg skriver i sin avhandling 

Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 

svenska 18-åringar från 2017 bland annat om elevers skönlitterära läsning och hur de upplever 

den pågående digitaliseringen av skolan. Nordberg får resultatet att ”ungdomarna i 

fokusgrupperna tydligt delar upp den skönlitterära läsningen och de digitala nätaktiviteterna. 

Ännu tydligare är deras val att läsa fiktionslitteratur i det traditionella bokmediet och inte på 

skärmar”.11 Utgår vi från att elever föredrar fysiska böcker kan det sättas i relation till hur väl 

de digitala hjälpmedlen fungerar i klassrummen enligt svensklärare.  

 Utöver elevernas preferenser är det även relevant att se till hur den faktiska 

litteraturundervisningen är utformad rent generellt. Under olika tidsperioder har olika typer av 

 
9 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 42–44. 
10 Steiner 2019, s. 116. 
11 Nordberg, Olle, Avkoppling och analys. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 

svenska 18-åringar, Doktorsavhandling framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

2017, s. 204. 
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pedagogiska tankar varit dominerande inom svenskämnet och de här riktningarna har även 

förändrats i takt med att exempelvis läroplanerna bytts ut. Maria Ulfgaard skriver i sin text 

”Karlfeldt i skolan? Om Litteraturundervisning och bildning i förvandling” från 2016 om hur 

erfarenhetspedagogiken länge dominerat litteraturundervisningen. I enlighet med 

erfarenhetspedagogiken ska eleverna utgå från sig själva och sina erfarenheter för att tolka och 

analysera litteratur. Ulfgaard skriver om den senaste läroplansreformen (Lgr11) och hur den 

frångår den tidigare erfarenhetspedagogiken i sin beskrivning av litteraturundervisning. I den 

nya läroplanen påvisar Ulfgaard att fokus numera är väldigt spritt och att ”i svenskämnet är 

stoffträngseln stor och det finns en konkurrens mellan ämnets olika delar, vilket kan få till följd 

att skönlitteraturen får en liten roll”.12 Genom att fråga läromedelsförlagens representater hur 

mycket vikt de lägger vid styrdokumenten då de utformar läromedel för Svenska 1 kan vi dra 

några slutsater om hur läromedlen följt med den utveckling som Ulfgaard beskriver. 

 Även Nordberg diskuterar erfarenhetspedagogiken i sin avhandling. Nordberg ger i sin 

avhandling en historisk överblick över litteraturdidaktiken i Sverige och då även en överblick 

över erfarenhetspedagogikens påverkan på litteraturdidaktiken. Bland annat påpekas det hur 

elevernas egna erfarenheter skulle användas i litteraturundervisningen för att utgöra en grund 

för det som eleverna mötte i texterna.13  Utöver att påverka den skönlitterära läsningen så 

påverkade även erfarenhetspedagogiken utformningen av läromedel, men Nordberg nämner 

även att det är osäkert hur mycket erfarenhetspedagogiken faktiskt påverkade alla lärare.14 Det 

finns, enligt Nordberg, även de som motsatt sig erfarenhetspedagogiken och menar på att det 

bland lärare funnits ett avståndstagande från den men det nämns även att de flesta 

undersökningar visat på att det är den subjektiva läsningen som har dominerat i skolorna de 

senaste åren. Nordberg själv konstaterar i sin analys av sina resultat att det i en av de grupper 

han undersöker inte återfinns varken någon positiv eller negativ påverkan av 

erfarenhetspedagogiken som kan märkas av. Nordberg menar att den egna erfarenheten inte 

räcker som grund för de analyser eleverna själva genomför utan att eleverna snarare använder 

en blandning av olika delar av läsning för att analysera verk.15 Vad det här visar är att även om 

erfarenhetspedagogiken påverkar litteraturundervisningen består den snarare av en mer 

komplex uppbyggnad som beror på allt från undervisningen till elevernas hemmiljöer.  

 
12 Ulfgaard, Maria, ”Karlfeldt i skolan? Om litteraturundervisning och bildning i förvandling”, Karlfeldt & Co: 

den förlorande generationen?, Karlfeldtsamfundet, [Västerås], 2016, s. 63. 
13 Nordberg 2017, s. 24. 
14 Ibid, s. 27. 
15 Ibid, s. 222–228. 
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En annan del av den tidigare forskningen som är värd att nämna är den som relaterar till hur 

förlag marknadsför sig. Hur stor vikt varje förlag vill lägga ner på marknadsföring skiljer sig 

nämligen åt från förlag till förlag. Ett förlag som exempelvis Bonnier med så kallade 

”stjärnförfattare” behöver utforma sin marknadsföringskampanj för en bok på ett helt annat sätt 

än läromedelsförlagen som har helt andra förutsättningar att sälja in sina läromedel. Steiner 

belyser marknadsföringen av exempelvis Camilla Läckberg: ”I en intervju i Rapport hävdade 

författaren Camilla Läckberg att yrket bara till hälften består av att skriva romaner, och att den 

andra hälften är marknadsföring”. 16  Till läromedelsförlagens förfogande finns inga 

stjärnförfattare som kan marknadsföra läromedlen, utan de får använda sig av andra 

tillvägagångssätt för att nå ut till skolor och lärare med sina produkter. Då läromedelsförlagen 

inte har stjärnförfattare till sitt förfogande är det värt att undersöka hur de väljer att istället 

marknadsföra sina produkter till skolor och lärare. 

Vidare är det av vikt att ge ett mer historiskt perspektiv även på läromedelsförlagens 

produktion. I Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 

1943 från 2018 skriver Steiner i sin text ”En (o)lönsam affär: Förlag och bokutgivare” om olika 

förlag och bokutgivare. Steiner ger även en historisk bild av hur läromedelsförlagen har växt 

fram och nämner hur läromedel, eller skolböcker som de hette fram till ungefär 1970, och hur 

den ekonomiska aspekten i form av vem som skulle belastas med kostnaderna av läromedlen 

blev en fråga som krävde en lösning. Det var i och med detta som kostnaderna för läromedel 

1969/1970 flyttade från eleverna och deras föräldrar över till stat och kommun vilket Steiner 

skriver ”faktiskt ökade marknaden ur förlagens synvinkel.”.17 Steiner nämner en utredning från 

1970 av kommunernas köp av läromedel som visar att kommunerna sammanlagt la ungefär 200 

miljoner kronor på läromedel för gymnasiet vilket Steiner menar är mycket pengar i jämförelse 

med motsvarande omräknade siffra 2018 som var mindre än hälften så stor.18 På hemsidan 

tillhörande föreningen Läromedelsföretagen presenteras statistiken som är baserad på de 14 

förlag vilka var medlemmar i organisationen under 2018. Där uppges det att försäljningen av 

läromedel till gymnasieskolan uppgick till 239 miljoner kronor 2018 vilket omräknat i år 1970:s 

penningvärde, som Steiner skriver, är en mindre än hälften så stor summa från undersökningen 

som gjordes då. Jämförelsevis låg försäljningen av läromedel till grundskolan på 553 miljoner 

 
16 Steiner 2019, s.35. 
17Steiner, Ann, ”En (o)lönsam affär: Förlag och bokutgivare”, Böckernas tid: Svenska förläggareföreningen och 

svensk bokmarknad sedan 1943, [Natur & Kultur], [Stockholm], 2018, s. 173–174. 
18 Ibid. 
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kronor 2018 vilket är en markant högre summa som visar att grundskolan utgör en mycket 

större inkomstkälla för förlagen jämfört med gymnasiet.19 

6. Avgränsningar 
Litteratursociologi som ämne i sig är stort och mångfacetterat men så även specifikt området 

läromedel. Steiner skriver exempelvis att:  

Bokbranschen kan egentligen inte kallas en bransch eftersom det råder helt skilda villkor på 

olika utgivningsområdet och där utgivningen av läromedel, kurslitteratur och akademisk 

litteratur inte kan liknas vid utgivningen av allmänlitteratur.20 

 

Vidare tar Steiner även upp läromedelsförlagens branschorganisation vilken har 16 

medlemsföretag.21 Vad det här säger oss är att bredden på det litterära systemet är omfattande 

även om vi avgränsar oss till de olika läromedelsförlag som finns på den svenska marknaden. 

