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Sammandrag 
Läromedel är de pedagogiska hjälpmedel som används som resurser för lärande i 

undervisningen. I denna uppsats undersöks hur verksamma svensklärare i gymnasiet väljer 

läromedel. Uppsatsen huvudsyfte är att undersöka hur fria verksamma svensklärare anser sig 

vara i valet av läromedel. Uppsatsens delsyften är utformade efter faktorer som rimligtvis kan 

påverka valet av läromedel och den upplevda friheten i valet. Uppsatsens delsyften berör 

kollegial samverkan kring läromedel och rektors ansvar och stöd i arbetet med läromedel. 

Undersökningen utgår ifrån sju samtalsintervjuer med verksamma svensklärare i gymnasiet. 

Resultaten visar att endast en av informanterna upplever att hen har möjlighet att påverka vilka 

läromedelsval som görs på skolan, de andra informanterna menar att de inte är med i valet och 

att de därför kompletterar de läromedel som köps in till skolan med egenproducerat material. 

Den enda informant som upplever att hen har möjlighet att påverka vilka läromedelsval som 

görs på skolan är även den enda som uppger att hen upplever sig stöttad i arbetet med val av 

läromedel och som menar att det finns tid till organiserad kollegial samverkan kring läromedel. 

 

Nyckelord: läromedel, läromedelsval, kollegial samverkan,  rektors ansvar, svenskämnet  
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1. Inledning 
Föreliggande uppsats ämnar undersöka hur fria verksamma svensklärare i gymnasieskolan 

anser sig vara i valet av läromedel för sin undervisning. Inom ramen för uppsatsen undersöks 

även hur de upplever att kollegial samverkan påverkar deras val av läromedel och huruvida de 

upplever att de stöttas av rektor i arbetet med val av läromedel. Till viss del kommer 

undersökningen också att fokusera på det granskningsarbete som föranleder valet av ett eller 

flera läromedel. En granskning kan innefatta kontroll av riktighet i fakta, hur användarvänligt 

läromedlet är eller hur väl läromedlet följer kursplanen för aktuell kurs.  

 Uppsatsen kommer också att beröra i vilken utsträckning svensklärare använder sig av 

förlagsproducerade läromedel i sin undervisning och om de upplever att de har gehör från 

skolledningen i frågan om vilket läromedel som ska köpas in. 

 Begreppet läromedel ska i det följande förstås enligt nationalencyklopedins definition, det 

vill säga som en ”resurs för lärande och undervisning” (NE.se, läromedel u.å.). Således kan 

begreppet läromedel åsyfta såväl analoga som digitala resurser. Läromedel som begrepp och 

fenomen i skolan utvecklas ytterligare i avsnitt 4.  

 Skolan är för många en av de viktigaste politiska frågorna vilket speglas i bland annat 

debattinlägg i olika dagstidningar, i statliga utredningar och inom forskningen. I princip alla 

har en koppling till skolan eftersom de allra flesta har gått skolan eller känner någon som går i 

skolan. De allra flesta kan också enas i vilket viktigt uppdrag skolan har. Därför är frågan om 

skolan och hur dess verksamhet och organisering ska utformas alltid aktuell. 

 Enligt skollagen ska alla barn och elever som ingår i skol- och fritidsverksamhet erbjudas 

”den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål” (SFS 2010:800, kap. 3, 2§). I skollagen står det även att det är 

”huvudmannen som ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

denna lag” (SFS 2010:800, kap. 3, 8§) och att det är upp till kommunerna att efter barns och 

elevers olika behov fördela resurser inom skolväsendet (SFS 2010:800, kap. 2, 8§). 

 Bland de som ska bistå med den ledning och stimulans som skollagen föreskriver finns 

läraren. Lärarens uppdrag är bland annat med hjälp av diverse läromedel förmedla och spegla 

det innehåll som finns i de olika kursplaner som skolämnena följer för att eleverna ska ha 

möjlighet att uppnå de kunskapskrav och kursmål som finns uppställda inom aktuell ämneskurs.  

 I avsnitt 2 presenteras en problemformulering för att närmare belysa varför verksamma 

svensklärares läromedelsval som ämne är intressant att undersöka. 
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2. Problemformulering 
Eftersom denna uppsats undersöker valet av läromedel är det av vikt att skilja mellan läromedel 

som är framtagna och producerade av förlag och läromedel som har är konstruerade av enskilda 

lärare. Detta eftersom förlagsproducerade läromedel köps in av rektor för en viss summa 

pengar, medan lärarkonstruerade läromedel inte kräver samma ekonomiska resurser från rektors 

sida. Förhållandet att lärarproducerade läromedel inte kräver samma ekonomiska resurser 

medför en risk att huvudmäns ekonomiska motiv får gå före pedagogiska motiv i jakten på 

vilket läromedel som ska användas, menar kritiker.  

 En av dessa kritiker är universitetsadjunkten och före detta läraren Mikael Bruér. I artikeln 

Varning för egengjorda läromedel i Lärarnas Riksförbunds medlemstidning Skolvärlden riktar 

Bruér kritik mot det missriktade fokus som finns i valet av läromedel (Bruér 2018). Bruér menar 

att i den praktiska verksamheten är den pedagogiska kvaliteten sällan det tyngsta argumentet 

vid inköp av läromedel utan det styrande är snarare ekonomiska motiv. I artikeln målar Bruér 

upp en bild av en skola som istället för att köpa in förlagsproducerat läromedel hellre hyr in 

entusiastiska föreläsare som ska inspirera lärare att konstruera sina egna läromedel, någonting 

som sparar in på kostnader för huvudmännen men som däremot betalas i resurser som lärarens 

tid och ambition (Bruér 2018).  

 Bilden av att valet och utformningen av läromedlet placeras på de enskilda lärarna är en bild 

som Skolinspektionen också delar. I en granskning från 2021 av hur läromedel väljs i 

skolverksamheten visar Skolinspektionen att valet av läromedel ofta faller på de enskilda 

lärarna och att rektors roll i det hela ofta rör inom vilka ekonomiska ramar valen av läromedel 

kan ske (2021, s. 9). Skolinspektionens rapport framhåller detta som problematiskt då rektor, 

utöver att ansvara för läromedelsbudget, enligt skollagen även har ansvaret att leda och 

samordna den pedagogiska verksamheten och se till så att utbildningen i sin helhet har en 

vetenskaplig grund och vilar på beprövad erfarenhet (2021, s. 9). Även i läroplanen för GY11 

uttrycks det att det är rektor som har uppgiften att samordna det pedagogiska arbetet vid en 

skolenhet och att rektor bär det yttersta ansvaret för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla 

utbildningen som ges vid en enskild skola i relation till de nationella målen (Läroplan för GY11, 

2.6, Rektors ansvar). 

 I regeringens Läromedelsutredning från 2021 (SOU 2021:70) menar man att lärare anses 

som de bäst lämpade att välja vilket läromedel undervisningen ska utgå ifrån. Anledningen till 

detta är att de enskilda lärarna besitter både den ämneskunskap och den ämnesdidaktiska 

kunskap som krävs för uppdraget, men även att lärarna är de som arbetar närmast eleverna och 



   

6 

 

därför också har en insikt i elevernas förkunskaper och behov (SOU 2021:70, s. 17). Samtidigt 

föreslår man från regeringens sida, med stöd i utredningen, en ny bestämmelse i läroplanen som 

förtydligar rektors ansvar att ge lärare vägledning och goda förutsättningar att välja läromedel 

(SOU 2021:70, s. 17).  

 Att lärare är de som väljer vilket läromedel deras undervisning ska utgå ifrån är i sig inte 

problematiskt, det är en del i lärarens professionella yrkesroll. Det problematiska är att lärare 

på grund av tidsbrist inte får förutsättningarna att välja ett adekvat och relevant läromedel i brist 

på tid, någonting regeringens tidigare nämnda utredning också lyfter fram (SOU 2021:70, s. 

82). I samma utredning framhåller man att det är av vikt att rektor organiserar verksamheten på 

ett sätt som ger lärare goda möjligheter och tid att granska och välja bra läromedel (SOU 

2021:70, s. 17). 

 Att Läromedelsutredningen påpekar vikten av att rektor utformar verksamheten på ett sätt 

som lösgör tid för lärare att välja och granska läromedel verkar vara välkommet, i alla fall om 

man bland annat ser till den tidigare nämnda artikeln av Mikael Bruér. Bruér påpekar han att 

skolan är en demokratisk rättighet och att dess kvalitet inte ska vara avhängig en enskild lärares 

tid, ork och kompetens att konstruera och välja ut ett passande läromedel vid sidan av de andra 

åtaganden som lärarrollen innefattar (Bruér 2018). Även Sofia Stridsman lyfter i en artikel i 

Skolvärlden en undersökning genomförd av Skolverket som visar att åtta av tio lärare inte har 

tid att granska de läromedel som deras undervisning ska utgå ifrån (Stridsman 2014). Stridsman 

menar att en digital samtid med många olika typer av läromedel och en utvidgad yrkesroll där 

många olika saker ska rymmas inom ramen för läraryrket är bidragande faktorer, men även att 

läromedel sedan 1991 inte längre granskas av en statlig instans (Stridsman 2014). Den digitala 

tidseran vi lever i har både för- och nackdelar sett till lärarens yrkesroll och arbete med 

läromedel, hävdar Stridsman. Det möjliggör ett tätare samarbete lärare emellan rörande 

läromedel, men det blir också svårare att utifrån granska vad egengjorda läromedlen faktiskt 

innehåller (Stridsman 2014). 

