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Abstract 

 

Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer i fokusgrupper och tvåpartsintervjuer försöka 

spegla sex gymnasielärares förhållningssätt till ”Läromedel och läromedelsanvändning”. Fokus låg 

på att redovisa vilka olika typer av läromedel lärarna rapporterade att de använde sig av och varför, 

med speciellt fokus på styrdokumentens betydelse för dessa val. Ytterligare ett mål för studien var 

att se hur lärarna såg på behovet av kompetensutveckling, vad gäller läromedelsanvändning. 

 

Majoriteten av lärarna förespråkade en undervisning som präglades mycket av sekundära läromedel, 

dvs. läromedel som inte hade tydliga pedagogiska riktlinjer och där innehållet inte var tillrättalagt, 

vilket enligt lärarna bidrog till en mer varierad och utmanande undervisning för eleverna. 

Inställning till undervisning verkade annars vara en starkt bidragande faktor till hur lärarna valde att 

lägga upp undervisningen. En del lärares sätt att se på kunskap tycktes starkt präglad av läroplanen 

från 1994. Det verkade bidra till att många lärare bedrev sin undervisning genom att låta elever och 

kursmål stå i centrum, och där undervisningen speglades av en variation av läromedel. Lärarna 

rapporterade dock att andra ”ramfaktorer” så som ämne, elevgrupper, och skolans organisatoriska 

faktorer så som tillgängligheten av IKT på skolorna kunde påverka valet av läromedel. Lärarna i 

moderna språk stack ut genom att ge uttryck för att bedriva en mer lärobokscentrerad undervisning 

p.g.a. elevernas brist på kunskap i ämnet. Läroboken gav enligt lärarna en tydlig struktur och var 

något de svagare eleverna kände sig trygga med. Läroboken ansågs annars som ett läromedel man 

bör försöka avstå ifrån. Det tycktes bero på bristen på variation, ologiskt upplägg, och inaktualiteten 

i vissa läroböcker.  

 

Lärarna uttryckte ett starkt behov av förändring på skolorna vad gäller kompetensutveckling i 

läromedelsfrågor. Även om respondenterna i fokusgruppen påpekade att det fanns mycket material 

på nätet att tillgå, vad gäller kompetensutveckling i läromedelsanvändning, så angav många andra 

respondenter att ekonomiska resurser, arbetslagsmötenas upplägg och brist på tid, var bidragande 

orsaker till att det fanns en brist på kompetensutveckling.  

 

Nyckelord: Primära och sekundära läromedel, ramfaktorer, aktualitet och kompetensutveckling,  
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1 Inledning 

Under min tid som student på lärarprogrammet Uppsala universitet, med inriktning på grundskolans 

senare år och gymnasiet i ämnena Engelska och Tyska i ca 5år har jag haft möjlighet att delta i en 

mängd undervisningssituationer, både som observatör och som lärare. Under denna tid har jag 

fascinerats av den frihet som vi lärare förfogar över vad gäller val av läromedel och i hur lärare 

väljer att använda dessa i sin undervisning. Ibland fylls man av en känsla, att undervisningen inte 

har några gränser utan att den kan bedrivas på ett oändligt antal vis så länge man håller sig till 

läroplanen och kan koppla sin undervisning till något eller några av de kursmål som gäller för den 

enskilda kursen. Vad som också slagit mig är att man dels från stat men också från hela lärarkåren 

tycks uppmuntras att ta ett steg bort från läroboken för att istället arbeta med mer ”kreativa” 

läromedel d.v.s. med eget-producerat material och/eller med andra läromedel så som datorer, 

tidningsartiklar och I-pad bl.a. bara för att nämna några av de möjligheter som finns.
1
 Hur ser vi 

lärare egentligen på läroboken som innehållsmässig utgångspunkt till undervisningen i skolan?  Hur 

ställer sig lärare egentligen till det fria valet av läromedel? Gör vi ett medvetet val av läromedel 

innan vi träder in i klassrummet? Har vi den kompetens som krävs för att använda olika typer av 

läromedel? Mer eller mindre har dessa frågor mynnat ut i denna studie som kommer att handla om 

gymnasielärares attityder kring olika typer av läromedel samt till läromedelsanvändning.  

 

Det bör tilläggas, att denna studie genomfördes under våren 2011 då den nya läroplanen gy-11 inte 

börjat gälla, vilket också var av betydelse för datainsamlingen och analysen. I och med inträdet av 

gy11 hösten 2011, har gymnasieskolan kommit att få nya kursplaner med ett nytt betygssystem, 

vilket också inneburit nya kursplaner och betygskriterier. Denna ganska så stora reform av 

gymnasiet har gjort att det har, och kommer att tillverkas nya läromedel som skall svara upp mot 

den nya läroplanen. Detta medför, att när intervjuerna gjordes under våren 2011, hade dessa lärare 

inte haft möjlighet att arbeta med och reflektera över de läromedel som kan kopplas till gy11. 

Lärarnas reflektioner i denna studie skall därför ses i ljuset av den gamla läroplanen Lpo94. 

 

Slutligen skulle jag vilja tacka alla de personer som bidragit till att jag kunnat genomföra denna 

studie. Detta gäller bl.a. alla de rektorer och lärare som svarat på mina mail och samtal. Ett särskilt 

tack går ut till de lärare som tagit sig tid under sina tunga arbetsveckor, låtit sig intervjuas och gjort 

datainsamlingen möjlig. 

                                                 

1
 Lpo94, s.1-5 
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2 Bakgrund 

2.1 Läromedel i läroplaner och kursplaner   

Under tidigt 90-tal så skulle det svenska utbildningssystemet komma att drastiskt förändras. År 

1994 hade staten färdigutvecklat och klubbat igenom ett beslut om nya läroplaner och kursplaner, 

dvs. nya styrdokument, som skulle stå för en helt annan typ av kunskapssyn. I dessa styrdokument 

gavs inte samma tydliga direktiv om vad undervisningen skulle innehålla och hur den skulle 

bedrivas. Varje kommun och skola hade nu själva i uppdrag att själva tolka de mål som satts upp för 

varje kurs, där enskilda skolor och lärare hade makten att bestämma hur eleverna skulle nå dessa 

mål.
2
 Detta maktskifte och förändrad syn vad gäller undervisningsideologi har inte bara höjt kraven 

på lärare utan även höjt kraven på de läromedel som produceras i syfte att fungera som hjälpmedel i 

skolundervisningen. Förr så kunde lärare enbart lita på statliga läromedel, där de hade klara direktiv 

för vad som skulle läras ut och hur det skulle läras ut. 1991 kom den statliga produktionen och 

kontroll av läromedel att upphöra, för att istället flyttas ut till enskilda förlag, som icke var statligt 

bundna.
3
 Detta gjorde att lärare ställdes inför ett val, där de själva fick bestämma vilka läromedel 

deras undervisning skulle bygga på och hur de skulle använda dem. 

 

I läroplanerna och kursplanerna har det alltså skapats en lärarroll där man förväntas kunna forma sin 

undervisning efter den elevgrupp man har, dvs. se till att eleverna får använda sig av de typer av 

kunskapsinhämtning, som skall bidra till bästa möjliga resultat. Det har även gjort att läroboken 

ifrågasatts som en självklar bas till inhämtning av kunskap.
4
 En anledning till detta kan vara att 

teknologins utveckling har bidragit till att datorer och andra typer av tekniska redskap kommit att få 

en allt större roll i undervisningen det senaste decenniet, läromedel som nu går under förkortningen 

IKT(Informations och kommunikationsteknologi) i undervisningssammanhang. En del material från 

dessa medier skiljer sig mycket från de läroböcker som är producerade just för undervisningssyfte. 

Det finns inga klara pedagogiska riktlinjer i materialet, utan  lärarna måste själva använda 

materialet och arbeta med det på ett sätt som de känner gynnar eleverna bäst. Frågan är hur alla 

dessa högteknologiska hjälpmedel och andra typer av läromedel skall användas i undervisningen 

                                                 

2 Svensson, Ann-Christine, 2000: ”Nya redskap för lärande – Studier av lärares val och användning av läromedel i 

gymnasieskolan”, Stockholm: HLS Förlag (Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm), s.16-19. 

3 Ammert, Niklas m fl.,2011 :”Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik”, Niklas Ammert (Red), Lund: 

Studentlitteratur AB, s.17-18, Svensson, s. 16-19. 

4  Ammert, s.44 
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och om huruvida lärare ute på skolorna upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att använda 

dessa redskap i sin undervisning? 

 

2.2 Debatten om läraryrket 

Skolan och läraryrket är något som kan tyckas ha debatterats mer något ämne de senaste åren. 

Under senare år har vi från media fått en bild av den svenska skolan som en skola full av problem. 

Den svenska skolan har sedan reformen 1994 visat upp resultat som inte håller den standard, som 

man i samhället och inom politiken anser vara tillräckliga.
5
 Skolorna har tillsammans med hela 

lärarkåren fått utstå en mängd kritik, just p.g.a. att vi fått en svensk skola som stagnerat i sin 

utveckling, både nationellt och internationellt. Detta har speglats genom bl.a. en mängd 

debattprogram, men också genom tidningsartiklar och bloggar. Ett konkret exempel är Maciej 

Zarembas senaste artiklar om dagens skola. Zaremba, flitig skribent på Dagens Nyheter, har under 

senare tid skrivit artiklar som påpekat hur dagens lärarroll förstörts av tunga arbetsbördor och för 

mycket frihet. Zaremba menar att statens närvaro bör förstärkas och vi bör gå tillbaka till lite mer 

traditionella undervisningsmetoder.
6
 Samtidigt har det höjts röster från lärarkåren och politiker, som 

anser att lärarens arbetsbörda har blivit för stor, att lärare i dagens Sverige är för lågavlönade och att 

läraryrket har fått en status som det inte förtjänar. Vari problemet och lösningen ligger är onekligen 

svårt att fastställa, men helt klart är att det är pågående dilemma i det svenska utbildningssystemet. 

 

2.2.1 Frågor som belysts i utredningar av den nya lärarrollen och läromedlens roll i skolan 

90-talets reform av skolan har tillsammans med debatterna bidragit till att det också från skolverket 

och enskilda forskare under de senaste femton åren publicerats ett större antal publikationer och 

böcker som berör just den nya och krävande lärarroll och de val som kommer med den. Dessa 

rapporter och publikationer från skolverket har försökt att utreda frågor av typen: Vad har lärare för 

relation till olika typer av läromedel?
7
Hur mycket använder de läroboken? Svarar läroboken 

verkligen upp mot läroplanen?
8
 Finns det en medveten IT-strategi på skolorna, och hur jobbar vi för 

att utveckla den?
9
 Dessa frågor pekar tydligt på att temat är aktuellt och det bör utredas vidare.   

                                                 

5  Korsell, Ingela, 2007: ”Läromedel – Det fria valet?”, Stockholm: Liber AB, s.128 

6  Zaremba, 2012 

7  Skolverket, 2006a, s.7 

8  Skolverket, 2006b, s.6 

9  Skolverket, 2002, s.1-3 
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2.3 Läromedelsbegreppet 

Läromedel är ett begrepp som flitigt används när det gäller diskussioner om skolan och hur 

undervisningen skall bedrivas. Om vi tittar på vad de officiella styrdokumenten säger, ger de en 

väldigt vag beskrivning av vad begreppet läromedel egentligen omfattar. Där påpekas det enbart att: 

”Det är Rektorns/Skolans ansvar att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 

och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel”.
10

 Det är såklart svårt att hitta en enkel och heltäckande beskrivning av läromedel, men 

beskrivningen av läromedel i läroplanen lämnar mer att önska.  