Följaktligen blir en avgränsning av undersökningen att huvudfokus hamnar på de fyra största 

läromedelsförlagen, vilka då som tidigare nämnts är Gleerups utbildning, Sanoma utbildning, 

Studentlitteratur och Liber. Till en av de större producenterna av läromedel hör även förlaget 

Natur och Kultur men det är ett allmänutgivande förlag vilket innebär att de även ger ut annan 

litteratur utöver läromedel vilket innebär att de inte behandlas i den här undersökningen. Det 

blir omöjligt att skilja på vilken del av Natur och Kulturs omsättning som kan spåras till 

läromedelsproduktion och vilken del som tillhör övrig litteraturproduktion. Liber har även valt 

att inte svara på intervjufrågorna så Libers läromedel Svenska rum 1 nämns explicit i 

enkätundersökningen men det finns inga svar från Liber som kan diskuteras vad gäller deras 

läromedel och digitala hjälpmedel. 

 Värt att understryka är även att det finns tre huvudkurser inom ämnet svenska på gymnasiet 

och att det därför blir nödvändigt att avgränsa vilken kurs läromedel och digitala hjälpmedel 

som fokus ligger vid. Därför har jag först och främst valt att framförallt fokusera på hur 

läromedel och digitala hjälpmedel för kursen Svenska 1 marknadsförs och hur slutprodukterna 

ser ut eftersom det avgränsar materialet avsevärt. Hade alla kurser i svenska på gymnasiet 

inkluderats i undersökningarna hade det betytt ett underlag av 12 läromedel som hade behövts 

inkluderas i exempelvis enkätfrågor. Utöver de läromedlen hade det även tillkommit de digitala 

läromedel som följer med vissa av läromedlen. Däremot är det värt att poängtera att då 

 
19 Läromedelsföretagen, Statistik, ”Läromedelsförsäljning 2018”, http://laromedelsforetagen.se/fakta/statistik/ 

(2019-12-05). 
20 Steiner 2019, s. 116. 
21 Ibid. 
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läromedel köps in av skolor är det i regel en lärare i ämneslaget som har den uppgiften och som 

utför den uppgiften i samråd med övriga lärare i samma ämne. Därmed ifall en skola har köpt 

in exempelvis Svenska impulser 1 av Sanoma utbildning är det möjligt att anta att de i de flesta 

fall valt att köpa in hela serien till samtliga svenskkurser.  

 Utöver avgränsningarna gällande vilka förlag och vilken kurs som undersöks behöver även 

avgränsningarna gällande de svarande på enkäten och de intervjuade tas upp. Enkäten 

utformades i Googles verktyg Google Formulär för att sedan publiceras i den stängda gruppen 

Svensklärarna på Facebook som administreras av Svensklärarföreningen. Google Formulär 

tillåter att skaparen av enkäten kan se vilken av svarande som har svarat vad på de olika frågorna 

men enkäten är anonym vilket innebär några avgränsningar i förlängningen. Eftersom enkäten 

är anonym och jag inte vet mer om lärarna som svarat på enkäten än att de är lärare i svenska i 

kursen Svenska 1 blir det omöjligt att ställa några följdfrågor utifrån de inkomna svaren. Det 

går heller inte att fastställa vilka skolor och var i landet lärarna arbetar vilket innebär att det inte 

går att dra några slutsatser angående den ekonomiska situationen för de olika kommunerna som 

lärarna arbetar vid. Vidare går det heller inte att åldersbestämma lärarna som svarat på enkäten 

och därför kan inga slutsatser dras om lärarnas erfarenhet i relation till hur de väljer eller väljer 

bort läromedel. Angående de två läromedelsförlagen kunde jag inte själv välja vilka som skulle 

svara på mina frågor utan blev refererad till de representanter som förlagen själva ansåg vara 

mest lämpade att svara på mina frågor. Gleerups och Studentlitteratur som valde att svara på 

intervjufrågorna via mejl tillät inte lika många följdfrågor som istället var möjliga att ställa via 

telefonintervjuerna med de två representanter från Sanoma utbildning som deltog i 

undersökningen. 

7. Resultat 
Uppsatsens resultatdel är indelad i två olika avsnitt. Det första avsnittet behandlar de 20 

enkätsvaren som inkommit från svensklärare i kursen Svenska 1 (se bilaga 2. för 

enkätfrågorna). Första avsnittet fokuserar även på lärares användning av läromedel och deras 

syn på läromedelsförlagens marknadsföring. Resultatdelens andra avsnitt behandlar 

läromedelsförlagens svar på hur de tänker kring sina läromedel, digitala hjälpmedel och även 

hur de tänker kring sin marknadsföring.  

7.1. Lärare och läromedel 
Inledningsvis bör det fastställas vilka läromedel som de tillfrågade lärarna använder sig av och 

ifall lärarna använder sig av böckerna i fysisk eller digital form. Som nämnts tidigare i 

uppsatsen läggs det allt mer fokus på digitalisering i skolans värld och det får även påverkan på 
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de läromedel och digitala hjälpmedel som blir tillgängliga därigenom. De största 

läromedelsförlagen har alla olika typer av både fysiska och digitala läromedel som skolor kan 

köpa in och använda sig av. Genom att fastställa vilket läromedel för kursen Svenska 1 som är 

populärast bland skolor och lärare i undersökningen kan det både säga något om läromedlen i 

sig samt även påvisa hur digitaliseringen av skolan påverkar ifall skolor och lärare väljer att 

köpa in fysiska eller digitala läromedel. 

I den första enkätfrågan tillfrågades lärarna vilket läromedel de använde av fyra olika 

alternativ. De olika alternativen var de fyra största läromedelsförlagens läromedel för kursen 

Svenska 1 nämligen: Svenska impulser 1 från Sanoma utbildning, Svenska i toppform 1 från 

Studentlitteratur, Svenska rum 1 från Liber och slutligen även Metafor 1 från Gleerups 

utbildning. Det fanns även en möjlighet för lärarna att svara att de använde ett annat läromedel 

och där kunde de även specificera vilket läromedel de isåfall använde sig av. 

Diagram 1. Läromedel i Svenska 1, här presenteras de största läromedelsförlagens läromedel för 

kursen Svenska 1 och vilka av dem de tillfrågade svensklärarnas använder i sin undervisning om 

de använder dem. 

 

I Diagram 1. kan vi se hur de 20 tillfrågade lärarna svarade på den första enkätfrågan. De nio 

som svarade att de använde sig av andra läromedel kan delas in i två olika kategorier, en grupp 

är de sju svarande som av olika anledningar använder sig av eget material och den andra 

gruppen är de två svarande som använder något annat läromedel från andra förlag. De två som 

använde andra läromedel använde Svenska i verkligheten från Interskol förlag respektive Fixa 

språket 1, Fixa litteraturen 1 och Fixa genren som är en läromedelsserie för kursen Svenska 1 

från förlaget Natur & Kultur.  
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 I enkätens andra fråga fick lärarna svara på huruvida de använde sig av sitt valda läromedel 

i fysisk eller digital form. Lärarna kunde besvara frågan med de fasta alternativen ja eller nej 

eller utveckla ett eget svar om de så önskade. Tolv av lärarna vilka besvarade frågan använde 

sina läromedel i fysisk form, en av dem använde sig av sitt läromedel i digital form och sen var 

det sju av de svarande som använde sig av sitt eget material för sin undervisning. 