 Den sammantagna bilden av lärares granskning och av läromedel är att ansvaret till mångt 

och mycket ligger på den enskilde läraren och att rektors roll ofta rör inom vilka ekonomiska 

ramar valet av läromedel kan ske. Det är därför intressant att undersöka ifall denna bild också 

finns bland svensklärare verksamma inom gymnasieskolan. 

3. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syfte är uppdelat i ett huvudsyfte och två delsyften. Huvudsyftet är att undersöka hur 

fria verksamma svensklärare i gymnasieskolan upplever att de är i valet av läromedel. 
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Uppsatsens delsyften har utformats utifrån faktorer som rimligtvis kan påverka den enskilde 

svensklärarens val av läromedel. Därför kommer jag även att undersöka hur de svensklärare 

som deltagit i föreliggande studie upplever kollegial samverkan i arbetet med granskning och 

val av läromedel, vilket är ett av två delsyften. Det andra delsyftet berör rektors roll. Med 

anledning av att det framgår i såväl skollag som läroplan att rektor är den som bär det yttersta 

ansvaret för att planera, följa upp och organisera den pedagogiska verksamheten på skolan 

kommer jag också undersöka huruvida enskilda lärare upplever sig stöttade av rektor i sitt arbete 

med granskning och val av läromedel. 

 För att uppfylla uppsatsens huvudsyfte har följande frågeställning tagits fram: 

• Hur fria anser sig verksamma svensklärare i gymnasiet vara i valet av läromedel? 

För att uppfylla uppsatsens delsyften har två frågeställningar tagits fram. Frågeställningarna 

lyder följande: 

• Hur upplever verksamma svensklärare kollegial samverkan i arbetet med läromedel? 

• Upplever verksamma svensklärare att de stöttas av rektor i arbetet med läromedel? 

4. Bakgrund 
Detta avsnitt ämnar ge en bild av läromedel som fenomen, både i skola och i samhället i stort. 

Avsnittet ger en inblick i läromedels funktion idag, men avser även att ge en bild av vilken roll 

läromedel haft ur ett historiskt perspektiv. Av vikt för det följande är att förlagsproducerade 

läromedel fram till 1991 granskades av olika statliga instanser. I och med decentraliseringen av 

skolan och att läroplanerna ändrades till att styras av mål och resultat lades större ansvar på de 

enskilda lärarna att välja passande läromedel till sin undervisning för att nå de uppsatta målen 

(Svensson 2011, s. 296). 

4.1. Läromedel – inte bara för eleven 
I skolan finns olika typer av läromedel som ligger till grund för den undervisning som sker 

inom ramen för verksamheten. Läromedel kan utgöras av läroböcker, digitala 

undervisningsprogram, filmklipp, bilder och utdrag från större textstycken. Av de läromedlen 

som finns i modern utbildning har den sammansatta förlagsproducerade läroboken en av de 

viktigaste rollerna som kunskapsförmedlande artefakt (Svensson 2011, s. 295). Trots 

lärobokens särställning bland läromedel konkurrerar den med nya uttrycksformer i en tid där 

lärare ställs inför en möjlighet att göra olika medieval där exempelvis digitala verktyg kan 

komplettera eller ersätta läroboksundervisningen (Svensson 2011, s. 295).  

 Genom att sammanställa en rad olika studier om läromedel har Boel Englund undersökt 

vilken roll läroboken har i undervisningen utifrån perspektiven styrning och elevinflytande. 
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Englund menar att många lärare uppfattar ett välfungerande, förlagsproducerat läromedel som 

någonting som underlättar undervisningen. Läromedlet har en strukturerande effekt där kursmål 

definieras tydligt och är således en trygg grund att stå på, både för elever och lärare (1999, s. 

331–332). Englund framhåller dock att det är viktigt att påpeka att det i slutändan är det läraren 

som står för vad som behandlas i undervisningen och vilken struktur den följer. Englund 

formulerar det som att ifall en lärares kunskaps-, ämnes- och inlärningssyn sammanfaller med 

det som uttrycks i läromedlet kommer undervisningen att gå i nära linje med det specifika 

läromedlet (1999, s. 331–332). 

 Englund framhåller att trots läromedlets strukturerande funktion för undervisningen ska det 

endast ses som en betryggande grund att utgå ifrån. En viktig förutsättning i ett valt läromedel 

är att det är så pass flexibelt att arbeta med att man kan välja bort, byta ut och komplettera 

innehållet med annat material men utan problem återgå till det ursprungliga läromedlet 

(Englund 1999, s. 335). Vidare menar Englund att de pedagogiska motiven, till vilka struktur i 

undervisning och förtydligade mål för eleven kan räknas till, inte är de som i slutändan styr 

valet av läromedel för organisationen i sin helhet. I det sammanhanget är den tydligast styrande 

faktorn skolans och kommunens ekonomiska ramar (1999, s. 335). Ska man kort sammanfatta 

Englunds (1999) resultat är en viktig aspekt att det konkreta läromedlet har en underlättande 

funktion för den enskilde läraren vad gäller struktur i sin undervisning och den egna 

ämnesdidaktiska kompetensen.  

 Ann-Christine Svensson har undersökt hur den traditionella läroboken används i 

undervisning i ett alltmer digitalt samhälle (2011). Svensson menar att den fysiska läroboken 

idag omges och konkurrerar med en rad olika läromedel som både kommer i fysiskt och digitalt 

format (2011, s. 296). Svensson (2011) menar också att valfriheten kring vilket läromedel som 

ska användas i undervisningen har förändrats över tid, i synnerhet sedan det statliga 

utbildningsystemet decentraliserades i början av 1990-talet och dessutom börjades styras 

utifrån mål och resultat. Tidigare hade läromedlen och läroplanerna i många fall varit synonyma 

med varandra och det framgick ofta i läroplanerna vilka läromedel som ansågs lämpliga att 

använda i undervisningen (Svensson 2011, s. 296). 

 Genom intervjuer med skolledare och lärare med ämnesansvar inom sitt ämne har Svensson 

undersökt hur valet av en lärobok sker. Utöver intervjuerna har även skolornas arbetsplaner 

kring val av läromedel granskats (Svensson 2011, s. 297). I undersökningen framkom att på 

samtliga skolor som innefattades i undersökningen sker valet av läromedel genom att man under 

en ämneskonferens beslutar sig för en gemensam lärobok för en kurs eller ett ämne. Valet av 

lärobok hade i samtliga fall inte skett utifrån förutbestämda kriterier. Däremot ansåg lärarna, i 
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likhet med det Englund konstaterar, att en förutsättning för att en lärobok skulle väljas för 

undervisning var att lärobokens upplägg var så pass flexibelt att man kunde frångå läroboken 

och komplettera med eget material och sedan återvända till den ursprungliga läroboken 

(Svensson 2011, s. 297–298).  

  Läromedelsutredningen (SOU 2021:70) framhåller, i likhet med Englund, att läromedlet 

inte bara är ett verktyg för eleverna. När det finns tillgång till välfungerande läromedel på en 

skola hjälper det läraren att utveckla sitt arbetssätt och sin undervisning, i synnerhet ifall det 

också finns tillgång till lärarhandledningar i materialet (SOU 2021:70, s. 81). Tillgången till 

fungerande läromedel bidrar också till en minskad arbetsbörda hos den enskilde läraren. Utan 

ett fungerande läromedel måste läraren lägga tid på att konstruera eget undervisningsmaterial, 

tid som Läromedelsutredningen menar istället hade kunnat läggas på att utveckla 

undervisningen och återkopplingsarbetet till eleverna (SOU 2021:70, s. 82). Det är inte bara i 

skolan och för de som är verksamma där som ett konkret och välfungerande läromedel är 

viktigt. Läromedlet bjuder även in elevens vårdnadshavare att involveras i skolarbetet och ger 

en inblick i hur och med vad de kan hjälpa till med om det behövs. Läromedlet stärker således 

också kommunikationen mellan hem och skola (SOU 2021:70, s. 83–84). 

 Sammantaget kan ett välfungerande läromedel utifrån ovanstående ses som ett stöd i lärarens 

arbete, både när det gäller planering och upplägg av undervisning, men också som ett stöd i 

lärarens ämneskunskaper. Läromedlet har även en kommunikativ funktion mellan hem och 

skola och erbjuder vårdnadshavare en inblick i vad som sker i skolverksamheten. 

4.2. Läromedelsgranskning – från statligt ansvar till lärarens 

ansvar 
I detta avsnitt presenteras en historisk bakgrund av hur granskning av läromedel gått från att 

vara ett statligt ansvar där i princip allt material som använts i undervisning granskats utifrån 

lämplighet till en fri läromedelsmarknad där ansvaret för granskning av läromedel ligger på den 

enskilde läraren.  

  När folkskolan infördes 1842 och även barn från de lägre bemedlade klasserna fick tillgång 

till undervisning väcktes frågan om vad skolans syfte var. I sitt kapitel om folkskolans framväxt 

i antologin Utbildningshistoria menar Henrik Edgren att liberala förespråkare framhöll 

folkskolan som en institution som skulle förbereda barn och ungdomar för de medborgerliga 

plikterna som hörde vuxenlivet till. De liberala argumenten till trots påpekar Edgren att de 

främsta argumenten för folkskolans införande snarare var sprungna ur tankar om ”social 

kontroll och disciplinering av den i allt snabbare takt tillväxande underklassen” (Edgren 2015, 

s. 114). Genom utbildning ämnade man stävja underklassen och statsproletariatets 
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upprorsintentioner, vilka makthavare inom politiken och borgerligheten uppfattade som ett 

reellt hot i en revolutionspräglad tid (Edgren 2015, s. 114–115). Edgren betonar även den 

nationsbyggande funktion folkskolan haft. För att gränserna för en nation ska kunna dras och 

för att den enskilde personen ska uppfatta sig själv som en medborgare inom en konstitutionell 

stat krävdes en viss grad av allmänbildning (Edgren 2015, s. 114). Därför har det även funnits 

ett behov att kontrollera vad undervisningen inom folkskolan innefattat. 