 

När det kommer till själva definitionen av läromedelsbegreppet har ett antal forskare försökt att 

definiera olika typer av läromedel med hjälp av modeller och klassificeringar. Skolverket har 

publicerat rapporter, där forskare försökt att problematisera läromedelsbegreppet och göra mer 

detaljerade definitioner. År 2003 kom man att i samband med en redovisande studie, i en av 

bilagorna, att ta med en vidare definition av läromedelsbegreppet. Staffan Selander, professor i 

didaktik vid institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Stockholms Universitet, försökte i sin 

text att visa på läromedlens olika dimensioner. Selanders tolkning var väldigt detaljerad, preciserad 

och i många avseenden en god beskrivning av ett svårdefinierat begrepp. Selander menar att vi i vår 

tolkning av läromedelsbegreppet är beroende av vissa typer av ramar så som samhällets 

kunskapsideologi och synen på den pedagogiska texten, dvs. att samhällets syn på vad som är ett 

läromedel förändras hela tiden genom ideologier och tekniska uppfinningar. Detta gör at att man bör 

avstå från att göra för snäva tolkningar av läromedelsbegreppet. Det fodras ett mer precist 

klassifikationssystem som kan visa på en mångdimensionalitet som ett läromedel är beroende av.
11

 

Ett läromedels funktion kan t.ex. påverkas av en mängd faktorer t.ex. vem/vilka som använder det, 

hur det används och i vilken typ av situation det används. 

 

Vad som är en allmän korrekt definition av läromedelsbegreppet kan därför vara svår att hitta. Det 

har dock på senare tid gjorts försök att hitta mindre komplexa, men godtyckliga definitioner av 

läromedelsbegreppet. Ingela Korssell, dåvarande doktorand i pedagogik vid Örebros universitet, 

kom år 2007 ut med sin bok ”det fria valet”, i vilken hon försökte att precisera läromedelsbegreppet. 

                                                 

10  Lpo94, s.16-17 

11  SUO 2003:15, s. 218 
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Detta skedde i samband med en hermeneutisk studie, där hon undersökte och tolkade lärares 

förhållande till läromedel på mellanstadiet och högstadiet. Hennes definition av läromedel kom 

ursprungligen från Peder Skyum-Nielsen(1995), en dansk forskare som skrivit om pedagogiska 

texter. Nielsen gjorde skillnad på s.k. ”primära” och ”sekundära” pedagogiska texter:
12

 

 

-Primära texter: Texter som tagits fram just för undervisningssyfte. 

 

-Sekundära texter: Texter vars syfte ursprungligen inte är att användas i undervisning, men som kan 

användas där ändå (t.ex. skönlitteratur och tidningsartiklar).  

 

Denna tolkning, som bara avser olika typer av texter, kom att utvecklas vidare av Korssell. Korssell 

menar i sin definition av läromedel, att det finns s.k. ”Primära” och ”sekundära läromedel”. Ett 

läromedel blir primärt om det är producerat i syfte att användas i undervisningssituationer.  Det 

primära läromedlet kommer alltså med en med tydlig metodik och struktur medan andra typer av 

läromedel så som tidningsartiklar, film eller skönlitterära texter är sekundära läromedel.
13

 Korssell 

menar vidare att det finns ytterligare en dimension som bör belysas. Ett läromedels form är enligt 

Korssell till stor del beroende av vem som producerat det. Nedan följer hennes lista av olika 

läromedel och läromedelsproducenter:
14

 

 

 Förlagsproducerat (t.ex. Läroböcker,filmer,pedagogiska spel och datorprogram) 

 Övrigproducerat (dvs. material som är producerat av andra förlag, myndigheter, 

organisationer och föreningar (t.ex. måttband från IKEA och nationella prov från 

Skolverket) 

 Lärarproducerat (t.ex. arbetsuppgifter, pedagogiska spel, minneskartor och teatermanus) 

 Elevproducerat (t.ex. väggtidningar, filmer, bilder, modeller och uppsatser)  

 

Detta försök av Korssell, att definiera läromedelsbegreppet, ger en mer varierad kategorisering av 

olika typer av läromedel, baserad på vem som skapat eller producerat det, men det bör dock 

tilläggas att denna definition inte går djupare in på vad som skiljer de olika typerna av läromedel åt i 

funktion etc. Denna definition bör därför endast användas som tentativ utgångspunkt, för att hjälpa 

                                                 

12  Korsell, s.24 

13 Korsell, s.24-26 

14 Korssell, s.22-23 
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särskilja olika typer av läromedel. Definitionen kan alltså således inte ses som någon heltäckande 

beskrivning av läromedelsbegreppet, utan snarare en av många tolkningar. 

 

 

Bakgrunden har försökt visa på att temat ”läromedel och läromedelsanvändning” är något som till 

högsta grad fortfarande är aktuellt att diskutera. Skolverkets utredningar, debatten i media och 

läromedelsbegreppets komplexitet är faktorer som pekar på temats aktualitet, vilket också bidragit 

till studiens intresse att undersöka lärares attityder till olika typer av läromedel, 

läromedelsanvändning i relation till styrdokumenten. För att ge en god bild av forskningsfältet 

”läromedel och läromedelsanvändning” kommer det i följande kapitel ske en redovisning av den 

forskning som berört temat under de senaste 15åren. 
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3 Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning som berört temat läromedel och läromedelsanvändning 

När det gäller studier som berör läromedel och läromedelsanvändning på gymnasieskolorna kom 

det redan några år efter Lpo94 trädde i kraft att genomföras en omfattande 6-årig studie. Ann-

Christine Juhlin Svensson, då verksam som lärare i pedagogik på Mälardalens Högskola med 

framförallt lärarutbildning och fortbildning vad gäller informationsteknik och 

undervisningsprocesser, observerade och intervjuade i slutet av 90-talet ett 35-tal gymnasielärare 

angående val och användning av läromedel i skolan, vilket senare skulle mynna ut i en avhandling 

år 2000.  

 

Vad studien visade, var att själva lärarstilen/strategin som de individuella lärarna besatt, påverkade 

vilka typer av läromedel man använde.
15

 Det fanns enligt Svensson minst två stycken typer av 

inställningar, vad gäller läromedelsanvändning. De fanns de lärare som hade en mer traditionell syn 

på kunskapsinhämtning, dvs. de undervisade traditionellt och utgick från läroboken som 

innehållsmässig utgångspunkt i sin undervisning, medan de andra lärarna hade målen och resultaten 

i centrum, där läroboken bara fungerade som ett av många läromedel.
16

 En del av de lärare som var 

frekventa användare av läroboken tyckte att läroboken gav en tydlig struktur och bidrog till att man 

var säker på att man följde läroplanen.
17

 En markant skillnad i inställning till IKT kunde också ses. 

Enligt Svensson så hade de yngre lärarna en mycket mer positiv inställning till den nya teknologin 

som var på väg in i skolorna, vilket pekar på att det huvudsakligen var unga lärare som behärskade 

den digitala tekniken i undervisningen.
18

 

 

En ytterligare studie i form av Tom Wikmans avhandling (Wikman 2004) kom att framföra en 

liknande teori vad gäller lärares inställning till olika typer av läromedel. Även fast Wikman, som 

varit lektor i Pedagogik i Finland under ett antal år, i sin avhandling fokuserade mer på läroboken 

och den pedagogiska texten, så kom han att via sina textanalyser forma en teori om varför vissa 

lärare kan komma att använda läroboken i sin undervisning. Han delade in de olika 

                                                 

15  Svensson, Ann-Christine Juhlin, 2000: ”Nya redskap för lärande – Studier av lärares val och användning av 

läromedel i gymnasieskolan”, Stockholm: HLS Förlag (Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm), s.48 

16  Svensson, s.59-60 

17  Svensson, s.40, 42 

18  Svensson, s.67 
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förhållningssätten till läroboken i A,B,C och D:
19

  

           

           A: Läroboken utgör innehållsmässig och metodmässig utgångspunkt för undervisningen   

           B: Läroboken används som utgångspunkt för övningar 

           C: Läroboken används som referens 

           D: Ingen användning av läroböcker 

 

Wikman menade att det kunde finnas speciella anledningarna till att man använder läroboken som 

innehållsmässig och metodmässig utgångspunkt för undervisningen (A). Dels kunde det bero på att 

man har väldigt liten erfarenhet av yrket och/eller att man känner mer trygghet med en lärobok. 

Dock var läroboksanvändningen till största delen är beroende av ämnet. Vissa ämnen var enligt 

Wikman s.k. hierarkiska ämnen, dvs. ämnen där det fanns kunskaper som byggde på varandra och 

där är det enligt Wikman var mer befogat att använda en lärobok, för att de krävde en tydligare 

struktur.
20

  

 

Vad som till viss del stärker Wikmans ståndpunkt kring användandet av läroboken, är en studie som 

publicerades av skolverket 2006. Studien bestod av en kombination av en nationell 

enkätundersökning och ett fåtal intervjuer med mellanstadie och högstadielärare i ämnena Engelska, 

Bild och Samhällskunskap.
21

 Även om denna undersökning gav en bild av läromedelsanvändningen 

i mellanstadiet och högstadiet, vilket föreliggande studie inte har för avsikt att undersöka, är det en 

av de få omfattande undersökningar som gjorts om lärares relation till olika typer av 

läromedel/läromedelsanvändning och kunde därför inte förbises.  

 

Studien visade att lärarna i engelska, vad Wikman kallar för ett ”hierarkisk ämne”, använde sig mer 

av läroböcker än i de andra ämnena. Dock till en mindre grad i de högre årskurserna, vilket skulle 

kunna peka på att man är mindre beroende av en lärobok ju äldre elevgrupp man har.
22

 Intressant 

var också att de lärare som använde läroboken, till stor del upplevde att ”den styr undervisningen 

för mycket”.
23

 Detta frekventa användande av läroboken kombinerat med en form av smutskastning 

                                                 

19 Wikman, Tom, 2004: ”På spaning efter den goda läroboken – Om pedagogiska texters lärandepotential”, Åbo: Åbo 

Akademis Förlag, s.84-85) 

20 Wikman, s.84-85 

21  Skolverket, 2006a, s.10 

22 Skolverket, 2006a, s.130-131 

23 Skolverket, 2006a, s.131-132 
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av läroboken i en offentlig undersökning kan tyckas motsägelsefullt. Det verkar som att det under 

senare år inom lärarkåren kan ha skapats en tveksam attityd gentemot läroboken som 

innehållsmässig utgångspunktbas för undervisningen. 

 

Studien från 2003 visade vidare att valen av läromedel påverkades av andra faktorer i form av 

läroplan, ekonomi och elevgrupper.
24

 Det skulle kunna tolkas som att lärare är beroende av skolan 

som institution och centrum för utbildning, dvs att det finns vissa ramar som styr undervisningen 

och undervisningsformerna. Dessa faktorer kan vara alltifrån politiska dokument, ekonomi, typ av 

skola, elever, lärare etc. Svenssons studie under slutet av 90-talet ger tydligt uttryck för att det finns 

ramar som styr undervisningen och valet av läromedel på gymnasiet. Svensson menar att det finns 

s.k. konstitutionella (skollag, läroplan etc), organisatoriska (klasstorlek, fördelning av tid, ekonomi 

och regler för elevsammansättningen) och fysiska ramar (klassbyggnader, läromedel, laboratorier, 

utrustning osv) som till olika grad påverkar verksamheten på skolorna.
25

 Något som kan bli mycket 

viktigt när man undersöker grunden till de val av läromedel som lärare gör ute på skolorna.  