 

Diagram 2. Läromedlet i fysisk/digital form, här presenteras svaren på ifall lärare använder sig av 

fysiska eller digitala läromedel, alternativt någon annan typ av läromedel. 
 

I Diagram 2. syns det hur det allra vanligaste bland lärarna i undersökningen är att använda sig 

av fysiska läromedel i kursen Svenska 1 och att enbart en av de svarande använder sig av boken 

i digital form. Av de som svarade något annat framgick det att de lärarna framförallt använde 

sig av eget material som de samlat in från olika läromedel samt kollegor. En av de som valde 

att svara att hen använde sitt egna ihopsamlade material skrev även att hen lät eleverna jobba 

med materialet i både fysisk och digital form. 

 En annan av undersökningens frågor fokuserade på ifall lärarna upplevde att de läromedel 

som de använde motsvarade det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Den här frågan blir 

viktig eftersom den tillåter de tillfrågade lärarna göra en värdering kring de faktiska produkterna 

som läromedelsförlagen ger ut.  
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Diagram 3. Motsvarar läromedlen det centrala innehållet, här presenteras svaren frågan ifall de 

tillfrågade lärarnas anser att läromedlen de använder motsvarar det centrala innehållet för Svenska 

1.  

Hälften av de tillfrågade lärarna, tio stycken, ansåg att de läromedel som de använde motsvarade 

det centrala innehållet i Svenska 1. Två av de som svarade ansåg att läromedlen till viss del 

motsvarade det centrala innehållet och det var även två svarande som ansåg att materialet inte 

motsvarade det centrala innehållet. De som valde att inte svara varken ja, nej eller till viss del 

var en av de lärare som i de tidigare frågorna svarat att de samlade ihop sitt eget material. Av 

de två vilka svarade att de inte ansåg att läromedlen motsvarade det centrala innehållet var det 

en av dem som tidigare svarat att hen använde sitt eget material som inte ansåg att läromedlen 

håller måttet. Den andra läraren som inte ansåg att läromedlet hen använde sig av motsvarade 

det centrala innehållet var läraren som använde sig av Svenska i verkligheten från Interskol 

förlag.  

 Av de 20 tillfrågade lärarna var det tio av dem som uppgav att de använde någon form av 

digitalt hjälpmedel i sin undervisning. Då de tio lärarna svarade på vilket digitalt hjälpmedel de 

använde var det väldigt spridda svar där två svarade att eleverna hade tillgång till en 

inläsningstjänst och tre svarade att eleverna använde Google Classroom som är en plattform 

med olika verktyg för lärande. En av de lärare som använde Google Classroom och även 

ytterligare en annan lärare uppgav att de även använde sig av digitala verktyg för att göra 

presentationer som exempelvis Prezi och PowerPoint. Det går att dra slutsatsen att även de 

övriga lärarna som besvarade enkäten använder sig av dessa digitala verktyg då de i dagens 

skola är vanligt förekommande verktyg att använda sig av i undervisningen. I övrigt var det 

ingen av de tillfrågade lärarna som uppgav att de använde sig av något av de digitala hjälpmedel 
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som de olika läromedelsförlagen marknadsför. Då lärarna uppgav hur de upplevde att det 

digitala hjälpmedel som de använde fungerade uppgav fyra att det fungerade väl, en svarade att 

det fungerade relativt väl medan två av lärarna uppgav att det var olika för olika elever då de 

ansåg att datorer kan vara distraherande för eleverna.  

 Enkätens sista två frågor fokuserades kring marknadsföringen av läromedel och hur de 

tillfrågande lärarna upplevde den. 

 

Diagram 4. I hur stor utsträckning upplever du att din skola tar emot marknadsföring från olika 

läromedelsförlag? 

 

I diagram 4. kan vi se i hur stor utsträckning de tillfrågade lärarna upplevde att olika 

läromedelsförlag nådde ut till de skolor de arbetar vid. Det diagrammet visar är ett något utspritt 

resultat där de flesta upplever att läromedelsförlagen når ut till skolorna med sin 

marknadsföring i en normal eller hög utsträckning. Då de tillfrågade svarade på hur 

läromedelsförlagen marknadsförde sina produkter till skolorna var det spridda svar som inkom. 

Lärarna svarade att läromedelsförlagen marknadsförde sina läromedel och digitala hjälpmedel 

genom allt från kataloger, mejlutskick, fysiska besök till anordnade events. 

 Inställningen gentemot läromedelsförlagens marknadsföring av sina produkter var spridd 

bland de svarande. En svarande uppgav i sitt svar på hur förlagen marknadsför sina produkter 

att det till hen framförallt var genom mejlutskick och att hen upplevde att det var bra att 

läromedelsförlagen kom ut med sina produkter på så vis. En annan av de svarande däremot 

uppgav att den reklam som kommer från läromedelsförlagen sällan var särskilt bra eftersom 

den sällan enligt hen gav en bra bild av själva materialet som marknadsfördes. Det var även en 

lärare som uppgav att hen sällan får någon reklam och reflekterade över ifall det kan vara för 
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att någon annan på skolan tar emot den och inte vidarebefordrar den till övriga lärare. En sista 

reflektion av en av lärarna var en som handlade om läromedelsförlagens roll i det hela. Läraren 

uppgav att hen ansåg att förlagen styrs av marknaden och att lärarna därför inte bör ha det 

yttersta ansvaret för vad som skolorna köper in. Enligt läraren skulle det behövas en granskning 

av läromedel av skolornas rektorer samt skolmyndigheterna som sedan hade kunnat göra olika 

typer av rekommendationer till lärarna och skolorna angående vilka läromedel de borde köpa 

in. 

7.2. Läromedelsförlagens syn 
Hur läromedelsförlagen ser på sina läromedel, digitala hjälpmedel och sin marknadsföring av 

dem följer i mångt och mycket styrdokumenten och marknaden. Gleerups, Studentlitteraturs 

och Sanoma utbildnings representanter hade en relativt liknande syn på läromedel och digitala 

hjälpmedel samt utformningen av dem. Vidare såg de även relativt likadant på 

marknadsföringen av läromedel. Intervjufrågorna kommer att presenteras i texten men de finns 

även att hitta som bilaga (se Bilaga. 3).  

Den första frågan som läromedelsförlagen svarade på var: 

Då ni utformar läromedel, till exempel för kursen Svenska 1, hur mycket går ni efter det centrala innehållet 

och de kunskapskrav som finns för kursen? Är er tanke att läromedlet ska vara heltäckande för kursen eller 

snarare ses som ett komplement till undervisningen?. 

Gleerups representant svarade att målet för dem är att de läromedel som de ger ut ska vara 

heltäckande för kursen. Därmed används det centrala innehållet och kunskapskraven i allra 

högsta grad. Vidare uppgav Gleerups även att de ibland även ger ut material som är mer 

specifikt inriktade på exempelvis lästräning, men att det är vanligast att de ger ut kursläromedel. 