 Sture Långström belyser den omfattande statliga läromedelsgranskningen som tog fart i och 

med folkskolans införande (1997). Under den senare delen av 1800-talets tillsattes en rad 

statliga kommissioner som skulle granska läroböcker. Granskningarna var omfattande och hade 

utarbetade kriterier för vad en lärobok skulle innehålla och hur innehållet skulle presenteras. 

Man granskade lärobokens innehåll och hur väl de stämde överens med både utbildningsplan, 

aktuell forskning och ifall den var pedagogiskt anpassad för de klasser för vilken den var avsedd 

för (Långström 1997, s. 193). Granskningen tog även i beaktning ifall eventuella illustrationer 

harmoniserade med textinnehållet, ifall dispositionen av innehållet var god och ifall tryck- och 

papperskvaliteten ansågs fullgod (Långström 1997, s. 192–194). Samtliga läroböcker som 

användes i undervisning under 1800-talets senare del granskades av dessa kommissioner. 

 Under 1930-talet mellankrigstid väcktes återigen frågan om läroböckers lämplighet på statlig 

nivå. 1934 års lärobokssakkunniga upprättade en förteckning över läroböcker som var 

godkända att användas i svensk skola, vilken utgavs året därpå (Långström 1997, s. 193). 

Definitionen av begreppet lärobok som användes kan anses tämligen bred: ”praktiskt taget inget 

tryckt material som var avsett för skolbruk kunde undgå att fastna och granskas”, menar 

Långström (1997, s. 194). Granskningen innefattade såväl de läroböcker som var utformade för 

de teoretiska läsämnena som kartböcker, räknetabeller och till och med sångböcker (Långström 

1997, s. 194). 

 Även Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) presenterar en bakgrund över den statliga 

läromedelsgranskningen. Mellan åren 1938 och 1991 granskades de läromedel som användes i 

svensk skola av olika statliga organ. Organen har varit organiserade på olika sätt och inneburit 

granskning av varierande grad (Juhlin Svensson 2000, s. 16–18). När Statens läromedelsnämnd 

inrättades som första statliga organ för läromedelsgranskning 1938 var dess primära uppgift att 

granska läroböcker och inrätta register över läroböcker som ansågs fullgoda att använda för 

undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. En lärobok som inte godkändes av 

nämnden fick inte heller användas för undervisning. Nämndens granskningsarbete hade en 

omfattande karaktär och innebar främst att läroboken skulle vara i linje med uppställda 

undervisningsplaner (Juhlin Svensson 2000, s. 16). Lärobokens innehåll skulle desstom vara 
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objektivt presenterat och spegla de framsteg som gjordes i forskningsvärlden. Lärobokens text 

skulle vara lätthanterlig, ledig och självbärande så att den med lätthet skulle fungera som en 

”självständig insats på det pedagogiska området” (Långström 1997, s. 194). I beaktning togs 

även de stadier, klasser och åldersgrupper för vilka boken var avsedd för och hur väl dess 

innehåll uppfyllde undervisningsplanen för aktuell kurs (Juhlin Svensson 2000, s. 16; 

Långström 1997, s. 194). 

 När man i Sverige under 1960-talet övergick från utbildningsplaner till de nya 

läroplansreformerna fann man det svårt att bedöma och säkra den kvalitet och de pedagogiska 

egenskaper som ansågs krävas av en lärobok genom de granskningssystem man tidigare använt 

sig av (Juhlin Svensson 2000, s.17). Under 1970- och 1980-talen började 

läromedelsgranskningen att debatteras vilket resulterade i två läromedelsutredningar 1971 

respektive 1980. Den första av utredningarna föreslog att förhandsgranskningen av läromedel 

skulle avskaffas. Man ansåg att en enskild nämnd inom Skolöverstyrelsen skulle ansvara för en 

objektivitetsgranskning av läromedel, då man menade att den centrala granskningen av 

läromedel inte var varken nödvändig eller möjlig att genomföra (SOU 2021:70, s. 91). 

Läromedelsutredningen 1971 mynnade också ut i ett nytt granskningssystem tre år senare där 

granskningsuppdraget delades upp mellan två aktörer (Juhlin Svensson 2000, s. 17). 

Läroboksnämnden, som tidigare hade ansvarat för den totala granskningen, upphörde som 

enskilt organ och blev en del av Skolöverstyrelsen. Dess uppgift blev att endast utreda 

läroböckers objektivitet. Objektivitetsgranskningen var, till skillnad från tidigare, inte 

obligatorisk för alla läroböcker inom utbildningsväsendet, utan endast de centrala läromedlen 

inom samhällsorienterade ämnen (Juhlin Svensson 2000, s. 17). Granskningen rörande 

pedagogisk lämplighet överläts å sin sida till läromedelsproducenterna (Juhlin Svensson 2000, 

s. 17). 

 I den senare av utredningarna påpekade man återigen att granskningen av läromedel inte 

ansågs nödvändig och att dess effekter på undervisningen inte gick att uttala sig om. Man 

menade även att granskningen i sig är ineffektiv och riskerade att förlänga produktionstiden av 

läromedel, vilket i sin tur riskerade att påverka läromedlens aktualitet och hur uppdaterade de 

var (SOU 2021:70, s. 91).  

 Från instiftandet av den statliga läromedelsgranskningen på 1930-talet, som innefattade i 

princip allt material som användes i undervisningen, till 1980-talen då endast centrala läromedel 

i de samhällsorienterade ämnena granskades kan man påstå att det skett en förskjutning i 

uppfattningen av den statliga läromedelsgranskningens behov och nytta. När skolväsendet 

sedermera decentraliserades 1991 och skolans läroplaner övergick till att vara mål- och 
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resultatstyrda fanns inte längre ett behov att från statligt håll bestämma vilka läromedel som 

ansågs lämpliga för undervisningen. I Lpo94 uttrycks det explicit att valet av läromedel, 

metoder och utformning av undervisning är de lokala genomförarnas uppgift (Svensson 2011, 

s. 296).  

5. Teori 
Uppsatsen i sin helhet vilar på två ben: dels ett didaktiskt som omfattar de överväganden lärare 

gör i sin undervisning och utifrån de läromedel de använder sig av i den, dels ett ämnesteoretiskt 

som innefattar ämneskunskaper som ska förmedlas till eleverna samt vilka kunskaper de finner 

relevanta i de läromedel de använder sig av.  

 Skolans svenskämne är tudelat med en litteraturvetenskaplig del där undervisningen 

behandlar litteraturens olika epoker, olika författarskap, berättarteknik och idéströmningar. Den 

andra delen är språkvetenskaplig och ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och 

färdigheter inom språkets uppbyggnad, det svenska språkets ursprung och de svenska 

språkförhållandena. Enligt ämnesplanen för svenskämnet i gymnasieskolan löper den 

språkvetenskapliga och den litteraturvetenskapliga delen parallellt. Språket beskrivs som 

”människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling” och ett 

verktyg för henne att ”utveckla sin personlighet” (Ämnesplan för svenska i gymnasiet). Även 

den litteraturvetenskapliga delen framhäver ämnets personlighetsutvecklande aspekter för 

människan: ”med hjälp av  skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Ämnesplan för svenska i gymnasiet). 

 Sylvi Penne är professor emeritus på lärarutbildningen vid Oslo storstaduniversitet och 

menar att skolan, och i synnerhet det hon kallar modersmålsundervisning (vilket i svensk skola 

är svenskämnet), handlar om att förbereda elever för en värld av text och lära dem att förstå 

texter på olika nivåer och i olika kontext (Penne 2012, s. 290–291). Därav kan man hävda att 

svenskämnet har en bärande funktion både sett till övriga ämnen och som en del av det 

demokratiska uppdrag skolan har (se SFS 2010:800, kap. 1, 4§). 

 För att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar verksamma svensklärare i 

gymnasiets val av läromedel  används i denna uppsats Urban Dahllöfs ramfaktorteori. När 

ramfaktorteorin presenterades av Urban Dahllöf under 1960-talet ansågs den vara ett 

paradigmskifte inom pedagogisk forskning (Gustafsson & Selander 1994, s. 2). Tidigare hade 

den pedagogiska forskningens dominerande fokus varit att studera undervisningsprocesser som 

en kedja som började i orsak och slutade i verkan (Lundgren 1994, s. 5). I ett första steg 

formulerades ramfaktorteorin utifrån frågor som var inriktade på hur undervisning i praktiken 
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tar form av de förutsättningar som skolan som organisation gav (Lundgren 1994, s. 8). 

Ramfaktorteorin i vid mening avser olika forskningsansatser som centreras kring hur den 

pedagogiska verksamheten organiseras. Faktorer som tas i beaktning inom skolverksamhetens 

organisation är exempelvis storleken på elevgrupperna och hur mycket tid läraren ges till 

undervisning och det arbete som är knutet till undervisningen (Lundgren 1994, s. 5). Dessa ska 

inte ses som faktorer som direkt påverkar resultaten av en viss undervisningsprocess, utan 

snarare som faktorer som aningen möjliggör eller begränsar olika undervisningsprocesser och 

därigenom även resultaten (Lundgren 1994, s. 5). Faktorerna kan ses som ramar inom vilka 

undervisningen sker, ramar som i sin tur förklarar vad som är möjligt och vad som inte är 

möjligt i undervisningen, därav benämningen ramfaktorteorin (Lundgren 1994, s. 9). Enligt 

ramfaktorteorin kan de faktiska resultaten av en undervisningsprocess inte analyseras om inte 

själva undervisningsprocessen först analyseras. Detta är endast möjligt om man synliggör dess 

förutsättningar, det vill säga de faktorer som utgör ramarna för en viss undervisningsprocess 

(Lundgren 1994, s. 9). 