 

3.2 Nyare forskning kring läromedel  

Niklas Ammert, universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet, läromedelsförfattare och de ovan 

nämnda forskarna Ann-Christine Juhlin Svensson och Staffan Selander Publicerade år 2011 ”Att 

spegla världen- Läromedelsstudier i teori och praktik”. Boken, som till första hand vänder sig till 

lärarstuderande, består av bl.a. de bifogade studierna från Svensson och Selanders tolkning av 

läroboken och den pedagogiska texten. Boken har på ett grundligt sätt försökt att spegla dagens 

skola i Sverige genom att ge en inblick i lärobokens, läromedelsförfattarnas, teknikens, elevernas 

och lärarnas värld.
26

 

 

Vad man ser i resultatet från de studier som framställs i boken, är att läroboken fortfarande har en 

stark ställning i dagens undervisning. Detta trots att man konstaterade att det under senare år pågått 

negativa diskussioner kring lärobokens progression och centrala ställning i undervisningen. 

Lärobokens starka ställning visade sig tydligast bland nya lärare som inte hade någon erfarenhet, 

där ungefär 30-40 procent skulle ha en lärobokscentrerad undervisning. Dessa resultat, tagna från 

                                                 

24  Skolverket, 2006a, s.130 

25 Svensson, s. 31 

26 Ammert, s.9 
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skolverksrapporter från 2005, ger alltså uttryck för att läroboken fortfarande är ett läromedel som 

används flitigt i undervisningen. Resultaten skiljer sig i jämförelse med Svenssons studie. De unga 

lärarna i Svenssons studie var mer villiga att ta avstånd från läroboken än de från 

skolverksrapporten 2005, vilket skulle kunna tyda på att erfarenhet blivit en ännu viktigare faktor, 

när det gäller att ta steg bort från läroboken.
27

    

 

Vidare gav 2/3 av lärarna i studien från 2005 uttryck för att styrdokumenten spelade en mindre roll 

för deras undervisning.
28

 Styrdokumentens verkade dock ett visst inflytande på lärarna från 

skolverkets rapport från 2006, där de rapporterade att betygskriterier och kursmål spelade roll för 

hur deras undervisning bedrevs.
29

   

3.3 Sammanfattande diskussion av litteraturöversikt 

Det som litteraturöversikten visar är att läromedel och läromedelsanvändning är ett ämne som 

belysts av många forskare och myndigheter. Forskningen har visat att det finns lärare som är 

positiva till utvecklingen av dagens skola och de läromedel som kommit med den. Vi har också sett 

att det finns lärare som inte är lika positivt inställda och till viss del lever kvar i de lite mer 

traditionella arbetsätten, där man sätter läroboken i centrum. Lärobokscentreradundervisning sker 

till stor del bland de lärare som arbetat länge och som känner sig osäkra på den nya lärarroll och 

teknik som kommit med den om man ser till Svenssons studie. Ammerts färska bok, som behandlar 

temat, visar dock genom skolrapporter, att nya lärare med liten erfarenhet kan vara mer benägna att 

använda läroboken i sin undervisning, vilket tyder på att steget bort från läroboken är en 

erfarenhetsfråga. Vidare visar nästan alla studier på att det finns en mängd bakomliggande faktorer, 

till varför man väljer att använda mycket lärobok eller sekundära läromedel i sin undervisning. Det 

kan vara faktorer så som styrdokument, lärarstil, erfarenhet i yrket, ämne, elevgrupp eller andra 

typer av ramfaktorer som spelar in i deras val av läromedel. 

 

Resultatet av föreliggande studie kommer att diskuteras i ljuset av denna forskning. Fokus kommer 

ligga i att peka på likheter och skillnader och vad som ligger till grund för lärarnas val av läromedel. 

Nästkommande kapitlet kommer att belysa studiens teoretiska utgångspunker. 

 

 

                                                 

27 Ammert, s.27-28 

28  Ammert, s.28 

29 Skolverket, 2006a, s.10 
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4 Teoretiska utgångspunkter  

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie bör först och främst ses inom ramen för skolan 

som institution. Skolan är en institution för utbildning och lärande. En institution, vars verksamhet 

är påverkad av diverse faktorer. Tydliga exempel på faktorer som från statligt håll påverkar 

verksamheten är de styrdokument, skollagar och andra föreskrifter, som skall följas på skolorna, 

vad man nu kallar för ramfaktorer. 

 

Urban Dahllöf, före detta ordförande för 1976 års gymnasieutredning samt professor i pedagogik 

vid Stockholm och Uppsala universitet, utvecklade via en studie i Stockholm 1967 en teori som 

senare kom att kallas för ”ramfaktorteorin”.
30

 Dahllöf upptäckte starka samband mellan 

elevsammansättningen i klassrummet och resultatet som eleverna presterade. 

Elevsammansättningen tycktes påverka vilka sorts undervisningsprocesser som eleverna kunde ta 

till sig och vilka processer som var genomförbara inom en specifik grupp.
31

 Dahllöf såg vidare att 

andra faktorer hade en stark påverkan på hur undervisningen bedrevs i klassrummet. Detta var ej 

faktorer som verkade direkt mot resultatet utan det var mer faktorer som begränsade själva 

undervisningsprocessen. Ramarna var så att säga ramar som angav yttre gränser, ramar som i sig 

inte kunde förutspå något resultat i sig, utan vars betydelse endast kunde synliggöras genom att 

undervisningsprocessen inom de yttre gränserna först synliggjordes.
32

 Dahllöf kom därför i en 

avhandling att ge utarbeta modeller/teorier för hur man kunde anlysera själva 

undervisningsprocessen som klart bidragande till resultatet. Med Dahllöfs ramfaktorteoretiska 

tänkande har man kunnat visa på att den kollektiva undervisningen speglar ett speciellt 

samhällsmönster där tiden och synen på kunskap direkt påverkar själva undervisningsprocessen.
33

 

Dahllöfs forskning har vidare haft stort inflytande på hur man observerar och analyserar dagens 

undervisning och de resultat som följer utav den. Dahllöf utvecklade med sina teorier ett enhetligt 

sätt att se på skolan som utbildningsväsen och anses av en del som ”ramfaktorteorins fader”.  

 

I litteraturavsnittet av denna studie, framför Svensson(2000) en teori som kan spåras tillbaka till 

Dahllöfs teori. Svensson menade på att de finns olika typer av ramfaktorer som kan påverka lärares 

undervisning i skolorna. Detta kunde vara konstitutionella (skollag, läroplan etc), organisatoriska 

                                                 

30
 Gustafsson och Selander, 1994: Ramfaktorteoretiskt tänkande, Uppsala: Reprocentralen HSC, s.9-10  

31
 Gustafsson och Selander, s.10 

32
 Gustafsson och Selander, s.9 

33
 Gustafsson och Selander, s.10 
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(klasstorlek, fördelning av tid, ekonomi och regler för elevsammansättningen) och fysiska ramar 

(klassbyggnader, läromedel, laboratorier, utrustning osv).  

 

I temat läromedel och läromedelsanvändning verkar det således att dessa ramfaktorer kan vara av 

stor betydelse när man ska analysera lärares begränsningar och anledningar till val av läromedel. 

Detta ramfaktorteoretiska perspektiv från Dahllöf och Svensson kom på så vis att bilda en grund i 

analysarbetet av data. 
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5 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka förhållningssätt lärare på fyra gymnasieskolor 

i Uppsala och grannliggande kommuner har till varför de väljer olika typer av läromedel, med extra 

intresse för vilken roll som gymnasiets styrdokument spelar för dessa val. 

 

Utifrån detta syfte skall följande frågor bearbetas: 

1. Vilka typer av läromedel rapporterar gymnasielärare att de använder sig av?  

2. Hur beskriver gymnasielärarna själva de faktorer som ligger till grund för deras val av läromedel?  

3. Vad anser gymnasielärarna om den kompetensutveckling som finns ute på skolorna vad gäller val 

av läromedel?         
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6 Metod 

 

6.1 Design och datainsamling 

Mitt val av metod för datainsamling blev kvalitativa intervjuer, som på bästa möjliga sätt skulle 

klarlägga lärarnas egna uppfattningar och funderingar. Valet att göra kvalitativa samtalsintervjuer 

grundades även på att undersökningen kom att innehålla frågor med viss komplexitet. Med detta 

menar jag att svaren på frågorna kom att vara beroende av så många variabler och speglade hur 

intervjupersonerna såg verkligheten. En del forskare t.ex. Esaiasson menar att detta är en stark 

grund att göra kvalitativa samtals intervjuer, då man mer är ute efter att synliggöra tankar och 

funderingar kring ett fenomen, än att se en frekvens av någonting.
34

   

6.2 Urval av respondenter och presentation av skolor 

Urvalet av intervjupersoner bestod av ett kriterieurval där jag baserade mina val av intervjupersoner 

efter yrke och relevans till undersökningen. I detta fall var det urvalsgruppen ”Gymnasielärare”. 

Under min datainsamling kontaktades 5 gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun och 

närliggande kommuner, vilket var ett sammanlagt lärarantal på 40 personer och ett rektorantal på 

fem personer. Detta val grundade sig på att jag ville uppnå en spridning mellan olika skolor, så att 

studien inte enbart skulle redovisa resultat från en skola. Valet påverkades dock av vilka skolor och 

lärare som var tillgängliga för intervju under studiens gång.
35

 Det spelade mindre roll vilka de 

individuella personerna var, så länge de föll inom ramen för de kriterier som jag baserade mitt urval 

på, dvs. lärare på gymnasiet. Det viktiga med respondent-intervjuer är inte individerna utan att 

tankekategorierer för urvalsgruppen blottläggs.
36

 Det ska dock sägas att antalet respondenter ändå 

påverkade studien, då ett för litet antal respondenter ur urvalspopulationen skulle medföra att det 

skulle bli svårt att dra några som helst generella slutsatser vad gäller gymnasielärares attityder kring 

läromedel/läromedelsanvändning och styrdokumenten. Intervjupersonerna fungerade vidare som 

respondenter snarare än informanter. De kom huvudsakligen att få dela med sig av sin subjektiva 

verklighets bild, vilket var studiens avsikt.
37

 

                                                 

34 Esaiasson, Peter m fl., 2007:”Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: 

Norstedts juridik,  s. 266, 283-284) 

35  Essaiasson, s.260-261 

36 Esaiasson, 2007, s.295 

37  Esaiasson, s.257-258 
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Då det var svårt att etablera kontakt med kommunernas gymnasieskolor, bidrog detta till att jag i 

första hand via mail eller telefon fick kontakta rektorerna och meddela henne/honom om att jag 

ville utföra en studie, för att sedan be om kontaktinformation till de respondenter som jag var 

intresserad av. Det skulle visa sig vara aningen problematiskt att komma i kontakt med lärare, som 

ville ställa upp på intervju. Då de flesta kontaktförsök skedde via mail, var det väldigt enkelt för de 

berörda lärarna att tacka nej eller inte svara als. I närmare eftertanke skulle jag mer frekvent använt 

mig av telefon som kontaktmedel. Det blir mer personligt och man kan göra ett mer övertygande 

intryck, vilket möjligen bidrar till att fler tackar ja till en intervju.     