 Studentlitteraturs representant svarade liknande som Gleerups representant, men medgav 

att hen inte ansåg att något läromedel kan vara fullständigt heltäckande. Studentlitteratur tryckte 

på att de inte enbart utformar läromedel som ska vara heltäckande utan att de även utformar 

läromedel och hjälpmedel som endast är tänkta att täcka enskilda moment. Vidare svarade 

Studentlitteratur att deras läromedelsförfattare, förutom att se till styrdokumenten och det 

centrala innehållet för kurserna, vilket även Gleerups uppgav att de gör, tittar de även på 

kommentarsmaterialet från Skolverket. Även den rådande praxisen som finns inom varje ämne 

spelade in i utformningen av läromedlen menade Studentlitteratur. I och med att 

Studentlitteratur uppgav att deras strävan är att göra sina läromedel så heltäckande som möjligt 

blir det relevant hur mycket tid de lägger ner på just Skolverkets riktlinjer och den rådande 

praxis. Studentlitteratur menade att en lärare borde ha möjligheten att enbart använda 
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Studentlitteraturs material om hen så ville. Studentlitteratur valde även att understryka att 

lärarna även behövs för att de ska kunna anpassa materialet till varje aktuell klass och 

elevgrupp.  

 På den första frågan svarade även Sanoma utbildnings representant i linje med de tidigare 

förlagen. Sanoma utbildnings representant beskrev det som att styrdokumenten är stommen i 

framtagandet av ett läromedel och att de därmed är tvungna att förhålla sig till dem då de 

utformar läromedel. Sanoma utbildnings representant svarade även i linje med det som de 

övriga läromedelsförlagens representanter uttryckt angående ambitionen om att skapa ett 

heltäckande läromedel, men höll även med Studentlitteraturs representant om att det är ett svårt 

mål att nå. Sanoma utbildning har, enligt sin representant, försökt tackla målet genom att 

utforma olika läromedel och hjälpmedel som i användning tillsammans strävar efter att vara 

heltäckande för kursen Svenska 1. Sanoma utbildnings representant var även noga med att 

poängtera att det för dem är väldigt noga med kvalité på läromedlen och de digitala 

hjälpmedlen, vilket innebär att själva utformningsprocessen får ta tid. 

 Den andra frågan som ställdes till läromedelsförlagen löd:  

I och med den nya läroplanen 2011 ändrades samtliga svenskkurser. Vad upplevde ni som den största 

skillnaden mellan den gamla och den nya läroplanen vad gäller kursen Svenska 1? Hur påverkade det 

utformningen av ert läromedel för Svenska 1?.  

Gleerups uppgav då som väntat att deras läromedel alltid använder det aktuella innehållet och 

att den nya läroplanen därför påverkade utformningen av deras läromedel i Svenska 1 i hög 

grad. Studentlitteraturs representant däremot gick lite mer in på djupet genom att förklara att 

hen inte upplevde att innehållet i själva kursen Svenska 1 ändrades mycket utan att det snarare 

var fokuset på bedömning som utvecklades snabbt. Studentlitteraturs representant menade att 

det för deras del innebar att: 

lärare som tidigare litat till sin egen kompetens att bedöma eleverna i ett helhetsperspektiv, nu började 

efterfråga läromedel där det tydligt framgick vilka moment respektive kapitel tog upp, vilken del i det 

centrala innehållet som ett kapitel anknöt till. 

Studentlitteratur menade här att innan så fanns samma innehåll i läromedlen, men att det i och 

med de nya styrdokumenten blev viktigare att det explicit skulle framgå i läromedlen vilket 

innehåll som kopplade till vilket moment av kursen.  

 Sanoma utbildnings representant beskrev på den andra frågan hur den första upplagan av 

läromedelsserien Svenska impulser precis utkommit då den nya läroplanen kom. Vid 
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utformningen av den första upplagan hade Sanoma utbildning haft en del insyn i hur den nya 

läroplanen skulle komma att se ut. Trots insynen fick revideringar göras till Svenska impulser 

efter att den nya läroplanen utkom. De delar som framförallt fick förstärkas var kapitlen som 

berörde läsning, skrivande och muntlig framställning. Bland annat blev det mer fokus på 

sakprosa, argumentation samt den retoriska arbetsprocessen. Även många andra delar fick 

revideras men intressant för uppsatsen är Sanoma utbildnings representant även framhöll att det 

blev ett större fokus på läsförståelse i den nya upplagan av Svenska impulser.  

 Mejlintervjuns tredje fråga berörde själva utformningsprocessen mer. Den tredje frågan 

löd:  

Hur mycket förlitar ni er på feedback från verksamma lärare då ni utformar era läromedel? Har ni 

någon form av testgrupp som ger er feedback på era läromedel innan ni lägger ut dem till försäljning?.  

Gleerups uppgav som svar på den tredje frågan att deras författare allt som oftast är verksamma 

lärare eller tidigare verksamma lärare. Gleerups uppgav att de använder sig mycket av feedback 

från lärare ute i skolorna. Gleerups representant uppgav att feedbacken inkommer till dem på 

olika sätt, exempelvis kan lärare få läsa manus, tycka till om idéerna och testa materialet. 

Gleerups representant uppgav även att hen personligen för tillfället håller på att utveckla ett 

läromedel där feedbacken sker via samtal i grupp med lärare.  

Studentlitteratur uppgav att alla deras författare är verksamma lärare som skriver på sin 

fritid och dessa tar hjälp av sina klasser och kollegor för att få materialet så användbart som 

möjligt. Därefter bedömer Studentlitteraturs representant (som själv i grunden är 

gymnasielärare i svenska) manuset och vidare bedöms materialet av andra granskare som också 

är lärare så att det slutgiltiga resultatet är ordentligt genomarbetat innan det går till tryck. Även 

Sanoma utbildnings representant beskrev hur samtliga av deras författare är utbildade lärare 

och att även de som korrekturläser materialet är lärare i grunden. För att återgå till Sanoma 

utbildnings tidigare nämna kvalitékontroll är det värt att nämna att deras representant framhöll 

att de även har litteraturvetare som korrekturläser läromedelsmaterialet. Det här sker i samband 

med att läromedelsmaterialet även testas av verksamma lärare i olika elevgrupper, vilket 

innebär en lång process där kvalitén är i fokus.  

 Den fjärde frågan berörde digitaliseringen i skolan. Fjärde frågan löd:  

Hur upplever ni att ni påverkas av den ökade digitaliseringen av skolan? Lägger ni mer resurser på att 

utveckla digitala läromedel och digitala hjälpmedel nu? Märker ni av någon ökad efterfrågan på 

digitala läromedel och digitala hjälpmedel?.  
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Gleerups uppgav att de i hög grad påverkas av digitaliseringen av skolan och att de lägger ner 

mycket resurser på att utveckla digitala läromedel då efterfrågan på digitalt material hela tiden 

ökar. Gleerups uppgav även att de i och med digitaliseringen också får nya möjligheter för 

utveckling vad gäller utformningen av läromedel och digitala hjälpmedel. Numera menar 

Gleerups att lärare och elever digitalt kan använda ett läromedel parallellt med att det skapas, 

på så vis bidrar de aktivt till innehållet. Gleerups menar även att de numera enkelt kan testa en 

idé med många klasser på en gång på så vis. Det här gör att läromedlen snarare är ständigt under 

utveckling än någonsin avslutade numera.  