 För att konkretisera varför Dahllöfs ramfaktorsteori är relevant för föreliggande uppsats 

väljer jag att lyfta Ann-Christine Juhlin Svenssons omfattande studie från 2000, en studie som 

även nämndes i avsnitt 4. Efter att Lpo94 trädde i kraft utförde Svensson en sexårig studie om 

läromedels funktion och användning i undervisningen i gymnasieskolan. För att komma 

närmare de faktorer som påverkar lärares val av läromedel och hur mycket det valda läromedlet 

påverkar undervisningen använder sig Svensson av en vidareutvecklad version av Dahllöfs 

ramverksteori. Hon definierar olika typer av betydande ramfaktorer som kan påverka lärares 

val av läromedel, undervisning och de undervisningsprocesser som sker i klassrummet. 

Svensson delar upp ramfaktorerna i konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska 

ramar. De konstitutionella ramarna åsyftar normerande dokument såsom skollag och läroplan 

vilka har som uppgift att likrikta skolan mot ett specifikt mål. De organisatoriska ramarna avser 

den enskilda skolans verksamhet och hur den utförs och innefattar klasstorlek, skolans 

ekonomiska förutsättningar och vilken fördelning av tid lärarna har för olika uppgifter inom sin 

yrkesroll. De fysiska ramarna omfattar den fysiska platsen på vilken undervisningen sker och 

vilka förutsättningar som finns att tillgå, exempelvis tillgången till klassrum och 

undervisningslokaler och tillgång till läromedel och annan utrustning som ska användas i 

undervisningen (Juhlin Svensson 2000, s. 31). 

 Den teoretiska grunden som presenterats i detta avsnitt kommer att fungera som ett ramverk 

ur vilket resultaten kommer att ses igenom. De faktorerna som påverkar verksamma 
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svensklärare i gymnasiets val, granskning och användning av läromedel kommer således att ses 

som förutsättningar som ramar in desamma.  

6. Metod och material 
Föreliggande undersökning bygger på sju samtalsintervjuer med verksamma svensklärare inom 

gymnasieskolan.  

 Intervjuerna utgår ifrån nio frågor (vilka presenteras mer utförligt i bilaga 1) som i sin tur är 

uppdelade i tre olika kategorier: 

• Val och användning av läromedel 

• Granskning av läromedel 

• Organisationen 

 Frågorna som intervjuerna bygger på är framtagna för att de ska harmonisera med uppsatsens 

frågeställningar. Intervjufrågorna fungerar även som en ansats till ett samtal som ämnar ge en 

bild av den enskilde lärarens arbete och placera detta arbete i relation till skolverksamheten i 

sin helhet. Med det sagt är frågorna som ställs till informanterna och frågorna som ställs till det 

empiriska materialet inte desamma. Intervjufrågorna har formulerats för att de ska kunna ge en 

så pass bred och verklighetstrogen bild av verksamheten som möjligt som i sin tur kan ge svar 

åt uppsatsens frågeställningar (se Svensson 2019, s. 130). 

 För att få en aktuell och praktikinriktad bild av svensklärares reflektioner om och upplevelser 

av val och granskning av läromedel är det av vikt att låta röster från den praktiska verksamheten 

få höras. Precis som Steinar Kvale och Svend Brinkmann uttrycker det i det inledande kapitlet 

i Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar man förstå en företeelse utifrån informanternas 

egna erfarenheter och genom det ytterligare utveckla kunskapen om den (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 17). 

 För att få en tydligare överblick över intervjumaterialet har en grov transkribering av 

materialet gjorts. För att komma närmare materialets mening och dess kontext kommer även en 

diskursanalys att tillämpas. Diskursanalysen är att likna med en typ av kvalitativ textanalys som 

beskrivs i Metodpraktikan (2019). Den kvalitativa textanalysen fungerar som ett analysverktyg 

där ”systematiken går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017 s. 119). Med hjälp av en diskursanalys är det möjligt att, genom närläsning 

och kategorisering, placera informanternas yttranden och utsagor i ett större sammanhang och 

jämföra dessa med tidigare forskning (Svensson 2019, s. 132). Att kategorisera materialet 

innebär att den centrala meningen i långa intervjuuttalanden reduceras till enklare kategorier 
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(Kvale & Brinkmann 2014, s. 243), vilket gör det enklare att se mönster och kunna dra slutsatser 

utifrån intervjuerna. Kategoriseringen kan vara bestämd i förväg eller utvecklas parallellt med 

analysen av materialet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 243). I denna undersökning har 

kategorierna utformats dels efter uppsatsens syfte och frågeställningar, dels efter olika teman 

som har uppdagats i samband med närläsningen av det transkriberade materialet. Ett tema 

kännetecknas i undersökningen av att en eller flera informanter ställer sig på ett visst sätt till en 

företeelse. För att exemplifiera: informant X och informant Y ställer sig positiva till kollegial 

samverkan kring läromedel, det utgör då ett tema som i sin tur kan utgöra en kategori. 

6.1. Forskningsetiska överväganden 
I en studie som använder sig av informanter för att få en inblick i ett specifikt område krävs det 

att vissa forskningsetiska aspekter tas i beaktning. För att kunna garantera informanterna 

anonymitet har personuppgifter såsom namn och arbetsplats fingerats. Detta har gjort för att 

informanternas utsagor och upplevelser inte ska kunna knytas till en bestämd individ (se 

Vetenskapsrådet 2017, s. 41). 

 Innan intervjun påbörjats har informanterna blivit införstådda i att intervjun kommer att 

spelas in och godkänt detta. De har även blivit informerade om att intervjun endast spelas in för 

att kunna fungera som ett stöd i skrivprocessen för mig som uppsatsförfattare och att 

inspelningarna och transkriberingarna kommer att förstöras efter att uppsatsen lagts fram. Det 

är därmed endast jag som kommer att ha tillgång till det inspelade och transkriberade 

intervjumaterialet. Relationen mellan mig och informanterna bygger således på en 

överenskommelse om konfidentialitet.  

6.2. Skolorna och informanterna 
Inom ramen för uppsatsen har sju svensklärare verksamma inom gymnasieskolan intervjuats. 

De sju informanterna är i varierande ålder, har varierande yrkeserfarenhet och arbetar på skolor 

med sammanlagt tre olika huvudmän. Två av skolorna är belägna i Sverige varav en är en 

kommunal skola och den andra är en friskola. Den tredje skolan är belägen utomlands men 

följer den svenska läroplanen för gymnasieskolan. I valet av informanter har ålder, antal 

yrkesverksamma år, organisationsform och geografisk plats tagit i beaktning för att få en bred 

representation och en så pass generell bild som möjligt. Jag har valt att kalla skolorna 

Skogsskolan, Sjöskolan och Bergsskolan. Informanternas har getts könsneutrala namn i syfte 

att säkra deras anonymitet. 

 Skogsskolan är en friskola belägen i en mellanstor stad i Sverige. På Skogsskolan jobbar 

Nikita som har varit yrkesverksam i snart två år. Nikita undervisar, utöver svenska, i engelska 

och svenska som andraspråk. 
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 Sjöskolan är en kommunal gymnasieskolan belägen i en mindre svensk kommun. På 

Sjöskolan arbetar Kim, Charlie, Robin och Evin. Kim har varit yrkesverksam i 14 år och 

undervisar i svenska, svenska som andraspråk och mediaämnen. Charlie har arbetar som lärare 

i sex år och undervisar i svenska och mediaämnen. Robin och Evin har båda varit 

yrkesverksamma i nästan 20 år och undervisar i svenska och samhällskunskap respektive 

svenska och historia. 

 Bergsskolan är en svensk gymnasieskola belägen utomlands. Bergsskolan följer, likt 

Skogsskolan och Sjöskolan, den svenska läroplanen för gymnasieskolan. På Bergsskolan jobbar 

Alex och Sasha. Alex har varit yrkesverksam i drygt två och ett halvt år och är utbildad till 

svenska- och svenska som andraspråkslärare. På Bergsskolan undervisar hen även i historia och 

filosofi, två ämnen som hen inte har behörighet i. Sasha har varit yrkesverksam i lite mer än två 

år och undervisar i svenska och samhällskunskap.  

7. Resultat 
Denna del av uppsatsen är en presentation av undersökningens resultat. Avsnittets 

underrubriker representerar olika teman som har identifierats i informanternas utsagor utifrån 

den diskursanalys som tillämpats i närläsningen av de transkriberade intervjuerna.  

 I avsnitt 7.1 presenteras resultaten som hör till den första frågeställningen och rör således 

informanternas upplevda frihet i valet av läromedel, vilka faktorer som påverkar valet av 

läromedel och vilka utmaningar som finns i användningen av de läromedel som finns att tillgå 

på informanternas respektive skola. 

 Resultaten som rör uppsatsen andra frågeställning presenteras i avsnitt 7.2. Avsnittet ger en 

inblick i hur informanterna upplever kollegial samverkan i arbetet med läromedel på sin 

arbetsplats och vad de anser kan utvecklas. 

 Avsnitt 7.3 avhandlar huruvida informanterna upplever att de stöttas av rektor och 

skolledning i valet av läromedel och ifall de upplever att kontakten lärare och rektor emellan 

fungerar väl. 