 

Jag kom slutligen i kontakt med sex stycken lärare från fyra olika skolor, som kunde ställa upp för 

ett intervjutillfälle, då det enbart blev negativa svar från den femte skolan. Fyra av lärarna var 

språklärare, dvs. de hade engelska som huvudämne och undervisade i modernt språk eller Svenska 

som andra ämne. Två av respondenterna skilde sig något genom att ha samhällskunskap och historia 

som huvudämnen. Alla respondenter var lärare som hade jobbat ett antal år inom yrket, dvs. lärare 

med mycket erfarenhet. Majoriteten av lärarna hade en bakgrund som speglades av en del olika jobb 

på högstadiet och gymnasiet. Samhällskunskapsläraren hade dessutom tidigare jobbat på universitet 

med fortbildning i didaktiska frågor, medan en av språklärarna jobbat med elever med speciella 

behov. Vidare så var könsfördelningen fem kvinnor och en man. Nedan följer en tabell som på ett 

tydligare sätt presenterar urvalet. Namnen på lärarna är inte lärarnas riktiga namn.  

 

Tvåpartsintervjuer i Uppsala kommun 

Anna: Lärare i Engelska svenska på yrkesskola  

Susanne: Lärare i Engelska Svenska på skola med både teoretiska program och yrkesprogram 

Lena: Lärare i Engelska och Tyska på skola med både teoretiska program och yrkesprogram  

 

Intervju i fokusgrupp i grannliggande kommun 

Fredrik: Lärare i Historia och Svenska på skola med både teoretiska program och yrkesprogram 

Linda: Lärare i Samhällskunskap och Livs och etikfrågor (samma skola som föregående) 

Frida: Lärare i Tyska och Engelska (samma skola som föregående) 

 

Respondenterna var fördelade över fyra skolor. Tre av skolorna var belägna i Uppsala kommun, 

medan en låg i grannliggande kommun. En av skolorna i Uppsala kommun erbjöd enbart 
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yrkesprogram medan de tre andra skolorna erbjöd både teoretiska och yrkesmässiga program. 

Skolorna visade en mindre variation i storlek, där de hade ett spann från 800-1500 elever. 

 

6.3 Datainhämtning och analysmetod 

Valet av metod blev halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, vilket nämndes kort i början av 

metodavsnittet. Intervjumallen innehöll öppna tematiska frågor. Steinar Kvale, forskare inom 

metodik, menar att denna typ av frågor passar sig bäst i respondentintervjuer. När man undersöker 

en människas subjektiva världsbild är det viktigt att ha korta deskriptiva frågor som tenderar att få 

längre svar.
38

 Dessa tematiska frågor var inordnade under de olika teman som var av studiens 

intresse. I denna studie var det t.ex. aktuellt att först fråga frågor som berörde temat ”studieobjektets 

utbildning”, ”Skolans läromedel” för att senare gå över till andra teman så som ”Läroboken”, 

”Styrdokumenten” etc. Att dela in frågorna under olika teman gjorde att det blev en mer 

strukturerad intervju och gjorde det lättare att analysera data. 

 

Tre av intervjuerna var tvåpartsintervjuer medan en intervju genomfördes i fokusgrupp med de tre 

lärarna från skolan i grannliggande kommun.
39

 Alla intervjuer spelades in med bandspelare, för att 

sedan mer eller mindre transkriberas ord för ord, men delvis genom koncentrering, där jag valde att 

ta fram de mest intressanta delarna från respondenternas svar. Detta gjordes p.g.a. att det i vissa 

intervjuer kom in andra samtalsämnen, som inte var av betydelse för studiens frågeställningar. Min 

databearbetning kom att inspireras av Svenssons genomförda studie, där liknande teman användes 

för att få en bättre struktur på analysen av data. I databearbetningen så sammanfattades och 

systematiserades resultaten genom fallbeskrivningar och korsreferenser mellan fallen i olika teman. 

Likheter och olikheter som existerade mellan de olika fallen och den tidigare forskningen kom 

senare att analyseras i diskussionsdelen, där utmärkande resultat i individuella fall kom att få ett 

speciellt fokus.
40

 Analysarbetet skilde sig inte märkbart åt i avseende på metodvalet 

Fokusgrupp/Tvåpartsintervju. Dock så försökte jag att analysera citatens innehåll, genom att vid 

behov spegla kontexten av citatet eller dess bidragande faktorer. Citaten kunde så att säga präglas av 

yttre faktorer så som frågeställning, intervjupersonens och/eller annan respondents åsikt t.ex. 

Avslutningsvis blev respondenternas och skolornas namn blev fiktivt kopplade till namn som skulle 

                                                 

38 Esaiasson, 2007, s.298 

39 Wibeck, Victoria, 2010: Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: 

Studentlitteratur, s.29 

40 Esaiasson, 2007, s.304-305 
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säkerställa anonymitetskravet.   

 

6.4 Reflektion över kvalitativa intervjuer som metod – fokusgrupp samt tvåpartsintervju  

Den kvalitativa samtalsintervjun som metod var att föredra då det handlade om en undersökning 

som innehöll sex personer. Vidare så var detta en kvalitativ studie där jag ämnade undersöka hur 

studieobjektens subjektiva verklighet såg ut. En enkätundersökning kunde ha genomförts om jag 

velat nå en högre generaliserbarhet i mina resultat, dvs. att jag studerat fler objekt och på det sättet 

kunnat dra slutsatser om urvalsgruppen. Problemet med enkäter är dock att de sker skriftligt. Man 

kan få ett bortfall av viss information dvs. frågor besvaras inte och man kan inte ställa följdfrågor. 

En intervju som är strukturerad och tematisk innebär ett mer kvalitativt resultat. Dock skall det 

tilläggas att intervjuer som saknar en klar struktur och där syftet med frågorna inte är klart, ofta kan 

leda till ett sämre resultat, som inte besvarar de frågeställningar man ämnade svara på innan 

studiens början. Detta gjorde att stort fokus lades på att skapa en strukturerad intervjumall, som i 

bästa mån svarade upp mot studiens frågeställningar. Vidare försökte jag att begränsa 

tolkningsutrymmet i de resultat som analyserades, genom att inte dra förhastade slutsatser av citat 

från respondenterna, som inte var självklara i sin mening. Att göra alltför vågade tolkningar anses 

ovetenskapligt och ger inte ett tillförlitligt resultat.
41

  

 

Metoden under datainsamlingen blev något tvådelad, då en av intervjuerna genomfördes i 

fokusgrupp med tre av lärarna.
42

 Följande aspekter är därför viktiga att belysa. 

Fokusgruppintervjuer kan ha fördelen av att de genomförs i ett mer naturligt och socialt 

sammanhang,
43

 vilket kan vara fallet om det är kollegor som inte är rädda för att uttrycka vad de 

verkligen står för. Det kan under dessa omständigheter ske ett mer naturligt samspel mellan de olika 

parterna och intervjun kan få ett helt annat djup, där olika teman diskuteras mer utförligt. Man kan 

få mer genomgripande diskussioner, som så att säga hela tiden präglas av olika perspektiv, där man 

som respondent själv har möjlighet att tänka efter på vad hon/han vill säga. En fokusgruppintervju 

kan också ha den fördelen att den blir mindre styrd av intervjupersonen. Respondenterna kan mer 

eller mindre bygga vidare på varandras svar och funderingar. Även om färre teman blir belysta, så 

kan de få helt annat djup.
44

 I tvåpartsintervjun så är det en interaktion mellan två personer. Det kan 

                                                 

41 Essaiasson, 2007, s.306 

42 Wibeck, 29-33 

43 Esaiasson, 2012, s.318 

44 Essaiasson, 2012, s.318 
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bli svårare att skapa en diskussion, då forskaren bör försöka att bibehålla sin neutralitet. I en 

tvåpartsintervju har dock respondenten inte några kollegor som denne måste uppmärksamma och 

redovisa sina funderingar för. Fördelen kan där bli att forskaren får ut mer data sett till kvantitet av 

individen.  

 

Resultatet tycktes inte märkbart skilja sig åt p.g.a metod. Dock kände jag att metoderna hade en 

påverkan på hur meningen i intervjun som samtal konstruerades, samt hur samtalen organiserades. I 

det ena fallet ställde jag som ”moderator” frågor, där svaren försökte organiseras i termer av 

diskussioner mellan flera parter där meningen kunde utgöra en förhandling mellan parterna med 

oviss utgång dvs. de definierade olika perspektiv, eller bildade gemensamma överenskommelser. I 

det andra fallet var det en mer ”dynamisk” organisation där två parter turades om, samt där jag 

ställde frågor och följdfrågor och respondenten svarade. Inslaget av förhandling fanns här också, 

men var möjligen inte lika framträdande. Det blev mer en persons perspektiv som blev 

framträdande.  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet mäter den giltighet som själva studien har, dvs. om metoderna som används för 

datainsamling är godtyckliga metoder för att mäta det man avser att mäta. Vad man ibland skiljer 

mellan är intern och extern validitet. När man talar om extern validitet talar man bara om resultatet 

man fått fram sett till den urvalsgrupp man studerat. Med extern validitet menas vidare att man 

generaliserar resultatet till en större målgrupp, vilket i föreliggande studie torde vara Sveriges 

gymnasielärare.45 

 

Validiteten i denna studie, som till största del är intern, uppskattades delvis genom att jämföra 

kategoriseringar, tematiseringar, frågeställningar och intervjustrukturer från tidigare forskning i 

området.  Dvs. vilka teman hade använts i tidigare forskning? Vilka var analysenheterna? Vilka 

resultat hade liknande studier fått fram? Genom att noga jämföra tidigare studiers struktur och 

jämföra resultat, visade det sig att den struktur, teman som använts och resultat som fastställts, inte 

skulle skilja sig markant från föregående studier. Vidare uppskattades validiteten genom att noga 

analysera intervjumallen i relation till studiens syfte och frågeställningar. Detta medförde att 

                                                 

45 Esaiasson, 2007, s.63-64 
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intervjumallen noga bearbetades, för att säkerställa att frågorna skulle få fram de resultat som 

studien hade för avsikt att mäta. 

 

 

 

Ytterligare en aspekt som belystes var könsfördelningen och ålder på respondenterna. 5/6 var 

kvinnor och alla respondenter hade lång erfarenhet i yrket. Detta gjorde att studien inte fick någon 

större spridning sett till kön eller ålder, vilket kan ha haft en påverkan på validiteten i relation till att 

besvara frågor som berör just kön och ålder utöver de som representeras i data. Tidigare studier har 

t.ex. påvisat att val av läromedel och läromedelsanvändning kan påverkas av ålder och erfarenhet i 

yrket.    

   

Vidare så bör en studies reliabilitet alltid säkerställas. Med detta menas att analysera hur noggrant 

studien har utförts.
46

 I mitt fall innebar det att se till att jag varit noggrann och inte slarvat med 

intervjuer och analyser. Det lades mycket fokus på att intervjuerna strukturerades på ett sådant sätt 

så att insamlad data skulle svara upp mot studiens frågeställningar. Vid genomförandet intervjuerna 

försökte jag som forskare att vara konsekvent. Jag var noga med att använda mig av samma 

intervjumall vid alla intervjutillfällen, där mallen hade tydligt strukturerade tematiska frågor. Utöver 

detta försökte jag att ställa uppföljningsfrågor om det behövdes.  