Studentlitteraturs representant uppgav även att de påverkats mycket av digitaliseringen och 

att deras läromedel sedan 7–8 år tillbaka finns både i tryckt och digital form. Studentlitteratur 

uppgav att de märker att efterfrågan på digitala läromedel ökar för varje år, medan efterfrågan 

på läromedel i allmänhet sjunker varje år. Studentlitteratur och även Sanoma utbildning går 

efter den pedagogiska modell som kallas ”blended learning” eftersom de tror att det inte är 

positivt att arbeta enbart digitalt utan att kombinationen av tryckta och digitala läromedel 

hjälper elevernas lärande som mest.  

 Sanoma utbildnings representant beskrev även situationen med den ökade efterfrågan på 

digitala hjälpmedel som en utmaning då de är en så pass ny företeelse. Tryckta läromedel har 

Sanoma utbildning jobbat med i cirka 50 år och det finns en lång tradition bakom, medan de 

digitala läromedlen och hjälpmedlen är någonting helt nytt. I och med det finns det även många 

utvecklingsmöjligheter inom de olika ämnena. Sanoma utbildnings representant nämnde bland 

annat hur man inom svenskämnet och kursen Svenska 1 kan arbeta allt mer med film och då 

exempelvis sammanfattningar av moment med hjälp av filmmediet. Vidare menade även 

Sanoma utbildnings representant att den digitala utvecklingen gått längre inom ämnen som 

exempelvis matematik och naturvetenskap. Samtidigt menade hen även att det är viktigt att ha 

forskningen i åtanke som visat att svaga elever gynnas av tryckt material snarare än digitalt 

material och att det därför hade varit ogynnsamt att enbart låta digitaliseringen ta över hela 

ämnet då det är elevernas bästa som bör vara i fokus.  

 Slutligen fick läromedelsförlagen svara på en fråga angående marknadsföringen av 

läromedlen. Frågan löd:  

Genom vilka olika kanaler marknadsför ni era läromedel? Vilken marknadsföringskanal upplever ni 

som er mest framgångsrika? Finns det något med era läromedel som ni försöker lyfta fram extra 

mycket då ni utvecklar er marknadsföring av dem?  
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Som svar på den sista frågan menade Gleerups att de försöker understryka nyttan av deras 

läromedel och digitala hjälpmedel för lärare och elever. De försöker peka på hur deras 

läromedel kan vara till hjälp och hur de kan hjälpa att spara tid i en stressig lärarvardag. 

Gleerups listar några olika kanaler för marknadsföring, dessa är: deras hemsida, via mässor, 

läromedelskataloger, nyhetsbrev, sociala medier och även cirkulationsexemplar. De som nämns 

vara extra viktiga av Gleerups är deras hemsida och cirkulationsexemplaren. Utöver det 

erbjuder även Gleerups gratis provperioder av de digitala läromedlen.  

 Studentlitteraturs representant hade en något annorlunda syn på vilket tillvägagångssätt 

gällande marknadsföring som var mest effektivt. Hen menade att det som fungerade bäst var då 

hen personligen träffade lärare vid t.ex. konferenser i svenska. Då menade hen att hen får ett 

initierat samtal med läraren och hen kan då förklara hur läromedlet är uppbyggt och vad det 

finns för alternativ beroende på en specifik lärares elevgrupp. Det här tillvägagångssättet var 

att föredra för Studentlitteraturs representant eftersom hen själv är svensklärare i grunden och 

då kan möta andra lärare på samma nivå vilket gör det lättast att få fram styrkorna i respektive 

läromedel. Vidare nämnde även Studentlitteratur övriga marknadsföringskanaler som de 

använder sig av, sådana som: skolbesök av säljare, digitala nyhetsbrev, tryckta kataloger som 

skickas till skolorna och även mässor.  

Även Sanoma utbildnings representant framhöll de tidigare nämnda 

marknadsföringskanalerna men underströk även sociala medier och Bokmässan i Göteborg som 

särskilt viktiga. Hen menade att det är marknaden som framförallt styr och att därför har sociala 

medier blivit ett mer effektivt sätt att nå ut till skolor och lärare på än vad det varit tidigare. 

Gällande Bokmässan framhöll Sanoma utbildnings representant att det är en viktig 

marknadsföringskanal och att Sanoma utbildning brukar ha en monter uppemot 40 – 50 

kvadratmeter stor. I övrigt menade hen även att olika typer av konferenser i svenska är viktiga 

och att de där brukar ha ungefär 2 meter med bord för sin marknadsföring.  

8. Diskussion 
Utifrån resultaten fås svaren på de frågeställningar som uppgavs i början av uppsatsen. I 

uppsatsens diskussionsdel kommer frågeställningarna från inledningen att gås igenom och 

samtidigt kommer teori och tidigare forskning att vävas in. Först kommer läromedlen och de 

digitala hjälpmedlen att diskuteras utifrån lärarnas och läromedelsförlagens svar på de frågar 

de svarat på. Sedan kommer marknadsföringen diskuteras på samma sätt.  

 Utifrån resultaten kunde det utläsas att det populäraste läromedlet i kursen Svenska 1 bland 

de lärare som svarade på undersökningen var Sanoma utbildnings läromedel Svenska impulser 
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1. Även de tre andra läromedelsförlagen fanns representerade bland de svarande. Att just 

Svenska impulser 1 är det populäraste läromedlet är av vikt eftersom det går att diskutera varför 

det är så. Genom att se hur väl de svarande vilka använder läromedlet ansåg att det motsvarar 

de styrdokument som finns för kursen Svenska 1 ger det en bild av hur välutvecklat lärarna 

upplever att läromedlet är. Av de åtta svarande som använde sig av boken var det sex som ansåg 

att läromedlet motsvarade det centrala innehållet för kursen Svenska 1 medan det var två som 

ansåg att det Svenska impulser enbart till viss del motsvarade det centrala innehållet. Det som 

går att utläsa av det här resultatet är att de svarande lärarna kan sägas i stor utsträckning vara 

nöjda med det material som Sanoma utbildning tagit fram vilket då även återspeglas i 

läromedlets popularitet bland de svarande. Om läromedlets popularitet enbart beror på själva 

utformningen eller om även den marknadsföring som bedrivs av Sanoma utbildning påverkat 

läromedlets popularitet är omöjligt att avgöra utifrån enkätsvaren.  

 Enkätundersökningen visade även att lärare och skolor föredrar, eller i alla fall köper in, 

läromedlen i fysisk form snarare än i digital form vilket kan säga något i relation till Nordbergs 

avhandling. Nordbergs avhandling kom fram till, som nämnts tidigare, att elever speciellt då 

det kommer till skönlitterär läsning i huvudsak väljer tryckta böcker framför digitala. 22 

Eftersom enkätundersökningen visade att lärare och skolorna väljer tryckta läromedel framför 

digitala läromedel går det att anta att även de föredrar de fysiska materialet framför det digitala. 

Faktumet att en av enkätundersökningens svarande även nämnde senare studier som visat på 

bättre läsförståelse i tryckta texter och att det därför borde vara rimligt – enligt den svarande – 

av Skolverket att åtminstone rekommendera skolor att ha tryckta texter visar på ett 

bakomliggande resonemang kring valet av tryckta kontra digitala läromedel hos lärarna som 

svarade på enkäten.  