7.1.  Frihet i val av läromedel 
I följande avsnitt kommer informanternas utsagor om den upplevda friheten i valet av läromedel 

att presenteras. Inledningsvis kan det nämnas att det endast är en av de sju informanterna som 

upplever att hen har möjlighet att påverka vilka konkreta, förlagsproducerade läromedel som 

de kan köpa in till skolan.  
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7.1.1. Att välja och välja bort läromedel 

För att ett läromedel ska väljas till att användas i undervisningen menar informanterna att det 

finns olika kriterier som måste uppfyllas. Uppfattningen hos samtliga informanter är bland 

annat att läromedlet måste vara i linje med det centrala innehållet för aktuell kurs och att 

läromedlet således ska ge eleverna de förutsättningar som krävs för att nå de mål som finns 

uppsatta för kursen. Därför måste kursplanerna speglas i de läromedel som används i 

undervisningen.  

 Nikita är lärare på Skogsskolan och menar att ifall ett läromedel inte uppfyller de krav som 

finns för kursen så blir läromedlet mindre användbart, både för eleverna men också för hen 

själv: 

 

Jag tycker ibland att vissa läromedel har lite korta avsnitt, och ganska 

sammanfattade avsnitt, om olika delar av det centrala innehållet och 

kunskapskraven. Det gör ju att eleverna inte kan använda sig av det lika mycket 

och det blir inte lika användbart för mig att utgå ifrån det materialet om jag inte 

tycker att det är ett gediget, genomarbetat läromedel. 

 

Nikita tillägger också att ”det är jätteviktigt, att det liksom reflekterar det som förväntas av 

eleverna”. Även Evin som arbetar på Sjöskolan menar att det är viktigt att de läromedel som 

används måste vara i linje med aktuella kurs- och ämnesplaner. Evin har under sitt yrkesliv 

arbetat utifrån både Lpf 94 och GY11 och upplever att de läromedel som kom efter att ”GY11 

infördes med buller och bång” kom väldigt snabbt och därför inte var tillräckligt anpassade, 

utan snarare att de levde kvar i den gamla gymnasiereformen. Evin upplever detta som ett 

problem då läromedlen inte följer det uppdaterade centrala innehållet vilket i sin tur medför 

krav på hen som enskild lärare att komplettera det material som inte är i samklang med de 

kunskapskrav som ska uppnås: 

 

Så det är ju viktigt att det stämmer överens med det centrala innehållet i den 

aktuella kursen och att det finns en bra grund att stå på för eleverna. Sen upplever 

jag väldigt sällan att det finns någon fördjupning för eleverna, utan den måste 

jag ta in själv, men grunden måste finnas där. Man ska som elev kunna klara sig 

med bara läroboken för en grundläggande nivå. 

 

I likhet med Nikita och Evin menar Robin, som är kollega med Evin på Sjöskolan, att valet av 

läromedel måste utgå ifrån kursens kunskapskrav och centrala innehåll. Robin tycker också att 

det är viktigt att det läromedel man använder i undervisningen ska vända sig till en bred 

elevgrupp. På det program hen arbetar på går det i regel väldigt studiemotiverade elever, men 
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trots det ser hen en stor skillnad i ”hur läsvan man är och hur mycket svår text man ka ta till 

sig”.  

 Sasha är lärare på Bergsskolan och upplever, likt Evin, det som ett problem att läromedlen 

inte alltid är aktuella och uppdaterade. Sasha menar att ifall läromedlen inte är uppdaterade och 

representativa riskerar de bli att ointressanta för eleven: 

 

För att de [eleverna] ska få ett intresse för skrivande kan man inte ha ett exempel 

från en text som är skriven 2002. Så många läromedel blir daterade. De är säkert 

jättebra, men de är inte representativa. Det är väl mest det jag tittar på i 

svenskämnet. 

 

Av de verksamma lärare som deltagit i denna undersökning är det endast Nikita på Skogsskolan 

som känner att hen kan påverka hur skolans uppsättning av läromedel ser ut. Lärarna på de 

övriga skolorna väljer utifrån de läromedel som redan finns på skolan eller de läromedel som 

ledningen på skolan har valt att köpa in. På Sjöskolan har valet av läromedel skett utan 

inblandning från de verksamma lärarna, det vill säga de som ska använda läromedlet för att 

undervisa. Valet av läromedel har endast skett utifrån ekonomiska motiv och det är uttalat att 

de endast får köpa in ett läromedel per kurs i alla ämnen. Kim på Sjöskolan beskriver det som 

följande: 

 

Nu kommer vi inte att köpa in några fysiska böcker. Nu ska vi ha… Nu ska vi 

använda NE.se för det är mycket billigare. Det var rektors… Och då liksom… Det 

spelar ingen roll vad som ingår i det där, och då… Just det året hade jag ingen 

svenska. Och SVA fanns inte som modul eller vad man ska säga, på NE.se, så då 

fick vi ändå köpa in några böcker. 

 

Inte heller Kims kollega Charlie är nöjd med det läromedel som skolledningen har valt åt dem 

och väljer istället att komplettera det med egenproducerat material: 

 

Vi har ju tillgång till det här NE.se i Svenska 1 och där är utmaningarna att det är 

så många steg och det är plottrigt, men eleverna… Det finns svårigheter med att 

det finns mycket att välja på och mycket att trycka på och det är för många steg. 

Så det blir för stor utmaning. Så jag har valt att hålla… Att det är jag som står för 

informationen med genomgångar. 

 

Att valet av läromedel sker utifrån ekonomiska motiv, och dessutom utan möjlighet för lärarna 

att påverka valet av läromedel, kan ses som problematiskt då det är lärarna som ska använda 

sig av läromedlet och har kännedom om både ämnet och gruppen som ska undervisas. Det gör 

att lärare måste lägga tid på att granska ett material utifrån vetskapen att de inte kan ändra på 
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något och att ifall de är missnöjda så är det upp till dem själva att komplettera det med eget 

material.  

7.1.2. Någon del måste alltid kompletteras på egen hand 

Som nämnt i avsnitt 5 är skolans svenskämne uppdelat i en litteraturvetenskaplig respektive 

språkvetenskaplig del. De lärare som deltagit i undersökningen uppger att det finns olika bra 

täckning i svenskämnets olika delar i de läromedel de använder sig av. Flera informanter menar 

att svenskämnets litteraturvetenskapliga moment har bra täckning i de förlagsproducerade 

läromedlen de har att tillgå på skolan. Nikita på Skogsskolan upplever att det 

förlagsproducerade läromedel som de använder sig av har alla delar som behövs, att ”det finns 

ett kapitel för alla epoker man kan tänkas gå igenom” när hen undervisar i litteraturhistoria, 

men att hen gärna tar in externa texter från vissa epoker för att kunna göra ytterligare 

djupdykningar och ge eleverna en bredare bild av epokerna. Charlie på Sjöskolan menar också 

att det främst är i svenskämnets litteraturvetenskapliga del som hen använder sig av de 

förlagsproducerade läromedel som skolan har köpt in eftersom de erbjuder bra verktyg för 

eleverna att utveckla sin litteraturvetenskapliga analysförmåga.  

 Bilden som informanterna ger är dock inte entydig. Charlies kollega Robin upplever det 

motsatta, hen menar att det läromedel som finns att tillgå på skolan ”är mer täckande i det 

språkvetenskapliga” och att hen därför ”använder sig mer av det där än i det 

litteraturvetenskapliga.”  

 Nikita på Skogsskolan är som sagt nöjd med den täckning som finns på det 

litteraturvetenskapliga området, men tar in eget material för att erbjuda eleverna fördjupning 

inom ämnet. Även i svenskämnets språkvetenskapliga del upplever hen att det finns material 

att utgå ifrån, men att det krävs fler övningar när det kommer till grammatikundervisningen. 

Nikita säger att grammatik är något som behöver repeteras flera gånger och att ”man behöver 

nöta mycket mer och då vill jag gärna ha fler övningar och då får de fler övningar att utgå ifrån”, 

och därför kompletterar Nikita mer inom det språkvetenskapliga området än det 

litteraturvetenskapliga. 

 Sasha på Bergsskolan menar att både den litteraturvetenskapliga delen och den 

språkvetenskapliga delen inom svenskämnet blir lidande av att det inte finns tillräckligt med 

ekonomiska resurser till läromedel. De har i regel inget material som är utformat för att lära ut 

litteratur, men det finns litteraturantologier att tillgå. Dock upplever Sasha dessa som ”gamla 

och tjocka och det finns inga frågor till och det är liksom inte pedagogiskt upplagt”. 

 Alex, som också jobbar på Bergsskolan, önskar att det fanns ett allomfattande läromedel för 

svenskämnet och frågar sig själv: ”Ska vi ha en [bok] om olika textgenrer? En om språkets 
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struktur? En om litteraturhistoria?”. Vidare menar Alex att det skiljer sig mellan svenskämnet 

olika kurser:  

 

Men det kanske är lättare i Svenska 3, det är mer komprimerat än de andra, 

exempelvis Svenska 2. Då är det ju grammatik, det är texttyper, du ska hålla ta och 

du ska gå igenom litteraturhistorien. Kan man få in det här i en bok? Ja, kanske. 

Då hade jag velat ha den. 

 

Både Alex och kollegan Sasha upplever alltså att det generellt inte finns tillräcklig täckning i 

någon av svenskämnets delar i de läromedel de använder sig av på skolan och att det gör det 

svårt att kunna uppnå de mål som finns uppsatta i de kurser de undervisar i. 

 Alex upplever emellertid att den största utmaningen inom svenskämnet är 

grammatikundervisningen. Hen menar att hen aldrig stött på något läromedel som erbjuder 

grammatiska övningar som eleverna kan utgå ifrån. Alex säger att ”de behöver sådana övningar, 

de behöver sätta in saker i ett satsschema”, dock har hen aldrig sett något sådant i ett läromedel 

hen har använt sig av. 