 

Vidare kom en respondent att vara aningen passiv under intervjun i fokusgrupp(Historieläraren), 

genom att inte ge en tydlig bild av hur han såg på läromedel och läromedelsanvändning. Detta 

gjorde naturligtvis att det blev svårare att få en korrekt bild av hur läraren ställde sig till de olika 

teman som berördes under intervjun. I närmare eftertanke borde jag som forskare kontaktat 

personen i fråga och ställt de frågor som behövdes ställas, för att få en tydligare bild av hur denne 

ställde sig till läromedel/läromedelsanvändning och skolans styrdokument. Dock var studiens syfte 

att undersöka en urvalsgrupps uppfattningar och idéer kring ett tema, vilket betyder att det inte bör 

haft någon större påverkan på analysen av data.  

 

Jag försökte i databearbetningen vara noga med kategoriseringar och tolkningar, vilket skulle bidra 

till att reliabiliteten säkerställdes. Man ska dock påpeka att datainsamlingen sker via tolkningar av 

intervjusamtal och transkriberingar av mig som enskild forskare, vilket gör att man får ett 
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individuellt tolkningsutrymme som man delvis använder sig av. Som forskare har jag så att säga ett 

individuellt tolkningsutrymme och ansvar i vilka citat jag väljer att ta fram för att spegla de 

uppfattningar urvalsgruppen har kring ett tema. Detta innebar att jag noga jämförde respondenternas 

utlägg kring speciella teman, för att bilda mig en uppfattning för vilka citat som kunde bilda 

gemensamma och individuella ståndpunkter. Yttre påverkan i form av frågeställningar, moderatorns 

subjektiva bild av temat och/eller annan respondents utlägg var också noga att analysera, så att 

citaten inte blev utan kontext, vilket togs upp i föregående stycke.  

6.6 Forskningsetiska reflektioner 

Denna typ av studie krävde att man såg till en del forskningsetiska aspekter. Att använda 

respondenter som forskningsobjekt krävde att jag som forskare skapade en viss relation till dessa 

intervjupersoner och informerade dem om viktiga aspekter. Det finns enligt föreskrifter fyra stycken 

krav relaterade till individskyddslagen när man använder intervju som metod: 

Informationskravet,Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.
47

  

 

I denna studie var informationskravet mycket viktigt. Intervjupersonen skulle ha klart för sig om 

vad studien hade för syfte och varför de var med som en del av studien. Respondenten fick 

dessutom klart för sig att deltagandet var frivilligt och att hon/han hade möjligheten att avbryta 

intervjuerna när som helst. Detta var av betydelse för att intervjupersonen skulle känna sig väl till 

mods och att han/hon skulle vara förberedd på vad det skulle ställas för typ av frågor. 

Samtyckeskravet innehöll inte samma vikt under denna studie, eftersom alla intervjupersoner var 

myndiga. Vad som var viktigt var dock att intervjupersonen skulle visa samtycke till att besvara de 

frågor som ställdes och inte tvingades in i en situation som väckte obehag. Ytterligare krav var att 

studien skulle uppfylla konfedentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket innebar att 

intervjupersonerna skulle vara på det klara med hur resultaten från forskningen skulle användas.  

Detta gjordes med hjälp av att beskriva hur all data skulle behandlas i studien. Respondenterna fick 

klart för sig att anonymiteten skulle säkerställas med hjälp av ett system där fiktiva namn på 

personer och skolor användes. 

 

Personlig eller känslig data är svår att definiera, men det var viktigt för mig att bara dokumentera 

och publicerar de data som intervjupersonen gav samtycke till. Informationen om en respondent 

fick heller inte nyttjas av mig, till att ta beslut som påverkade denne person. Detta medför att jag 
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både före och efter intervju försökte ha en bra kontakt med mina intervjupersoner och se till att de 

var väl informerade om hur jag kom att använda forskningen och hur den kommer att publiceras. 

Det skulle vara klart för både dem och mig vilka personuppgifter som jag kunde publicera.  

   

Det som skapade mest problematik var anonymitetskravet. Det var svårt att i min databearbetning 

hålla mig till ett system och ta med citat som inte avslöjade alltför mycket om den personliga 

identiteten. Personuppgiftslagen (PUL) är här av stor betydelse.
48

 Efter en genomförd intervju 

försökte jag att säkerställa att jag och intervjupersonen hade samma syn på hur samtalet skulle 

speglas i forskningsresultatet. Viktigt var därför att man betonade det system jag skulle använda 

mig utav i analysen, vilket inte skulle avslöja känslig fakta så som ras, politisk inriktning eller 

religion, såvida den berörda inte gav samtycke till att publicera viss fakta.
49

  

                                                 

48 Justitiedepartementet, 1998 

49 Datainspektionen, 2012 
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7 Resultat 

7.1 Inledning 

Denna del av studien är avsedd att presentera resultaten från de fyra intervjuerna. Resultatet från 

intervjuerna kommer att presenteras tematiskt genom att jämföra svaren utifrån studiens olika 

frågeställningar. Tvåpartsintervjuerna och fokusgruppintervjun kommer i detta kapitel ej att 

bearbetas var för sig, då fokus kommer att ligga på att spegla urvalsgruppens gemensamma åsikter 

och utstickande individuella fall. Metodernas påverkan kommer istället att mer utförligt diskuteras i 

diskussionsdelen som följer resultatdelen.  

 

Studiens respondenter fiktiva namn, som kopplats till de olika skolorna som presenterades i 

metodavsnittet. Namnen i analysen är alltså inte respondenternas riktiga namn, utan har skapats 

endast för att på ett övergripande sätt skilja de olika rösterna från varandra. Fokus ligger dock på 

vilka olika positioner som svaren ger uttryck för i relation till studiens frågeställningar. 

7.2 Läromedel – vilka? 

För att spegla vilka typer av läromedel som användes av lärarna, har jag valt att beskriva 

läromedelsanvändningen med hjälp av Ingela Korsells tolkning av läromedelsbegreppet. Korsell 

delade in läromedel i primära läromedel(Tillrättalagt material med tydliga pedagogiska riktlinjer 

exempelvis en lärobok) och sekundära läromedel dvs. material som saknar pedagogiska riktlinjer 

och där läraren själv bestämmer vad hon/han gör av materialet, samt vem/vilka som producerat 

läromedlet. Vidare kommer stycket som följer inte att gå in djupare på individuella citat, utan dessa 

kommer att bearbetas i följande kapitel, där lärarnas grund till valet av läromedel presenteras.  

 

Enligt lärarnas rapporter var det tydligt att det tycktes finnas en rangordning dvs. att vissa typer av 

läromedel dominerade de olika ämnena. Det som generellt uttrycktes dominera undervisningen var 

sekundära läromedel, läromedel utan pedagogiska riktlinjer, i form av artiklar/annat material på 

nätet, filmer, skönlitterära böcker, grammatikspel och andra spel som lärarna själva köpt in.  

 

Majoriteten lärare rapporterade sig också använda mycket egenproducerat material de samlat på sig 

genom åren. Det tog sig uttryck i form av färdigkomponerade powerpointpresentationer, egen-

designade diskussionsuppgifter, grammatikspel och färdigdesignade övningar för speciella 

tidningsartiklar m.m.  
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När det gäller läroboksanvändningen, tycktes det finnas skillnader bland ämneslärarna i hur mycket 

läroboken fick figurera som innehållsmässig utgångspunkt för deras undervisning. De lärarna som 

hade moderna språk rapporterade att de var mer villiga att använda sig av läroboken, samtidigt som 

de också gav uttryck för att de försökte använda sig av mer sekundärt material i den mån det var 

möjligt. Det fanns också andra lärare som gav uttryck för att läroboken kunde bilda en utgångspunkt 

för deras undervisning. Fredrik, som undervisade i Historia antydde sig använda läroboken som bas 

för sin undervisning genom att låta lärobokens innehåll i form av struktur, texter och övningar bilda 

en utgångspunkt för majoriteten av lektionerna.  

 

Alla lärare rapporterade att de använde IKT i sin undervisning. Dock tycktes det vara en skillnad i 

hur mycket IKT figurerade i undervisningen. Lena gav uttryck för att hon använde datorn mycket 

på hennes skola, där eleverna också hade egen dator. Lena menade på att uppgifter designades så att 

de lätt kunde bli utförda med hjälp av en dator som skrivmedel och/eller sökmotor. Lärarna på de 

andra skolorna gav uttryck för att de ofta försökte jobba med hjälp av teknologiska hjälpmedel i 

form av dator eller tv på lektionerna, i den mån det var tillgängligt och passade in i deras 

undervisning.  

 

7.3 Läromedel – varför? 

I intervjuerna gav lärarna uttryck för att deras val av läromedel påverkades av ett antal faktorer. För 

att återge en tydligare bild av vilka faktorer som spelade in i lärarnas val av läromedel, har jag valt 

att enskilt belysa de faktorer som tycktes ha starkast inflytande på lärarnas val av läromedel.  

7.3.1. Lärarnas inställning till undervisning och inhämtning av kunskap 

Enligt lärarnas rapporter grundades deras val av läromedel till stor del på deras inställning till 

lärande, som präglades av reformen från 1994. Många lärare såg det fria valet av läromedel, som 

lärare förfogar över, som något positivt och något som också bör utnyttjas. Med en mål- och 

resultatinriktad skola fanns det utrymme för lärarna att själva skapa övningar och material, dvs. vara 

mer kreativa i sin undervisning. En del av lärarna ansåg dessutom att det inte bara låg i elevens 

intresse att lärarna varierade sina val av läromedel. Möjligheten att vara kreativ, var för många av 

lärarna något som tog fram inspirationen i yrket. Något som Frida tydligt gav uttryck för när hon 

svarade på frågan ”Vad är din inställning till undervisning och lärande? Vad är viktiga egenskaper 
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för dig?”: 

 

Frida: ”[...],vi pratar liksom om egenskaper och lärarstilar och sånt dära. För mig är kreativiteten nåt 

jätte jätteviktigt, att man är kreativ, att man kan så att säga, och det är inte bara för elevernas skull, 

utan för ens egen skull också” 

 

Frida gav uttryck för att kreativitet var viktigt för henne i undervisningen, men ansåg också att det 

inte bara var eleven som stimuleras av att man arbetar med en variation i sin undervisning, utan 

även läraren. Detta kan tyda på att variation var något som gjorde det roligare för läraren att 

undervisa. Det verkade också som att drivkraften att vara kreativ och använda sig av en variation av 

läromedel, bidrog till att de flesta lärarna använde sig mycket utav sekundära läromedel i form av 

skönlitteratur, radio, film, tv-program, internetsiter etc. Då materialet inte hade några tydliga 

pedagogiska riktlinjer kunde lärarna använda sig av sin pedagogiska erfarenhet och kreativitet, för 

att själva komma på övningar som passade de olika elevgrupperna.  