 Något annat som framkom av enkätundersökningen var att många lärare väljer bort 

läromedlen som finns att tillgå till fördel för eget material. Det här är ett faktum som speglar 

hur läromedelsförlagens vinst på gymnasieläromedel minskat stadigt sen läromedlen började 

finansieras statligt/kommunalt 1969/1970. 23  Varför lärare väljer bort läromedlen idag kan 

såklart ha olika bakomliggande orsaker. En bidragande faktor till att det ser ut som det gör idag 

kan vara kommunaliseringen av skolan. I och med att kommunerna och i förlängningen 

skolorna själva sätter upp sin egen budget och styrs av sparkrav är det möjligt att det varierar 

hur mycket pengar som kommunerna och skolorna väljer att avsätta för läromedel och även 

digitala hjälpmedel. En annan möjlig orsak till att så många lärare inte använder något 

 
22 Nordberg 2017, s. 204. 
23 Svedjedal 2012, s. 173–174. 
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läromedel eller digitalt hjälpmedel från läromedelsförlagen kan bero på att lärarna inte upplever 

att de läromedel och digitala hjälpmedel är fullständigt heltäckande. Vidare är det möjligt att 

lärare även väljer bort läromedel på grund av de elevgrupper som de har. En lärare som arbetar 

på ett gymnasium med mer yrkesinriktade program kan möjligen välja bort olika läromedel på 

grund av att de därigenom själva kan anpassa materialet eleverna får. Ett mer 

elevgruppsanpassat material kan göra stoffet mer tillgängligt för eleverna och kan gynna deras 

lärande på så vis. 

 Som nämnts i uppsatsens avgränsningar var enkäten anonym och det går därför inte att 

åldersbestämma de deltagande lärarna vilket leder in till en annan möjlig förklaring till att vissa 

lärare väljer bort läromedelsförlagens produkter. En annan möjlig förklaring till att vissa lärare 

väljer att använda sitt eget material kan nämligen vara att de har en större erfarenhet av själva 

läraryrket i sig och därför är mer säkra i sitt sovrande av material. För en nyutexaminerad lärare 

kan läromedel och digitala hjälpmedel fungera som guidning för att strukturera upp och få idéer 

till sin undervisning. Samtliga läromedelsförlag uppgav att deras mål är att göra så heltäckande 

läromedel som möjlig för Svenska 1 och även då övriga kurser. Detta garanterar då att de 

läromedel som finns på marknaden går igenom alla delar av kursens centrala innehåll och kan 

då fungera som en bra utgångspunkt för en ung nyutexaminerad lärare som behöver mer 

stöttning än vad en äldre och mer erfaren lärare.  

Läromedelsförlagen själva nämner digitaliseringen som en viktig del av 

läromedelsutvecklingen. Att Studentlitteraturs och Sanoma utbildnings representanter berättar 

att de upplever en ökad efterfrågan av digitala läromedel och digitala hjälpmedel går emot 

resultaten från enkätundersökningen eftersom enbart en av de svarande på den uppgav att de 

använder läromedlet i digital form. Det var inte heller någon av lärarna som svarade på enkäten 

som uppgav att de använde ett digitalt hjälpmedel framtaget av något läromedelsförlag utan de 

allra flesta lärarna använde andra typer av tjänster vid användning av digitala hjälpmedel. 

Möjligtvis hade enkätundersökningens svar blivit ett annat ifall underlaget varit större men det 

är ändå förvånande att enbart en av de svarande använde något material i digitalt format från 

ett läromedelsförlag. Det är omöjligt att utifrån dessa undersökningar bestämma hur stor den 

ökade förfrågan på digitala hjälpmedel läromedelsförlagen vittnar om är i relation till den 

tidigare efterfrågan på dem. Möjligtvis är det så att lärare generellt sett inte varit särskilt 

intresserade av varken digitala läromedel eller digitala hjälpmedel tidigare men att den 

efterfrågan börjat stiga nu trots att den fortfarande då möjligen är låg än idag i relation till 

försäljningen av fysiska läromedel. En förklaring till att efterfrågan på digitala läromedel och 
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digitala hjälpmedel ökar kan även vara att yngre och nyutexaminerade lärare har en större 

digital vana och därmed möjligen bidrar till att öka efterfrågan på dessa. 

Gleerups representant förde även på tal vilken möjlighet det är för både förlagen, lärarna 

och eleverna att de numera tillsammans kan vara med och skapa läromedel i en oavslutad 

process, snarare än att förlagen går ut med en slutgiltig produkt som gått igenom olika 

revideringssteg med hjälp av exempelvis några utvalda svensklärare. Problemet här är att 

skolorna generellt sett inte verkar använda de digitala läromedlen i särskilt stor utsträckning 

och hur stor del av alla lärare och elever är egentligen en del av den process som beskrivs av 

Gleerups representant. Snarare är det så att några få elever och lärare är med i den här 

utformningsprocessen och vilka det är beror både på vem som bestämmer vilka olika läromedel 

som ska köpas in men även på de ekonomiska resurser som finns tillgängliga att tillgå av lärarna 

och skolorna att köpa in.  

 Prismässigt ligger de fyra läromedel som nämndes i enkätundersökningen på ungefär 

samma nivå. Svenska impulser 1 kostar på Sanoma utbildnings egen hemsida 387kr, Metafor 1 

kostar på Gleerups egen hemsida 339kr, Svenska i toppform 1 från Studentlitteratur ligger deras 

egen hemsida på 340kr och Svenska rum 1 från Liber ligger på 354kr hos dem. Något som här 

kan konstateras är att det inte är några stora skillnader rent prismässigt men det är även viktigt 

att poängtera att det populäraste läromedlet i enkätundersökningen även är det läromedel som 

är dyrast av de fyra olika.  

 Vad gäller utformningen av läromedlen var det en klar majoritet av lärarna som uppfattade 

att läromedlen motsvarar det centrala innehållet i kursen Svenska 1. Det här återspeglar 

läromedelsförlagens svar där de menade att målet med utformningen av läromedel är att göra 

ett så heltäckande läromedel som möjligt. Däremot är det ändå av vikt att poängtera att det är 

näst intill omöjligt att utforma ett läromedel som i sig självt är heltäckande vilket även 

Studentlitteraturs och Sanoma utbildnings representanter valde att poängtera ut. Vid 

utformningen av ett läromedel finns det alltid författare och andra personer delaktiga i 

kvalitétsgranskningen bakom själva läromedlet vilket gör att dessa sällan blir fullständigt 

objektiva. Styrdokumenten i sig själva är tolkningsbara och hur var och en ser på dem varierar. 

Exempelvis vad gäller litteraturundervisningen står det som tidigare nämnt att eleverna ska 

kunna analysera skönlitteratur med hjälp av tekniska verkningsmedel som tema och motiv men 

även att de ska kunna forma egna tankar kring texter med utgångspunkt i berättandet.24 Det här 

 
24 Skolverket, ”Ämne – Svenska”, https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-

och-amnen-i-
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kunskapskravet från Svenska 1 är öppet för tolkning; betyder egna tankar med utgångspunkt i 

berättandet att eleverna ska utgående ifrån sina egna erfarenheter tolka texten eller betyder det 

att  eleverna på eget bevåg ska kunna förstå själva texten i sig utan hjälp av sina egna 

erfarenheter.  

 Erfarenhetspedagogiken har historiskt sett färgat debatten kring läsande länge och var en 

typ av pedagogisk tanke som länge dominerade inom svenskämnet som tagits upp av både 

Ulfgaard 25  samt Nordberg. 26  Samtliga läromedelsförlag svarade att de alla utgick från 

styrdokumenten vid utformningen av sina läromedel. Eftersom styrdokumenten är öppna för 

tolkning är det svårt att avgöra hur mycket varje läromedel är färgat av olika pedagogiska tankar 

då det inom det inom den litterära processen vid utformning av läromedel finns många aktörer 

delaktiga i just själva processen. I Furulands modell över den litterära processen kan vi få en 

överblick av alla de aktörer som är delaktiga i själva produktionen av ett läromedel.27 Först och 

främst har vi läromedelsförfattare vilka som redan konstaterats möjligen är färgade av sina egna 

pedagogiska tankar och sin egen tolkning av styrdokumenten. Vidare har vi förlagen och som 

vi kan förstå med hjälp av intervjusvaren från intervjun med Sanoma utbildningsrepresentant. 