 Att det inte finns adekvata läromedel för att undervisa i grammatik är inte något som är 

typiskt för Bergsskolan, menar Sasha, utan har också upplevt det på tidigare arbetsplatser. Hen 

upplever att grammatikundervisningen ofta blir styvmoderligt behandlat dels för att lärare 

känner sig osäkra på hur de ska undervisa i ämnet, dels för att det inte finns några bra läromedel 

med bra övningsupplägg att utgå ifrån. Detta resulterar därför i att lärare inte behandlar ämnet 

tillräckligt, vilket i sin tur resulterar i att de bristande ämneskunskaperna någon gång kommer 

att göra sig påminda. Sasha uttrycker det som att de bristande ämneskunskaperna kommer att 

”komma ikapp en senare”. 

 Tillsammans har Sasha och Alex försökt lösa bristen på undervisnings- och övningsmaterial 

i grammatikundervisningen. Sasha berättar att: 

 

I den språkvetenskapliga delen finns det ju liksom mer grammatik och så men så 

samtidigt har jag tyckt att det är svårt att hitta övningar, jag och Alex får skriva ut 

satslösningshäften som vi har suttit och klippt och klistrat ihop hemma liksom. 

Man utgår mycket från andra material som andra snälla lärare har delat med en för 

att det… Och sen kanske vi har en bok, men den har ju inte eleverna tillgång till. 

 

Att ha tillgång till ett konkret läromedel kan vara både stöttande och hindrande i den enskilde 

lärarens arbetssätt, vilket nämndes i avsnitt 4. För Sasha och Alex finns det inte tillgång till ett 

fullgott läromedel för grammatikundervisningen vilket gör att de ser som enda alternativ att 

komplettera med egenproducerat undervisnings- och övningsmaterial. 
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 Kim, som också jobbar på Sjöskolan, menar att ”det finns inget läromedel som är komplett” 

och att ”det finns inget som är tillräckligt bra”, därför kompletterar hen med mycket eget 

material i båda delarna av svenskämnet. Kim saknar en bra och tydlig bok för svenskämnet och 

tycker att det är svårt att hitta en sådan för att ämnet inbegriper så mycket. Hen tror att en bok 

som innefattade alla delar skulle kunna visa att svenskämnet faktiskt är något konkret: 

 

Svenskämnet är så stort och rymmer så mycket. Det är ju både något slags 

färdighetsämne, men också ett bildningsämne och ett kommunikationsämne. Att 

ha en lärobok skulle kunna vara ett sätt att rättfärdiga ämnet. Att visa att det ändå 

är något konkret – det är här svenska! Det låter ju inte klokt att man ska behöva 

det men man har ju en kursplan och jag tror att en bok kan konkretisera det lite 

mer för eleven. 

 

I frågan om vilken roll läroboken har, såväl i fysisk som digital form, svarar samtliga 

informanter att det konkretiserar mål och riktning i undervisningen både för eleven och de 

själva. Läroboken utgör undervisningens stomme och gör det lättare att planera undervisningen 

och tydliggöra hur moment man har arbetat med tidigare hänger ihop med moment som de ska 

arbeta med framöver. 

 Sammantaget går det att konstatera att informanterna upplever svenskämnet som ett brett 

ämne med många områden som skiljer sig åt från varandra. Det gör det svårt att samla alla 

områden i ett och samma läromedel. Alla utom Nikita menar att de inte upplever de läromedel 

de har att tillgå som täckande på alla områden, de säger dock att de önskar att de hade tillgång 

till ett sådant läromedel. 

7.2. Kollegial samverkan i arbetet med läromedel 

I detta avsnitt kommer informanternas upplevelser av kollegial samverkan kring läromedel att 

presenteras. Alla informanter uttrycker att de trivs i sina ämneslag och att de har stor tilltro till 

sina kollegors omdöme vad gäller undervisning. Informanterna menar att det är lärorikt och 

givande för den egna yrkesrollen att samverka kollegialt i arbetet med läromedel. En annan 

fördel som också lyfts fram är att de kollegiala diskussionerna om läromedel också ger en 

inblick i hur kollegorna arbetar, vilket i sin tur stärker likvärdigheten i undervisningen kurser 

och klasser emellan.  

 Alla utom Nikita på Skogsskolan menar att ambitionen om kollegial samverkan finns, men 

inte tiden. De uppger att det är ett problem att det inte finns tid att samverka kollegialt och att 

arbetet därför blir väldigt individuellt. Nikita är också den enda lärare som menar att det finns 

öronmärkt tid att samverka kring läromedel tillsammans med andra kollegor, vilket är 

någonting som de övriga informanterna önskar att det fanns tid till i de organisationer de arbetar 
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inom. Alla informanter framhåller att ett kollegialt granskat och planerat läromedel både stärker 

likvärdigheten klasser emellan och att det minskar deras egen arbetsbörda. Alla informanter ser 

också kollegial samverkan kring läromedel som en möjlighet att utvecklas inom sin enskilda 

yrkesroll.  

 Kim på Sjöskolan menar att hen gärna skulle ägna ämneslagstid till att granska, välja och 

diskutera hur man ska använda sig av det gemensamma läromedlet: 

 

Man vill ju tro att vi är ganska duktiga på att var och en granska vad som är… Jag 

menar faktafel och så tror jag inte är problemet, det är väl snarare att hitta en nivå, 

hitta tyngdpunkt för kursen. Så jag skulle gärna ägna ämneslagstid till sådana 

saker. Vi har ett toppenämneslag tycker jag och vi sambedömer ju nationella prov 

och det är den bästa fortbildningen. 

 

Kim ser alltså det kollegiala samarbetet kring läromedel som någonting som utvecklar det egna 

arbetssättet och att det ger nya perspektiv. Samtidigt uttrycker hen att även fast lärarnas i 

ämneslaget skulle få mer tid lösgjord till att samverka i arbetet kring läromedel så skulle det 

ändå inte resultera i att nytt och bättre läromedel skulle köpas in. De ekonomiska 

förutsättningarna finns helt enkelt inte. 

 Även Charlie, som också arbetar på Sjöskolan, tycker att ”en ständig diskussion kring detta 

[läromedel] skulle vara bra”. Dock är det svårt att få till en sådan diskussion, tillägger Kim och 

menar att ”det inte är för att ingen vill, utan det är tiden”.  

 Sasha och Alex som arbetar på Bergsskolan skulle gärna se att de hade mer tid till kollegial 

samverkan kring läromedel. Sasha tog examen för drygt två år sedan och har under sin 

yrkesverksamma tid sett kollegorna och deras perspektiv som en stor tillgång, men upplever 

också att hen har värdefulla perspektiv att erbjuda dem: 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt, speciellt som ny. Jag har inte alls samma koll som 

mina kollegor som har jobbat i tio år, vilket är naturligt och jag kan ju komma med 

vissa perspektiv som de inte kan. I grund och botten har ju de suttit och jobbat med 

olika läromedel, så de kan ju på ett helt annat sätt säga vad som är bra och vad som 

inte är bra. Man lär sig jättemycket genom att titta på. 

 

Alex, som också är relativt ny i yrket, tycker också att kollegial samverkan är jättebra och 

hävdar att hen ställer sig väldigt positivt till det. Hen tycker att kollegorna ofta är till stor hjälp 

när det kommer till att komplettera ett material som hen inte anser fullgott. Alex uttrycker det 

som att hjälpen från kollegorna gör ”att man inte behöver uppfinna hjulet till hundra procent”.  

Hen upplever dock att det är svårt att få tid till det kollegiala samarbetet men att det organiserade 
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kollegiala samarbetet är ett tecken på att man är seriös i sin ambition att hålla en undervisning 

med hög kvalitet: 

 

Det är svårt, det är ju såklart också en tidsgrej. På väldigt välfungerande skolor 

hade det ju fungerat… Att man bestämmer tillsammans med vad man använder 

och inte och granskar – inte själv utan kollegialt […] Det är jätteotydligt vems lott 

det hamnar på… Vem som är ansvarig. Det hade typ behövt vara en ledningsfråga. 

Ska vi använda oss av läroböcker i svenskämnet, det vet ju ingen, det är ju fritt 

och kul. Men om man är seriös med den frågan måste man ju också köpa in böcker 

och hålla en särskild kvalitet. 

 

Det största hindret för att få till kollegial samverkan kring läromedel och undervisning är att det 

inte finns tid till det, uttrycker alla informanter utom Nikita på Skogsskolan. När jag frågar hen 

om det finns aktiva diskurser om hur man väljer och granskar läromedel svarar hen direkt: ”Ja, 

gud, ja”. Nikita säger att Skogsskolans verksamhet är väldigt präglad av en delningskultur vilket 

hen ser som en resurs, både för sig själv och verksamheten i stort. Att de får öronmärkt tid till 

att planera undervisning och granska och välja läromedel tillsammans möjliggör ”en 

undervisning som håller samma standard genom alla kurser, oberoende av vilken lärare man 

har” menar hen. 

 Robin arbetar på Sjöskolan och uttrycker en önskan att kunna planera mer tillsammans inom 

ämneslaget, men att det inte finns tid till att diskutera hur väl läromedlen är anpassade för 

undervisningen eller hur man använder sig av dem: 

 

Jag skulle ju jättegärna säga att vi hade mer tid… Det skulle kunna vara att jag 

lyfte fram att ”det här använder jag i Svenska 1”, och så får de andra lärarna titta 

på det och så har vi en diskussion om ja, hade jag kunnat välja något bättre och 

så har man en öppen diskussion om vad som funkar och vad funkar inte, hur man 

har tänkt. […] Bara det är ju viktigt, så det önskar jag att vi får till mer av det 

[kollegial samverkan], att det fanns tid till det. Men det är begränsat. 