 

7.3.2 Läromedlens aktualitet 

Lärarnas val av läromedel verkade också handla om aktualitet. Ett läromedels aktualitet tyckte 

mätas i hur pass gammalt det var, till vilken grad det var korrekt rent faktamässigt och om eleverna 

kunde relatera till läromedlets innehåll. En del av lärarna uttryckte i samband med sitt belysande av 

aktualiteten i läromedel, ett missnöje gentemot lärobokens brist på aktualitet. Intervjuerna kom just 

p.g.a lärobokens brist på aktualitet ofta att få ett flitigt återkommande tema ”läroboken kontra 

sekundära läromedel”. På tre av skolorna hade samma lärobok funnits kvar i flera år och på det viset 

förlorat sin aktualitet. Detta verkade ta bort inspirationen och läroboken ansågs i en del fall ologisk 

och tråkig, vilket kom till uttryck i följande citat från Lena, där temat ”läromedelsbeställning” 

belystes:  

 

Lena: ”[...], nej för jag tycker att dom är så fruktansvärt dåliga. Dom är ologiska, dom är tråkiga, så att 

då på steg 3 och 4 är det kanske någon gång jag tar någonting ur läroboken.” 

 

Lena, som innan detta citat beskrivit ett behov av nya läromedel, ger här tydligt uttryck för en 

frustration gentemot läroböckerna i moderna språk på hennes skola. Böckerna var så tråkiga och 

inaktuella, att Lena i många fall avstod från att använda dem i sin undervisning. En del respondenter 

tycktes dock instämma på den punkten, framförallt när det gällde aktualiteten i läroboken. Det var 

dumt att jobba med en bok som var flera år gammal, när det fanns annat material på nätet som var 
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mycket mer aktuellt. Det handlade inte bara om att lärarna själva tyckte att det var tråkigt att följa 

läroboken till punkt och pricka. Eleverna förtjänade en bra utbildning. Om det ska vara bra och 

givande övningar krävdes det att de texter och övningar som var aktuella, så att eleverna kunde 

relatera till uppgifterna. 

 

7.3.3 Organisatoriska faktorer i skolan 

En organisatorisk faktor som tycktes ha inflytande på en del lärares val av läromedel, var ekonomin 

på skolorna. Två av lärarna uttryckte att de p.g.a ekonomiska faktorer, kunde dra sig för att köpa in 

nya läroböcker, då de kunde bli tvungna att ha dessa under en väldigt lång tid. Att köpa in ett 

läromedel innebar så att säga att de skulle känna ett tvång att använda det. Var läromedlet då inte 

bra, så hade de slösat bort de pengar de hade till förfogande och var fast med ett läromedel de inte 

ville arbeta med. En situation som skulle ha negativ påverkan på deras undervisning. Susanne var 

en av lärarna som tydligt gav uttryck för att det fanns ekonomiska begränsningar vad gäller inköp 

av läromedel i kommunen:  

 

Susanne: ”[...].Men som man känner. Det är en ekonomisk fråga i väldigt stor utsträckning. Så att vi 

kan liksom inte ”ooo nu vill vi ha den här boken, den andra va inge bra”. Köper man ett läromedel får 

man ha det i 5-10år banne mig. Så fattiga är kommunerna.”   

 

Susanne förklarade i samband med detta citat, att det pågått en planering av läroboksinköp inför nya 

läroplanen gy11 på hennes skola. Susanne verkade tydligt missnöjd med hur lite pengar hennes 

skola satsade på läromedel och beskrev en situation, där hon verkade begränsas av ekonomin, vad 

gäller läromedelsanvändning. Det fanns dock skolor, där ekonomin inte var någon större faktor. 

Anna, som undervisade i samma kommun som Susanne och Lena, uttryckte visserligen att lärarna 

på skolan inte hade mycket läroböcker. Men den till stora delen lärobokslösa undervisningen hade 

inte med ekonomiska faktorer att göra, utan en annan faktor i form av Gy11. Enligt Anna ville 

skolan vänta in den nya läroplanen, för att vid en senare tidpunkt beställa läromedel som anpassat 

sig bättre till de olika kurserna, och svarade upp mot de nya styrdokumenten. Detta citat från Anna 

är taget från ett utlägg, där hon svarar på frågan om de inom arbetslagen hade begränsade budgettar: 

 

Anna:”[…].Vi har väl egentligen haft ganska bra så vi har väl fått köpa de vi har velat för det mesta, så det har inte varit 

några större problem. 
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Anna, som i ett senare citat gav uttryck för att hon var medveten om kommunens begränsade 

ekonomi, upplevde sig dock inte påverkas direkt av kommunens ekonomi vad gäller 

läromedelsanvändning. Om hon ville ha ett läromedel kände hon att det inte skulle vara några 

problem rent ekonomiskt.  

 

Lärarnas rapporter tyder på att skolorna skilde sig åt vad gäller tillgänglighet till elektroniska 

hjälpmedel. Alla skolor verkade ha god tillgång till datorer. Susannes skola hade ett projekt på gång 

där de hade börjat med att ge ut datorer till eleverna. Det fanns dock en av skolorna som stack ut 

och det var Lenas skola, där alla elever och lärare hade varsin dator. Det medförde att det skapades 

ett nätverk där lärare och elever hade ett elektroniskt medium som de kunde använda tillsammans i 

och utanför undervisningen, genom att bygga upp intranät och ha kontakt via kursrum. Detta 

verkade ha en tydlig påverkan på hur undervisningen bedrevs på skolan. Lena gav uttryck för att 

bedriva majoriteten av lektionerna med hjälp av dator vilket kan påverka undervisningens upplägg 

och dynamik. Hon hade också möjlighet att använda internet på projektor, vilket verkade skapa en 

mängd möjligheter vad gäller material till undervisningen. Det kan tyckas att lärarna på de andra 

skolorna skulle ha nämnt bristen på egna datorer som en faktor som påverkade deras undervisning. 

Lärarna på de andra skolorna gav dock aldrig tydligt uttryck för att de begränsades av att de hade 

för få datorer eller att eleverna inte hade sina egna datorer. Det uttryckte att det fanns datorer som 

de kunde använda om de ville och på Susannes skola fanns det även där ett intranät mellan elever, 

lärare och föräldrar. Detta kan tyda på att tillgängligheten av tekniskt material inte var en faktor som 

på ett tydligt sätt begränsade lärarnas undervisning. 

 

7.3.4 Hänsyn till elevernas styrkor och svagheter 

Lärarnas val av läromedel tycktes tydligt påverkat av ämnet de undervisade i och hur 

elevsammansättningen i klassrummet såg ut. Detta gjorde sig speciellt tydligt bland de lärare som 

undervisade i språk och framförallt i moderna språk. De ansåg det vara svårt att bedriva 

undervisning med enbart sekundära läromedel, då många elever var för svaga vad gäller kunskapen 

i de olika ämnena. Svaga elever behövde enligt flertalet av de intervjuade en tydlig struktur, vilket 

läroboken kunde bidra med. Lärarna påpekade också behovet av att skickligare elever måste få 

stimulans. Detta kunde de inte få genom att bara arbeta med läroboken, vilket skapade ett svårt 

dilemma vad gäller deras val av läromedel. Detta var något nästan alla lärare var överens om. Dessa 

tankar speglas i följande citat från Susanne: 
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Susanne: ”[...]. Jag kanske använder 1/3 av läroboken. Spelar i stort sätt ingen roll. Och nu när vi har 

datorer. Det finns så mycket annat. Allt finns så man kan göra det på ett mycket bättre/aktuellare sätt. 

Känner absolut inte att jag i NV-klassen, jag vet inte om jag föregriper mig nu. Ju svagare eleverna är, 

ju viktigare är det, upplever jag av min erfarenhet, att dem har en bok. ”Det här är engelskan, så ska 

man göra det”... pricka av att man gjort det och så ska man kolla av. Det är jätteviktigt för svaga 

elever. Men elever som är duktiga på NV, dem kan så mycket engelska när dem kommer till 

gymnasiet, så det gäller att stå upp mot den där utmaningen så att dom får använda språket till 

någonting och då är det inte läroboken det första. Då kan man köra nåt tema eller plocka in grejer och 

så, ja.” 

 

Susannes citat är taget från en diskussion om läromedelsbeställningar på hennes skola. Susanne 

kände inte att nya läroböcker var något som hon kände ett behov av. Hon ansåg sig så att säga inte 

vara ”läromedelsberoende”. I anknytning till detta angav hon dock att det var en mycket tydlig 

skillnad vad gäller val av läromedel när man ser till ämne och elev. Ju svagare elever, desto större 

behov av struktur och tillrättalagda övningar, vilket läroboken kunde erbjuda. Det verkade vara en 

homogen uppfattning bland lärarna, att ju bättre eleverna var i det enskilda ämnet, ju mer kunde 

lärarna använda sin kreativitet och skapa övningar utöver läroboksövningarna.  

 

7.3.5 Användbarhet i språkundervisningen - läroböcker kontra egenproducerat material 

Trots att de flesta av lärarna verkade ha en lärarstil och syn på kunskap som strävade bort från det 

traditionella synsättet, att läroboken ska vara den innehållsmässiga basen i undervisningen, verkade 

det tydligt att behovet av en lärobokscentrerad undervisning var viktigt i en del ämnen, speciellt i 

moderna språk. Vissa menade att eleverna inte hade tillräckligt mycket kunskap i språket och på det 

sättet behövde mer struktur och tillrättalagt material, dvs. texter som anpassats till elevens 

kunskapsnivå, vilket läroboken kunde erbjuda. Dock påpekade tyskläraren Lena, som undervisade 

tyska, att hon försökte med andra typer av läromedel i form av egenproducerat material t.ex., då hon 

ansåg skolans lärobok för tråkig och ologisk. Lena menade vidare att hon inte hade några problem 

med att använda lärobok om den är bra. För att visa på attityden till lärobokens roll för lärarna i 

moderna språk, har följande citat valts ut från Lena och Frida: 

 

Lena: ”Nej för jag tycker att dom är så fruktansvärt dåliga. Dom är ologiska, dom är tråkiga, så att då på 

steg 3 och 4 är det kanske någon gång jag tar någonting ur läroboken.” 
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”[...].I  Språken varierar det lite. Spanskan har jättebra läroböcker, franskan har köpt in nytt som också 

är jättebra. Och har man ett bra läromedel så är det jättebra att man kan med gott samvete följa det 

mera. Det skulle göra det mycket lättare, för nu får jag ju försöka leta igenom och sätta ihop mina egna 

uppgifter, och sådär va. Och det är ju klart att det tar mycket mer tid, och sen eftersom jag har hållit på 

några år, så har jag ju en del som jag kan återanvända, visst alltså.” 

 

Frida: ”Jag tror att det hänger ganska mycket ihop, alltså attityden till läromedel, alltså läroböcker och 

andra läromedel och hur dann  man är, vilken ”lärarstil” man har. och jag kan ju säga att jag, det skiljer 

sig litegrann mellan min undervisning i Tyska och min undervisning i Engelska. I tyska är det mer, där 

använder jag lärobok mycket mycket mer. Dels för att eleverna inte kan lika mycket Tyska som dom 

kan Engelska. Man kan inte göra vad som helst i Tyska för att det måste vara tillrättalagda texter. Det 

går inte att använda autentisk text för dem lägre stegen. Men ju högre upp i så att säga stegen i tyska 

man kommer, desto mer närmare det sig mina attityder och mitt sätt att undervisa i engelska.” 

  

Lena och Frida visar båda att de gärna vill ta ett steg bort från läroboken men påpekar samtidigt att 

de kan följa läroboken om den är bra. Både Lena och Frida upplevde annars att de blev för styrda av 

att använda läroboken i Engelska. Eleverna hade en högre kunskapsnivå, och därför kunde de 

använda mycket annat material, som de tyckte var roligare och mer givande att jobba med. 