Hen beskrev hur kvalitéskontrollerna av läromedlen är omfattande är det tydligt att läromedlen 

går igenom många händer innan de slutligen är dags för publicering.  

Det blir i och med de många stegen i den litterära processen omöjligt att avgöra hur mycket 

vikt som läggs vid en pedagogisk teori som exempelvis erfarenhetspedagogiken. Det här är 

något som även speglar det Nordberg nämnde i sin avhandling om att trots att 

erfarenhetspedagogiken historiskt varit debatterad så har den inte haft så stor påverkan på 

varken lärare eller undervisningen. 28  Det blir då även möjligt att anta att 

erfarenhetspedagogiken har en svag ställning men att den även haft det historiskt sett 

egentligen. Dock går det inte att förneka digitaliseringen slagit igenom allt mer de senaste åren 

särskilt då vi ser till styrdokumenten. Ulfgaard menade att skönlitteraturen i svenskämnet, på 

grund av att svenskämnet numera är så mångfacetterat, kunde få en allt mindre roll än vad den 

tidigare haft.29 Utöver att digitaliseringen tagit mer plats är det även värt att nämna det som 

Sanoma utbildnings representant diskuterade gällande vad som behövde revideras i Svenska 

 
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubje

ctCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3, (2019-12-08) 
25 Ulfgaard 2016, s. 63. 
26 Nordberg 2017, s. 24. 
27 Steiner 2019, s. 17. 
28 Nordberg 2017, s. 27. 
29 Ulfgaard 2016, s. 63. 
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impulser 1 i och med den nya läroplanen 2011. Hen berättade då hur många olika delar fick ta 

allt mer plats än vad de innan fått göra så som exempelvis de muntliga delarna av 

kunskapskraven. Därmed är det även antagbart att skönlitterära pedagogiska modeller som då 

exempelvis erfarenhetspedagogiken fått ta en allt mindre roll i och med de nya styrdokumenten.  

Sätts Furulands modell över den litterära processen i relation till enkätundersökningen och 

intervjusvaren framkommer det att mycket vikt läggs vid produktionssteg 2.30  Det mindre 

kommersiellt betungade Produktionssteg 2 behandlar själva spridningen av slutprodukten, i det 

här fallet då spridningen av läromedel till gymnasieskolor. I Furulands modell beskrivs steget 

som mindre kommersiellt än vad produktionssteg 1 eftersom det tidigare riktar sig till 

institutioner vilket delvis kan sägas stämma då den breda allmänheten inte är målgruppen för 

den marknadsföring som görs av exempelvis läromedel. Däremot visar enkätsvaren 

tillsammans med intervjusvaren att även det andra produktionssteget är betungat kommersiellt. 

I enkätundersökningen framgick det exempelvis att lärarna upplevde att de och deras skolor 

mottog reklam av läromedelsförlagen i majoritet normal eller hög utsträckning. Lärarnas svar 

vittnade även om de många olika kanalerna som används av läromedelsförlagen för att nå ut till 

lärarna och skolorna. Antagbart är även att enkätundersökningens underlag motsvarar 

verkligheten då de kanaler som listades av lärarna även bekräftades som viktiga kanaler utav 

läromedelsförlagens representanter.  

 Marknadsföringsmässigt skiljde det sig mellan läromedelsförlagen vilken kanal som de 

upplevde som deras viktigaste och mest givande. Att Gleerups upplevde sina viktigaste 

marknadsföringskanaler som sin hemsida och cirkulationsexemplaren med deras faktiska 

läromedel medan Studentlitteratur och Sanoma utbildning uppgav konferenser respektive 

sociala medier och bokmässan som sina viktigaste ger en litteratursociologisk överblick av 

läromedelsförlagen och marknaden inom vilken de verkar. Förlagens intervjusvar speglade en 

verklighet som beskrivs i Furulands modell över det litterära systemet genom den kontinuerliga 

återströmningen av feedback som sker mellan de olika stegen i processen. Gleerups 

representant beskrev hur det finns en kontinuerlig feedback mellan dem och verksamma lärare 

och även Studentlitteratur och Sanoma utbildning tog upp hur alla deras författare är 

verksamma lärare. Utöver det möter förlagen andra verksamma lärare i sin marknadsföring av 

läromedlen vilket erbjuder ytterligare en återströmning av feedback från exempelvis sociala 

medier eller Bokmässan till förlagen som de kan använda sig av.  

 
30 Steiner 2019, s. 17. 
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 I telefonintervjun med Sanoma utbildnings representant som svarade på frågan som berörde 

marknadsföring framkom det som tidigare nämnts i resultatdelen hur Sanoma utbildning väljer 

att marknadsföra sina läromedel i mångt och mycket är beroende av den rådande marknaden. 

Steiner tar i sin historiska överblick av läromedelsförlagen upp hur marknaden automatiskt 

expanderade i och med att kostnaderna flyttades över till stat och kommun vilket i 

förlängningen även gäller hur marknaden fortsatt följa de olika trenderna som styr marknaden.31 

I och med de nya styrdokumenten vilka utgavs 2011 blev således även läromedelsförlagen 

tvungna att följa med och utveckla nya läromedel som bättre speglade de nya krav som ställdes 

i de olika kurserna. I mejlintervjun med Gleerups representant bekräftades detta genom att hen 

fastställde att de nya styrdokumenten betydde mycket för Gleerups utformning av läromedlen 

i och med att de strävar efter att skapa så heltäckande läromedel som möjligt. Utöver att 

marknaden påverkade läromedelsförlagen i den mån att de var tvungna att utforma nya 

läromedel bör det även ses till hur exempelvis erfarenhetspedagogiken fått en mindre roll 

medan digitalisering trycks på desto mer i de nya styrdokumenten för kursen Svenska 1. 

 Den årliga bokmässan i Göteborg är även relevant då både lärarna och läromedelsförlagen 

har nämnt den i enkät- och intervjusvaren. Bokmässan hålls varje år på hösten och på 

programlistan finns seminarier, scenprogram och monterprogram.32 Under bokmässan finns de 

olika förlagen på plats men mässan är inte enbart inriktad på marknadsföring av läromedel utan 

även förlag inriktade på skönlitteratur och övrig facklitteratur deltar vid mässan. Mässan blir en 

naturlig mötesplats för förlagen, lärare och även för skolbibliotekarier. För lärare är det främst 

läromedlen som blir intressanta medan det för skolbibliotekarierna är mer aktuellt med 

skönlitteratur. Sanoma utbildnings representant som svarade på frågan om marknadsföring 

uppgav som tidigare nämnt att de brukar ha närmare 40 – 50 kvadratmeter med bord på mässan 

för sina läromedel, vilket är en mycket stor plats för marknadsföring. Till det här behöver vi 

även ta i beräkning att Sanoma utbildning inte enbart utformar läromedel för gymnasiet utan de 

har läromedel ämnade för allt från förskolan fram till högskoleutbildningar. Som Sanoma 

utbildnings representant även påpekade står grundskolan för mycket mer av deras omsättning 