 

I bristen på öronmärkt tid för organiserad kollegial samverkan framhåller Robin att olika 

digitala plattformar öppnar upp för att diskutera läromedel:  

 

Jag tänker ju om det vi pratade om nyss med tid så tycker jag att det [digitala 

plattformar] ger en möjlighet att diskutera det [läromedel] i och med att det finns 

forum och så, men sen ser man att man inte har tiden… Så då brister det ändå. 

 

Utöver att det inte finns tid till att samverka kollegialt i arbetet med läromedel tror Robin även 

att det kan vara läraryrkets karaktär som påverkar viljan att samverka kollegor emellan. Robin 

hävdar att hen tror att: ”det lever kvar lite att läraryrket är ett ensamyrke på något vis och många 

kanske är rädda att få de material de gjort själva granskat och få kritik”.  
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 Det är alltså en skillnad i situationerna på informanternas olika arbetsplatser. På Nikitas 

arbetsplats har ämneslaget minst en timme varje vecka till att planera och diskutera läromedlet 

som används på skolan, tid som inte verkar finnas på de andra informanternas arbetsplatser. 

Nikita anser att hen har möjlighet att påverka vilka läromedel som ska användas och ifall hen 

inte är nöjd med de läromedel som köps in till skolan upplever hen att rektor tar det i beaktning. 

All undervisning samplaneras vilket Nikita ser som både en garant för att likvärdigheten i 

undervisningen klasser emellan och som en möjlighet att utveckla sitt individuella arbetssätt. 

Nikita upplever dessutom att de verksamma lärarna på Skogsskolan får gehör hos rektor och 

skolledning i frågan om vilket läromedel som ska användas, vilket inte de andra informanterna 

upplever på sina respektive arbetsplatser. 

7.3. Rektors roll – diskrepans mellan lärare och rektor 

Av de intervjuade lärarna är det som tidigare nämnt endast Nikita på Skogsskolan som upplever 

att hen har en pågående diskussion om läromedel med rektorerna på skolan. På Skogsskolan 

undervisar fortfarande rektorerna i sina ämnen, vilket också gör rektor synlig för både lärare 

och elever. På de andra skolorna upplever informanterna inte att rektor är involverad i den 

dagliga verksamheten vilket bidrar till en skillnad i synsätt mellan rektor och lärare om hur 

undervisningen ska bedrivas och vilka läromedel som är bäst lämpade i undervisningen. 

 Evin på Sjöskolan upplever inte att hen får stöttning och ledning av rektor i arbetet med val 

och granskning av läromedel. Hen menar att rektorerna är drivna av ekonomiska motiv, vilket 

hen till viss del kan förstå. Dessa ekonomiska motiv bygger dessvärre upp en mur mellan de 

verksamma lärarna och rektorerna i uppfattningen om vad lärarna behöver för medel för att 

kunna tillgodose eleverna med en utbildning av god kvalitet: 

 

Just nu hänger budgeten som ett rött skynke framför ögonen och det får man ju 

förstå, det [sköta ekonomin] är ju deras [rektorernas] roll. När vi till exempel 

saknade läromedel i en kurs här i höstas då vi fick fler elever, då skickade vår 

rektor länkar till digitala gratis-läromedel som hen tyckte att vi skulle använda. 

Det protesterade vi såklart emot. 

 

Även Alex på Bergskolan menar att det sällan är de pedagogiska faktorerna som tas i beaktning 

av rektorerna. Då läromedel ska köpas in får man som lärare jobba med det som finns 

tillgängligt på skolan, oavsett om det innebär att man som enskild lärare får komplettera det 

material man tycker är undermåligt. Alex säger att hen aldrig hört en rektor diskutera läromedel, 

och de få gånger hen hört en rektor prata om läromedel så är det ”snarare såhär att vi kommer 

till skolan i augusti och räknar läromedlen och typ ’vi har bara 29 böcker, vi behöver 35, vi 
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beställer in mer’, än vilket läromedel vi använder”. Alex fortsätter och menar att hen ”aldrig 

varit med i ett val av läromedel” och att hen ”aldrig känt att rektor ens väcker frågan om 

läromedel”. 

 När jag frågar Kim på Sjöskolan om hen upplever sig stöttad av rektor i arbetet med val och 

granskning av läromedel svarar hen: ”Nej. Absolut inte” och skrattar lite. Hen fortsätter och 

säger: ”Har någon sagt något annat någon gång? Hen har aldrig varit med på ett enda möte”. 

Kims kollega Charlie tycker inte heller att rektor är synlig på skolan, varken för lärarna eller 

eleverna. Förutom att rektor inte verkar vara inblandad i vilka läromedel som väljs för 

undervisningen menar Charlie att det saknas en diskussion om pedagogik med skolledningen: 

 

Ledningen ville att vi skulle formulera några ord om vår pedagogik och det slog 

mig då att vi saknar en pedagogisk diskussion med ledningen överhuvudtaget. 

Men jag hoppas i och med att man startar det här att det öppnar upp för en djupare 

diskussion kring det. 

 

Charlie uppfattar det som positivt att ledningen vill höra lärarnas tankar kring deras egen 

pedagogik och hoppas att det är ett startskott för en diskussion om pedagogik som hen tycker 

har saknats. 

 Återigen är det endast Nikita som är nöjd med de förutsättningar som ges på den skola hen 

arbetar på. Nikita menar att rektor erbjuder den pedagogiska vägledning som krävs för att hen 

ska kunna utföra sitt arbete och upplever dessutom att rektor lyssnar på vad hen och hens 

kollegor har att säga om läromedel, undervisning och arbetet i skolan. Nikita upplever att rektor 

är synlig för både lärare och elever vilket gör att kommunikationen däremellan verkar vara 

lättare än vad den är på de andra informanternas skolor. 

7.4. Sammanfattning 
Sammantaget går det att fastslå att de verksamma svensklärare i gymnasiet som deltagit i 

ifrågavarande undersökning tycker att ett välfungerande förlagsproducerat läromedel skulle 

underlätta deras undervisning. Läromedlet gör det lättare för lärarna att planera sin undervisning 

och konkretiserar även för eleverna vad som förväntas av dem i relation till kursplan och mål. 

Informanterna är också positiva till ett kollegialt samarbete i arbetet kring läromedel men bara 

en av informanterna upplever att det finns tid till det. Endast en av informanterna upplever att 

hen får gehör hos skolledning och rektor i frågan om vilka läromedel som ska köpas in. 

7.4.1. Frihet i val av läromedel   

För att informanterna ska kunna använda sig av de förlagsproducerade läromedlen som köps in 

av skolorna menar informanterna att de främst måste spegla aktuell kursplan och vara 
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uppdaterade. En av informanterna tycker också att det är viktigt att läromedlen vänder sig till 

en bred elevgrupp. 

 Användningen av ett förlagsproducerat läromedel undervisningen präglas hos mina 

informanter i princip alltid av att behöva komplettera och producera eget material. Detta är 

oftast för att det inte finns tillräckligt mycket material så att det räcker till alla elever eller att 

läromedlet i sig är bristfälligt. Endast en av informanterna hävdar att hen kompletterar det 

förlagsproducerade läromedel för att erbjuda eleverna en bredare och djupare bild av ett 

kursmoment, men att hen i övrigt är nöjd med läromedlet.  

7.4.2. Kollegial samverkan kring läromedel 

Den ende informanten som hävdar att hen är nöjd med det läromedel som finns på skolan menar 

också att kollegiet planerar all undervisning tillsammans och att rektorerna är närvarande i det 

arbetet, vilket hen ser som både en tillgång i sitt eget arbetssätt och som en garant för 

likvärdigheten klasser emellan. Hen upplever också att rektor tar lärarnas perspektiv på 

läromedel och undervisning i beaktning i val av läromedel och metoder i undervisning. De 

övriga informanterna ser också fördelarna med att arbeta kollegialt med sin undervisning och 

önskar att det fanns tid till en djupare diskurs om både läromedel och pedagogik.  

7.4.3. Rektors roll 

Samma informant som både är nöjd med det läromedel som finns på skolan och menar att det 

finns en pågående kollegial samverkan kring läromedel upplever sig också stöttad av rektor i 

sitt arbete med både läromedel och undervisning. På hens skola undervisar rektorerna 

fortfarande i sina respektive ämnen, vilket gör rektor involverad i den dagliga 

skolverksamheten. De övriga informanterna menar att deras rektorer inte är synliga på skolan, 

varken för lärarna eller eleverna, vilket bidrar till en diskrepans mellan lärare och rektorer i 

uppfattningen om vilken stöttning som krävs från skolledningens håll i arbetet med planering 

och utveckling av inköp och användning av läromedel i undervisningen.  

8. Diskussion 
Uppsatsens huvudsyfte har varit att undersöka hur fria verksamma svensklärare i gymnasiet 

upplever sig vara i valet av läromedel för sin undervisning. För att svara på frågan om 

verksamma svensklärare anser att de är fria att själva välja läromedel för sin undervisning är 

det av vikt att se begreppet frihet det från olika perspektiv. Om man tolkar det som möjligheten 

att påverka vilka förlagsproducerade läromedel som köps in till skolan är det bara Nikita på 

Skogsskolan som upplever att hen får gehör i frågan. Om man däremot tolkar frihet i val av 

läromedel som att informanterna själva kan välja att frångå det läromedel som skolan köpt in 
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finns denna frihet i alla informanters val av läromedel. Om man bortser från Nikita som 

kompletterar ett läromedel hen själv varit med att välja för att erbjuda eleverna ytterligare 

fördjupning, är valet att komplettera och frångå läromedlet däremot inte frivilligt. De andra 

informanterna menar att de kompletterar och frångår de läromedel som finns på skolan för att 

läromedlen inte speglar kursplanen för aktuell kurs, för att de ekonomiska förutsättningarna inte 

tillåter att andra läromedel köps in eller för att det inte finns tillgång till läromedel för alla 

elever. Således kan man hävda att valet att komplettera det inköpta förlagsproducerade 

läromedel som finns att tillgå på skolan är omgivet av samtliga av Juhlin Svenssons ramfaktorer 

som presenterades i avsnitt 5, det vill säga konstitutionella, organisatoriska och fysiska 

ramfaktorer. 