Läroboken blev därför en väldigt liten del av deras läromedelsanvändning i Engelska i jämförelse 

med Tyskan. Lena visade dock upprepade gånger att hon även i tyska försökte jobba lärobokslöst. 

Hon betonade hela tiden att det ska vara ”roligt” material och innehåll. Eleverna och lärarna måste 

stimuleras av undervisningsformerna. Dock ställde det mer krav på läraren och tog mer arbetstid, 

om man ville jobba på det viset.  

 

Det verkade också som en del av lärarna med sin erfarenhet och tid i yrket samlat på sig material 

och idéer genom åren. Detta tycktes bidra till att de kunnat ta ett steg bort från läroboken även i 

ämnen som moderna språk, vilket Lenas citat ovan är ett tecken på. Susanne gav även hon uttryck 

för att steget bort från läroboken kunde ha med erfarenhet i yrket att göra. Susanne ger här svar på 

frågan om hon trodde att läroboksanvändning var en erfarenhetsfråga: 

 

Susanne:”Jag tror det, och jag tycker att det är rätt. Alltså jag har använt lärobok jättemycket innan jag jobbat i 30år så 

att säga. Man måste använda läromedel på det sätt som passar en själv. 

 

Susanne, som tidigare i intervjun givit uttryck för att använda mycket sekundära läromedel i sin 

undervisning, ger här uttryck för att hon använde mycket lärobok tidigare, vilket pekar på att det 
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kan vara en erfarenhetsfråga. Susannes citat ovan kan dock ha varit påverkat av ett utlägg, där jag 

som forskare beskrev att man i tidigare forskning speglat frekvent läroboksanvändning som starkt 

beroende av erfarenhet i yrket. 

 

Språklärarna upplevdes annars vilja avstå från en lärobokscentrerad undervisning. De menade att 

det är elevernas kunskap i ämnet och deras egen syn på kunskap och kunskapsinhämtning som står i 

centrum för valet av läromedel. När eleverna har mycket kunskap, som i Engelska t.ex., finns det 

ingen anledning att använda läroboken. Då var det enligt majoriteten mycket bättre att gå ut på 

nätet, eller hitta någon skönlitterär text som var mycket mer aktuell. Framförallt avstod lärarna från 

läroboken, för att de kände sig bekväma och lyckliga över dagens lärarroll, där man förväntas 

använda en variation av läromedel. Susannes gav tydligt uttryck för denna ståndpunkt när 

lärobokens roll i hennes ämnen diskuterades: 

 

Susanne: ”Jag kanske använder 1/3 av läroboken. Spelar i stort sätt ingen roll. Och nu när vi har 

datorer. Det finns så mycket annat. Allt finns så man kan göra det på ett mycket bättre/aktuellare 

sätt.[...] 

 

”Jag tycker att det kan finnas litterära texter och att man kan använda det för att jobba. Men att 

använda läroboken för att det skulle vara kursen och harva stycke efter stycke på samma sätt, det är ju 

meningslöst. I ett ämne som engelska i alla fall där dem är så duktiga och kan så mycket. Dom har ju 

mer engelska omkring sig än vad jag kan fixa i klassrummet egentligen.” 

 

”[...]. Men skulle jag undervisa i ett modernt språk, då är ju läroboken på något sätt viktigare. Då 

måste man nöta strukturen och man måste ha grammatiken. Då är det ju lätt om man har det i hand. 

Man behöver inte bara ägna sig åt lärobok, men i större utsträckning. På ju lägre nivå man är. Så 

känner jag det.” 

 

Susannes tankar om lärobokens roll i de olika språken tydde på att det fanns en tydlig skillnad på 

pedagogik vad gäller val av läromedel i Engelska och Moderna språk. Elevernas kompetens stod 

återigen som avgörande faktor. I Engelska kände hon sig mycket mer villig att använda sin 

kreativitet och hitta på övningar från material som inte var pedagogiskt tillrättalagt.   

 

Anna(Svenska/Engelska-lärare) var den som stack ut genom att visa tydliga tendenser att använda 

lärobokens struktur som mall för vad som ska undervisas. Hon uttryckte att lärobokens upplägg för 

hur man skulle arbeta och vad som skulle läras in, inte skilde sig mycket från det sättet hon jobbade 
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på. Följande citat speglar Annas tankar kring deras läroboksanvändning: 

 

Anna: ”Jag tycker att hur jag jobbar och hur man ser läroböckerna, så är det ingen större skillnad. Bara 

att man kanske jobbar med andra texter och så, men jag tycker inte att jag avviker ifrån hur läroboken 

skulle lägga upp det egentligen.” 

 

Annas tankar visar på att det finns lärare även i Engelska, som uttrycker att läroboken kan fungera 

som mall för vad som ska undervisas. 

  

  

7.3.6 Ämnesdidaktiska skäl till val av läromedel – Historia och Samhällskunskap 

Fredrik och Linda, som var Historia respektive Samhällskunskapslärare hade två ämnen som skilde 

sig från de andra lärarna. Därför är deras syn på lärobokens roll i undervisningen intressant att ta 

upp enskilt. Linda ställde sig väldigt kritisk till läroboken som utgångspunkt för undervisningen. 

Hon menade att boken saknade aktualitet och delvis kunde ha vissa faktafel. I ett ämne som 

samhällskunskap var det väldigt viktigt med just aktualiteten, och det var något som alla läroböcker 

i ämnet saknade. Hon kom aldrig att bokstavligen uttrycka att hon inte använde läroboken, men 

hennes yttranden pekade på, att hon bedrev en nästintill lärobokslös undervisning: 

 

Linda: ”Samhällskunskap handlar om det som händer här och nu, inte bara om det som hände då. Med 

tanke på att vi idag har nätet så finns det så otroligt mycket. Alltså allt det där som står i läroböckerna, 

det finns redan på riksdagens hemsida...jag kan ge dom länktips och jag kan ge dom alltså sidor som 

gör att dom får exakt den neutrala kunskapsbas som boken ger dom också...men jag kan också 

kombinera den med en helt annan aktualitet, att det, jag menar att så fort läroboken är tryckt är den ju 

gammal (skratt).Och det gäller ju framförallt i samhällskunskap va. Den där bilden på Olof Palme eller 

Göran Persson. Det känner jag är liksom en svaghet som man liksom aldrig kan komma åt med en 

lärobok i samhällskunskap då. I religion är det lite annorlunda men jag tycker fortfarande att det är 

spännande att jobba med aktualitet där. Men där handlar det ofta om, alltså ja, läroböckerna är oftast 

ganska dåliga helt enkelt. Det är felaktigt faktainnehåll, dom är förenklade, förgrovande, fördomsfulla 

o.s.v. tycker jag. Ööh, så det är därför jag inte använder dem” 

 

Linda visar här tydligt på läroböckernas brister i ämnet och gör i vissa fall narr av läroböckerna i 

form av skratt efter vissa utlägg. Men Linda pekar inte bara på bristen på aktualitet i 

samhällskunskapsböckerna och religionsböckerna, utan menar också på att det finns andra brister så 
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som att de är ideologiskt vinklade, fulla av faktafel och fördomsfulla. Lindas analyser av 

läroböckerna i hennes ämnen verkade på så sätt ha fått henne att jobba nästan enbart med sekundära 

läromedel i form av egenproducerade övningar, presentationer och uppgifter. 

 

Fredriks attityd till användningen av olika läromedel, var aningen bristfällig p.g.a hans passivitet i 

fokusgruppen, men Fredrik gav dock uttryck för att han använde läroboken som innehållsmässig 

utgångspunkt för undervisningen. Han menade att i ett ämne som historia kunde det vara svårt att 

hitta sekundärt material att jobba med, som speglade historien på ett objektivt sätt. Han upplevde att 

eleverna behövde de centrala begrepp och definitioner som boken erbjöd, för att kunna skaffa sig en 

objektiv historisk bild av verkligheten. Dessa Citat från Fredrik ger uttryck för hans tankar kring 

läroboken:  

 

 

Fredrik: ”Man skulle kunna vinkla historian rent materialistiskt marxistiskt vid sidan av. Hitta 

läromedel där också hur historien utspelar sig ur ren ideologisk synpunkt. Likaväl som att 

högervärdera d.v.s. förneka förintelsen då rå, liksom att man lär ut helt absurda saker då va. Så det 

gäller ju att hitta någon slags objektivitet också,[...]” 

 

”Läroböckerna på sitt sätt har ju då i bästa fall ett språk som man kan lära på ett gemensamt, en 

gemensam referensram. Man kan få in orden, man kan förklara orden. Sådana där svåra ord som man 

kan ta till sig för att få större så att säga verktygsfält för att analysera verkligheten va.” 

 

Det verkar alltså som att Fredrik argumenterar för att en lärobok i historia skapar någon sorts 

objektiv referensram för lärare och elever. Med läroboken som innehållsmässig utgångspunkt 

verkade man enligt Fredrik säker på att undervisningen inte blir för ideologiskt vinklad och att 

kursplanen följs mer korrekt. Vi ser att Fredriks, Lindas och de andra lärarnas inställning till 

användandet av lärobok och andra sekundära läromedel skiljer sig åt p.g.a deras ämnen, vilket kan 

vara ett intressant tema att titta vidare på.   

7.3.7 Styrdokumentens betydelse 

Styrdokumenten verkade ha olika påverkan på lärarna, vad gäller val av läromedel. Vad som var 

gemensamt för alla lärare var att de på något sätt hade styrdokumenten i bakhuvudet vid planering 

av sina lektioner och därför inte kontinuerligt behövde se över dem. Dock spelade styrdokumenten 

en större roll i vissa moment enligt lärarna. En del av lärarna gav uttryck för att styrdokumenten 

ingick som en stor del av deras planering av terminer och examinationer.  
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De respondenter som intervjuades i fokusgrupp hade en djupare diskussion av temat och 

poängterade att det under senare tid varit mycket fokus på styrdokumentens syn på läromedel och 

läromedelsanvändning i och med att Gy11 skulle införas kommande termin. Frida gav i ett yttrande 

prov på att hon var väl medveten om hur man enligt kursplanerna bör arbeta och att de nya 

styrdokumenten dessutom skulle ha en mer ”styrande effekt” än de Lpo94. Dvs. att staten skulle 

bestämma mer vad som skulle ingå i lektionerna: 

 

Frida: ”En del ämnen har det ju ändrats väldigt mycket i. Medans t.ex. i moderna språk så har vi mest 

suttit o tänkt ”jaha vad bra, nu kommer det som vi redan gör. Det står här. Fast vi har alltid gjort det!” 

Så att det kommer inte kräva någon större förändring, i alla fall inte för mig och flera av mina 

kollegor. Sen finns det kanske dom som är tvungna att ändra på sig en del för att det finns inskrivet 

saker som dom inte har gjort tidigare. Sen så står ju det här med musik film och media. Att det 

verkligen ska ta en stor plats. Det står inskrivet i ämnesplanerna. Det har det ju aldrig gjort. Så att säga 

styrt innan, medan jag och fler med mig jobbar så ändå, att det tar en stor del.” 

 

Frida var mycket väl medveten om vad som står i styrdokumenten, när hon planerade vad eleverna 

skulle arbeta med och lära sig. Linda, som också var med i fokusgruppen, stämde in på Fridas 

kommentarer om Gy11. Vidare gav Linda en antydan till att styrdokumenten hade stor del i hennes 

val av arbetssätt och undervisningsmetoder. Det var en av de större faktorerna till att hon också 

bedrev en lärobokslös undervisning. Eleverna skulle få variation i sättet att inhämta kunskap. Det 

var viktigt att materialet skulle svara upp mot det som stod i kursmålen, dvs. ha aktuellt material. 