än vad exempelvis gymnasieskolan gör. Det här kan även jämföras med Studentlitteraturs profil 

eftersom de snarare är mer inriktade på läromedel för högskola och universitet än 

gymnasieläromedel trots att de även ger ut läromedel för gymnasiet.33 

 
31 Ibid, s. 116. 
32 Bokmässan, ”Program på Bokmässan”, https://bokmassan.se/hem/om-bokmassan/om-massan/, (2019-12-08). 
33 Steiner 2018, s. 175. 
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9. Slutsatser 
Utgående från enkätsvaren från lärarna och svaren från de olika läromedelsförlagen 

framkommer det några mönster som kan utläsas. De kvantitativa frågorna från enkäten i 

kombination med de kvalitativa frågorna ger oss en bild av vilka läromedel och digitala 

hjälpmedel som lärarna använder sig av samtidigt som vi får ta del av deras personliga 

reflektioner kring läromedel, digitala hjälpmedel och läromedelsmarknadsföringen. De 

kvalitativa svaren från läromedelsförlagens representanter ger oss en bild av hur 

läromedelsförlagen tänker kring utformningen av läromedlen samt kring sin egen 

marknadsföring. Några av de slutsatser vi kan dra från de olika svaren och diskussionen är 

därmed: 

• 11 av de 20 tillfrågade lärarna använder någon typ av fysiskt läromedel från de fyra 

största läromedelsförlagen i kursen Svenska 1. Det populäraste läromedlet var Svenska 

impulser 1 från Sanoma utbildning. Samtidigt är det många lärare som inte använder 

något läromedel i sin undervisning utan istället utvecklar sitt eget material vilket kan ha 

olika bakomliggande orsaker.  

• Hälften av de tillfrågade lärarna ansåg att läromedlet de använde motsvarade det 

centrala innehållet för kursen Svenska 1 vilket är läromedelsförlagens mål, trots att det 

är omöjligt även för förlagen att framställa läromedel som är fullständigt heltäckande 

och inte färgade av sina medarbetare. De lärare som valt att utveckla sitt eget material 

kan ha gjort det på grund av ekonomiska skäl, på grund av att de inte anser läromedel 

fungera lika bra i klassrummen eller på grund av att de vill anpassa materialet till de 

elevgrupper de har. 

• Hur lärare ser på digitala hjälpmedel är olika eftersom det är ett brett begrepp. Ingen av 

de tillfrågade lärarna använde något digitalt hjälpmedel från ett läromedelsförlag 

däremot använde sig några av Google Classroom som är en plattform utformad av ett 

internationellt företag. Läromedelsförlagen upplever trots enkätens resultat att 

efterfrågan på digitala läromedel och hjälpmedel ökar trots att efterfrågan på läromedel 

generellt sätt minskar.  

• Majoriteten av de tillfrågade lärarna ansåg att läromedelsförlagen marknadsförde sina 

produkter i normal eller hög utsträckning via många olika kanaler. Läromedelsförlagen 

själva hade många olika marknadsföringskanaler som de använde sig av men deras 

främsta marknadsföringskanaler skiljde sig dem emellan, vilket kan bero på bland annat 

förlagens olika profiler.  
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10. Avslutning 
Det som den litteratursociologiska och didaktiska uppsatsen gett oss är en överblick över hur 

lärare och läromedelsförlag ser på läromedel, digitala hjälpmedel samt marknadsföringen av 

dem. Enkätundersökningen gav oss en inblick i hur olika gymnasielärare faktiskt ser på 

läromedel och digitala hjälpmedel. Många gymnasielärare väljer att själva utforma sin 

undervisning med hjälp från sina kollegor eller ett antal olika läromedel samtidigt som många 

väljer tryckta läromedel framför annat men trots det kan det finnas en poäng med läromedel 

speciellt för nyutexaminerade lärare. Rent didaktiskt ligger det mycket planering bakom den 

ständigt föränderliga läromedelsutformningen och förlagen utvecklar ständigt nya verktyg för 

att kunna utforma sina läromedel.  

 Uppsatsens mål var att ge en bild av lärares preferenser vad gäller läromedel och digitala 

hjälpmedel samtidigt som själva marknadsföringen ur lärarnas synvinkel även diskuterats. Ur 

ett litteratursociologiskt perspektiv är det även viktigt att lyfta läromedelsförlagens syn på dessa 

punkter då det ger en mer heltäckande bild av den litterära process som ligger bakom både 

utformningen och marknadsföringen av läromedel. Vidare hade det varit än mer heltäckande 

ifall det hade funnits mer information kring både vilka kommuner som gymnasielärarna som 

svarade på enkäten arbetade i och hur länge de varit praktiserande lärare. Då hade slutsatser 

kring både kommunernas ekonomiska situation och lärarnas erfarenhetsnivå kunnat dras. Vad 

gäller läromedelsförlagen hade det varit intressant att kunna jämföra hur mycket de alla satsar 

var för sig på marknadsföring under Bokmässan då det hade gett utrymme för en diskussion hur 

mycket vikt de separat lägger vid den och hur deras profiler påverkar den marknadsföringen.  
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Bilaga 1. Furulands modell över den litterära processen 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 
 

Läromedel, digitala hjälpmedel och marknadsföring 

Det här är en undersökning riktad mot lärare i kursen Svenska 1 på gymnasiet. 

 

Vilket av nedanstående för kursen Svenska 1 använder du? 

• Svenska rum 1  

• Svenska i toppform 1 

• Svenska impulser 1 

• Metafor 1 

• Annat…  

 

Använder du och dina elever boken i fysisk eller digital form? 

• Fysisk 

• Digital 

• Annat… 

 

Upplever du att innehållet i det läromedel du använder motsvara det centrala innehållet 

för kursen Svenska 1? 

• Ja 

• Nej 

• Annat… 

 

Använder du någon typ av digitalt hjälpmedel i kursen Svenska 1? Om ja, vilket? 

 

Om du svarade ja på föregående fråga: Hur väl upplever du att det digitala hjälpmedel 

du använder fungerar i din undervisning? 

 

I hur stor utsträckning upplever du att din skola får marknadsföring från olika 

läromedelsförlag? (I mycket låg utsträckning 1 – 5 i mycket hög utsträckning) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

Hur upplever du att läromedelsförlagen marknadsför sina läromedel? 

 

Har du någon personlig reflektion kring marknadsföringen av läromedel? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 
 

1.  Då ni utformar läromedel, till exempel för kursen Svenska 1, hur mycket går ni efter 

det centrala innehållet och de kunskapskrav som finns för kursen? Är er tanke att 

läromedlet ska vara heltäckande för kursen eller snarare ses som ett komplement till 

undervisningen? 

 

2.  I och med den nya läroplanen 2011 ändrades samtliga svenskkurser. Vad upplevde ni 

som den största skillnaden mellan den gamla och den nya läroplanen vad gäller kursen 

Svenska 1? Hur påverkade det utformningen av ert läromedel för Svenska 1? 

 

3.  Hur mycket förlitar ni er på feedback från verksamma lärare då ni utformar era 

läromedel? Har ni någon form av testgrupp som ger er feedback på era läromedel innan 

ni lägger ut dem till försäljning? 

 

4.  Hur upplever ni att ni påverkas av den ökade digitaliseringen av skolan? Lägger ni 

mer resurser på att utveckla digitala läromedel och digitala hjälpmedel nu? Märker ni 

av någon ökad efterfrågan på digitala läromedel och digitala hjälpmedel? 

 

5.  Genom vilka olika kanaler marknadsför ni era läromedel? Vilken 

marknadsföringskanal upplever ni som er mest framgångsrika? Finns det något med 

era läromedel som ni försöker lyfta fram extra mycket då ni utvecklar er 

marknadsföring av dem? 