 Alla informanter uttrycker att de önskar att det fanns ett läromedel som de kunde använda 

som en stomme i sin undervisning, både för eleverna och i sitt undervisningsarbete. Precis som 

Boel Englund uttrycker det är ofta läromedel en stöttande resurs för lärare, speciellt som 

kunskapskälla för de ämnesområden den enskilde läraren inte upplever att den har tillräckliga 

kunskaper inom (1999, s. 340). Däremot kan läromedlet också bli ett hinder för läraren att arbeta 

i läroplanens riktning när kvaliteten på de läromedel som finns inte är tillräckligt hög (Englund 

1999, s. 333), vilket är fallet för alla informanter utom Nikita.  

 På alla skolor finns det förlagsproducerade läromedel, vilket är bra om man ser det 

gemensamma läromedlet som någonting som kan fungera som en likvärdig grund för alla 

elever. Däremot krävs det att lärarna är med i valet av läromedel då det är de som har de 

ämnesdidaktiska kunskaperna och känner elevgrupperna i vilka läromedlet ska användas, vilket 

också Regeringens läromedelsutredning pekar på (SOU 2021:70, s. 17). I fallet på Sjöskolan, 

där skolledningen utan lärarnas vetskap valt att köpa in ett läromedel för att det är det billigaste, 

frångår lärarna läromedlet för att det inte är i linje med lärarens egen kunskaps-, ämnes- och 

inlärningssyn och för att de upplever materialet som bristfälligt. Att varje lärare frångår det för 

skolan bestämda läromedlet riskerar att göra likvärdigheten i vilka kunskaper eleverna får med 

sig av undervisningen mindre klasser emellan (SOU 2021:70, s. 74). 

 Uppsatsens delsyften togs fram då de kan ses som faktorer som rimligtvis kan påverka både 

valet av läromedel och den upplevda friheten i valet av läromedel. Ett av uppsatsens delsyften 

var att undersöka hur verksamma svensklärare upplever kollegial samverkan i arbetet med 

läromedel. Alla informanter ställer sig positiva till att samverka med sina kollegor i arbetet med 

läromedel, men endast Nikita på Skogsskolan menar att det är någonting som sker regelbundet 

på ett organiserat vis. Vidare menar Nikita att all undervisning planeras inom ämneslaget och 

att de läromedel som används i undervisningen har granskats och valts av ämneslaget. Detta är 
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i linje med resultaten av Ann-Christine Svenssons undersökning där hon menar att samtliga 

informanter som deltog i hennes undersökning valde läromedel utifrån gemensamma beslut i 

ämneslaget (2011, s. 297–298).  

 De övriga informanterna menar att ett organiserat kollegialt samarbete kring läromedel inte 

finns på deras skola och att valet av förlagsproducerat läromedel inte primärt sker av lärarna i 

ämneslaget, utan främst utifrån ekonomiska förutsättningar, vilket strider emot Svenssons 

resultat. Att valet av läromedel i första hand sker utifrån verksamhetens ekonomiska 

förutsättningar är inte unikt för denna undersökning, även Englunds undersökning pekar på att 

den tydligast styrande faktorn i valet av läromedel är verksamhetens ekonomiska 

förutsättningar (1999, s. 335).  Vidare menar de övriga informanterna att det finns en vilja att 

arbeta kollegialt kring läromedel och att det både skulle minska deras enskilda arbetsbörda och 

eventuellt erbjuda nya, nyttiga perspektiv på läromedlet men att tiden inte räcker till.  

 Alla informanter menar alltså att de gärna väljer och granskar läromedel tillsammans med 

sina kollegor men endast en av informanterna, Nikita på Skogsskolan, upplever att det finns tid 

till att göra det. I Sofia Stridsmans artikel, som lyftes i avsnitt 2, menar hon att åtta av tio lärare 

inte hinner granska de läromedel de använder sig av. Samtliga informanter i denna uppsats 

tycker att kollegial samverkan kring läromedel har en viktig betydelse för granskningen av 

läromedlet då granskning är något som de uppfattar som tidskrävande. Förhållandet mellan att 

det, för alla informanter utom en, inte finns tid till kollegial samverkan kring läromedel och att 

granskning av läromedel uppfattas som tidskrävande tyder på att de organisatoriska 

ramfaktorerna för verksamheten påverkar de enskilda lärarnas arbetsbörda. Mot bakgrund av 

avsnitt 4.2, som behandlade inrättandet av den statliga läromedelsgranskningen och dess 

avskaffande, går det att hävda att arbetsuppgifterna inom ramen för lärarrollen har blivit fler. 

Därför krävs det att rektor organiserar verksamheten utefter de behov som lärarna uttrycker, till 

exempel lösgör tid för kollegial samverkan kring läromedel. 

 Uppsatsen andra delsyfte var att undersöka huruvida verksamma svensklärare upplever att 

de är stöttade av rektor i arbetet med läromedel. Även i denna fråga är det endast Nikita på 

Skogsskolan som upplever att hen är stöttad av rektor i sitt arbete med läromedel. Nikita menar 

också att rektor är involverad i den dagliga skolverksamheten och att uppfattningarna om vad 

som behövs för att undervisningen ska kunna bedrivas därför är desamma lärare och rektor 

emellan. Informanterna som arbetar på Sjöskolan och Bergsskolan upplever varken att de är 

stöttade av rektor i arbetet med läromedel eller att de har gehör hos skolledningen i frågan om 

val av vilka läromedel som ska köpas in. De upplever snarare att rektor endast har som uppgift 

att sätta ekonomiska ramar och att de val som skolledningen gör därför görs utifrån ekonomiska 
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motiv istället för att ha tanken om pedagogisk kvalitet i centrum. Detta stämmer överens med 

Skolinspektionens rapport från 2021. Rapporten framhåller att rektors roll i valet av läromedel 

ofta rör inom vilka ekonomiska ramar det finns utrymme att röra sig. Skolinspektionen menar 

att detta är problematiskt då rektor inte bara har ansvar över ekonomin, utan även över den 

pedagogiska ledningen på skolan (2021, s. 9). 

 Trots att det framgår i såväl skollagen som läroplanen för gymnasieskolan att rektor har det 

yttersta ansvaret för pedagogisk ledning på skolan verkar det inte speglas i den praktiska 

verksamheten. För att uttrycka det i de ramfaktorer som utgör uppsatsens teoretiska ramverk så 

kan man säga att de konstitutionella ramfaktorerna, det vill säga det som uttrycks i skollagen 

och läroplanen, inte är synliga i skolverksamheten. Att rektor inte uppfyller sitt ansvar som 

ledare av det pedagogiska arbetet på skolan utgör de organisatoriska ramfaktorerna, vilka i sin 

tur påverkar de fysiska ramfaktorerna, bland annat i tillgång till adekvat och välfungerande 

läromedel för undervisning.   

Avslutning 
Trots att denna uppsats ämnat ge en så pass bred bild som möjligt av verksamma svensklärares 

frihet i val av läromedel är det ändå värt att påpeka att undersökningens resultat bygger på de 

sju informanternas som ingått i undersökningens utsagor. Det är möjligt att en liknande 

undersökning med andra informanter skulle generera andra resultat. En överhängande majoritet 

av informanterna som deltog i undersökningen menar att de inte är fria i sitt val av läromedel 

eller att valet att komplettera de läromedel som finns att tillgå inte är frivilligt. En av 

informanterna menar dock att hen kan påverka valet av läromedel och att det kompletterande 

arbetet hen gör är frivilligt i syfte att erbjuda eleverna fördjupade kunskaper i ett moment. Ifall 

en studie med samma utgångspunkter som denna uppsats hade gjorts utifrån utsagor från 

informanter liknande den sistnämnda hade resultaten pekat i en annan riktning. Detta motsäger 

inte föreliggande uppsats resultat, men det är i sammanhanget värt att lyfta. Därav finns det 

relevans att ytterligare undersöka vilka faktorer som påverkar lärares val av läromedel. 

 Genomgående i uppsatsen har frågan om val av läromedel belysts utifrån ett lärarperspektiv. 

I skrivprocessen har det för mig varit ofrånkomligt att fundera över läromedel utifrån ett 

elevperspektiv och hur de upplever att val av olika läromedel påverkar deras studiesituation, 

vilket också kan ses som en intressant fråga att undersöka.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  
Frågor till respondenter 

 

VAL OCH ANVÄNDNING AV LÄROMEDEL 

1. Hur väljer du läromedel till din undervisning? 

2. Hur använder du dig av läromedel i din undervisning? 

3. Vilken roll har den fysiska läroboken i din undervisning i svenskämnet? 

4. Finns det någon skillnad i valet av och användning av läromedel i svenskämnets 

litteraturvetenskapliga del respektive språkvetenskapliga del? 

GRANSKNING AV LÄROMEDEL 

5. Hur arbetar du med granskning av läromedel? 

6. Vilka kriterier anser du vara viktiga i valet av läromedel? 

7. Finns det diskurser om hur man väljer och granskar läromedel inom kollegiet? 

8. Hur resonerar du kring att arbeta kollegialt med val och granskning av läromedel? 

ORGANISATIONEN 

9. Upplever du att du stöttas av rektor i arbetat med val och granskning av läromedel? Om ja, 

hur? Om nej, hur hade det kunnat utvecklas? 

 

 