Detta gjorde att hon ville använda mycket sekundärt material och anpassa undervisningen till 

elevgruppen, istället för att använda sig av en lärobok som hon ansåg inaktuell. Detta kommer till 

uttryck i följande citat: 

 

 

Linda: ”[...]Jag känner att dem(styrdokumenten) sitter i ryggmärgen för mig. Jag känner att dem, jag är 

verkligen ett med dem, eller jag tror mig i alla fall  vara det (skratt), och om jag tittar på dom och så 

tittar jag på läroböckerna. Så känner jag att det finns en stor riskechans[…]. Det har hänt lite på den 

fronten, men jag skulle nog vilja säga att det är väldigt få läromedel som utgår ifrån kursplanen. Att 

luras av att, jag har ju haft lärare som sagt att ”här har du kursen”, och så slänger som fram en bok va. 

Då är man ute på väldigt hal is tycker jag, och speciellt när det står i styrdokumenten att du ska utgå 

från elevens kunskap och tidigare erfarenheter och det som händer i samhället. Då kan du ju aldrig 

säga att en bok är styrdokumentet” 
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Linda är väl medveten om styrdokumenten och att de har stor betydelse för hennes undervisning. 

Detta har också medfört att hon tagit ett steg bort från läroboken, som hon anser inte motsvarar 

någon form av styrdokument. Hon pekar även på att det finns en risk i att utgå från läroboken som 

någon slags kursplan. Linda pekade mycket på att det var eleverna och kursmålen som var i 

centrum, inte läroboken.    

 

Överlag visade sig styrdokumenten ha betydelse för lärarnas val av läromedel. Dock gav en del 

lärare uttryck för att styrdokumenten är ganska svårtolkade och svåra att få grepp om, men att de 

samtidigt klart påverkade deras undervisning. När det gällde gemensam bearbetning av 

styrdokumenten i klassrummet, försökte vissa lärare få in det, genom att början av terminen låta 

eleverna bläddra igenom läroboken, kursmål och betygskriterier för den bestämda kursen och på 

något sätt låta dem vara med och bestämma hur målen skulle nås. En av skolorna hade också lokala 

kursplaner, vilket gjorde att eleverna fick ett klarare perspektiv av vad som skulle undervisas, och 

på det sättet kunde vara mer aktiva i hur de skulle lägga upp kursen. Följande citat ger en klarare 

bild av hur en del av respondenterna ser på styrdokumentens inflytande: 

 

Susanne: ”Nationella styrdokumenten har vi brutit ner till rent konkreta lokala. Asså därför att om man 

lägger fram en sån här nationell kursplan för en elev så ”va?!” Byråkratiska. Utan vad är det man gör 

”Det här det här och det här gör vi” Och då har man ju det här pappret själv. Ex: ”vi läser två romaner, 

vi har en muntlig/skriftlig redovisning, tema”. Engelska B framför allt, för där är det kursplanen som 

säger att det ska vara litteratur olika genrer på olika tidsepoker[…]. 

 

Susanne var i högsta grad medveten om styrdokumenten, då hon även bröt ner dem i lokala 

kursplaner som skulle följas. Hon visar tydligt på att eleverna har en påverkan på vad som ska 

undervisas och hur det ska undervisas. 

 

 

Lena: ”Ja alltså jo, jag tycker ju att det är många ord i dom och att dom är delvis ganska vagt hållna. 

Som vindarna blåser nu så är det väl lite mer katederundervisning igen och lite mindre grupparbeten 

och det tycker jag är bra. Att man har lite mer både och. För att det här med att eleverna bara ska söka 

kunskap själva, det blir en ganska omständlig process som inte alltid leder så himla långt så det kan va 

bra att varva litegrann där. Försöka ha så stor variation som möjligt, tycker jag är jätteviktigt. Och sen 

varje lektion. Ska lyssna, prata, skriva läsa så att man får med, så att det inte blir så att de sitter tysta en 

hel lektion.” 
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[…].Jorå, men där brukar jag alltid titta på styrdokumenten. Dom här och dom  här momenten ska vara 

med. Tar upp med klassen. ”Det här säger myndigheterna att vi ska göra”. ”Hur ska vi verkställa det 

här i klassrummet?” Och så har vi diskussion kring det.” 

   

Lena visar prov på medvetenhet vad gäller styrdokumentens betydelse i hennes val av läromedel. 

Eleverna får vara med och bestämma och hon försöker också variera sin undervisning, vilket står i 

styrdokumenten. Det verkade annars som att Lena tycktes bli ställd mot väggen av denna fråga. 

Hennes sätt att lägga betoning på vissa ord, kan vara tecken på att hon känt ett tvång att uttrycka att 

styrdokumenten gjort sig synliga i hennes undervisning. Det bör dock tilläggas att det bara är min 

individuella tolkning som forskare, men också att denna typ av påverkan kan vara återkommande i 

denna typ av intervjuer som berör känsliga teman. 

 

Anna var den ende som gav uttryck för att styrdokumenten inte hade någon större betydelse för 

hennes val av läromedel och planering av lektioner: 

 

Anna: ”Det är inte alltid att jag sitter med styrdokumenten under näsan, men jag vet att det är viktigt 

med kommunikation och att dem får arbeta med sånt som ligger som nära och som dom kan relatera 

till. Det vet jag ju, men att jag skulle sitta och jämföra och säga att ”det här kan jag inte göra för det 

passar ju inte in” det gör jag inte.” 

 

Anna visar likt de andra lärarna en medvetenhet om att man ska eftersträva en variation av 

kunskapsinhämtningssätt i sin undervisning, och försökte därmed att på bästa sätt göra detta. Dock 

var styrdokumenten ingen faktor som verkade ha någon större påverkan på hennes val av läromedel 

sett till intervjusvaren.   

 

 

7.3.8 Betydelsen av tillgänglig IKT 

Tekniska hjälpmedel och läromedel, var något som alla respondenter tycktes använda i sin 

undervisning. Graden av hur mycket de olika lärarna använde tekniska redskap verkade dock skilja 

sig åt p.g.a. vissa organisatoriska faktorer på skolorna. Vissa skolor hade väl utvecklade 

datanätverk, där de kunde lägga upp sin planering, uppgifter, presentationer och information om 

olika kurser på nätet, och hade på det sättet en mer utpräglad digital kontakt med eleverna. På en 

skola gav man dessutom ut datorer till eleverna, vilket verkade bidra till att nästan all undervisning 
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innehöll IKT. De respondenter, som använde sig av s.k. ”kursrum”, där de kunde lägga upp diverse 

information till eleverna, ställde sig väldigt positiva till möjligheterna att organisera och forma sin 

undervisning på det sättet. Något som Susanne ger uttryck för i följande citat, där hon diskuterar 

egen-producerade läromedel: 

 

Susanne: ”Ja vad ska man säga. Sammanställt och mycket som man tar från Educational sites liksom. 

Sen har jag kursrum. Det är det bästa läromedlet jag har. Det här intranätet. Där ligger liksom själva 

strukturen. Det här är kursen, det här är nationella/lokala kursplanen. Det här är våra aktuella tidsplan 

som jag kan flytta och ändra. Där ligger alla dokument som dictionairies online, länkar både till det 

ena och det andra, länkar till BBC och EFL-siter. Man kan alltid hänvisa till det där och jag uppdaterar 

det så att det, är jag borta så spelar inte det någon roll, då skriver jag vad man ska göra. Så det är ett 

suveränt läromedel” 

 

Susanne ställer sig positiv till den utveckling som skett i avseende på digital teknik på skolorna. 

Detta har givit henne möjlighet att organisera och utforma vissa kurser på dator, där hon på ett 

enklare sätt kan kommunicera med eleverna. Susanne understryker också möjligheterna med 

internet, där det finns en mängd material som man kan använda på lektionerna. 

 

Aktualiteten som datorerna och nätet kunde bidra med var något som alla lärare ställde sig positiva 

till. Att ha tillgång till allt möjligt vad gäller texter, tidningsartiklar, videoklipp, ordböcker 

glosinlärning med mera och att dessutom kunna lagra egna presentationer och material som de 

själva tagit fram genom åren, bidrog till att datorn verkat blivit alltmer frekvent i undervisningen, 

vilket också gällde de skolor som inte gav ut datorer till sina elever. Även om många av 

respondenterna rapporterade ett frekvent användande av IKT, så fanns det också en del lärare som 

menade på att användning av IKT inte behöver vara bästa sättet att undervisa på. Det var eleverna 

som skulle stå i centrum, inte läromedlet. Fungerade läroboken bäst för den gruppen så blev det så. 

Detta speglas genom Susanne: 

 

Susanne: ”[...]. Man behöver inte överintellektualisera och komma där som en som jobbar länge ”usch 

för läroböcker”. Utan det ska fylla ett syfte. Så att eleverna tycker att dem lär sig någonting och då är 

det ju kanon om det funkar så med en lärobok.” 

 

Susanne menar att bara för att vi har tekniska hjälpmedel i form av datorer o.s.v, betyder det inte att 

vi som lärare ska använda dem bara för att de är ett modernt sätt att undervisa på. Susanne betonade 

upprepade gånger i intervjun att eleven måste vara utgångspunkt för hur lektionerna ska bedrivas.  
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7.4 Betydelsen av kompetensutveckling för val av läromedel 

De flesta av de intervjuade antydde att det fanns och att de hade fått en del kompetensutveckling på 

skolorna, men att det var väldigt lite som berörde just läromedel och läromedelsanvändning. En del 

språklärare gav vissa konkreta exempel som hade med läromedel/läromedelsanvändning att göra. 

Ett fåtal hade varit med på s.k. ”bonnierskvällar” och andra möten med olika förlag, där de fått möta 

läromedelsförfattare och fått tips om olika läromedel, vilket lärarna tyckte var givande.  

Även om kompetensutveckling generellt ansågs vara positiv, var det viktigt att det var rätt typ av 

fortbildning som lärarna fick. Viss kompetensutveckling som skolorna hade bidragit med, hade haft 

en förmåga att styra lärarna för mycket i sin undervisning, dvs. begränsa deras handlingsutrymme. 

Lärarna ville gärna se möjligheter och inte så mycket krav. I följande citat får vi följa Lenas 

resonemang kring kompetensutveckling: 

 

Lena: ”Ja ställer mig positiv till kompetensutveckling. Det är väl det som är svårigheten att hitta 

lämplig kompetensutveckling[…]. Nånting som vi har gjort är också att när vi har lärarstudenter är att 

vi tar emot sen får vi använda pengarna till egen fortbildning, så vi har varit i London med 

Engelsklärarna och då hade vi ett omfattande program för alla har ju sina små nischer. Vi va i Dublin 

också. Sen var det en vända till i England. Sånt där är ju jättepositivt. Jag och en kollega hade fått 

stipendium så vi åkte ju till Toronto och va där en vecka och då hade dom på York University ett 

jättegeneröst program. Så det är ju jättebra. Det är inte alla skolor som gör så utan dom låter det bara 

gå ut i allmänna potten.” 

 

”[...]. Mer kunskap för oss är ju bra. Däremot att man visar på möjligheter. Inte att man ska. Att man 

säger att nu ska man följa läroboken precis eller nu ska man si och så. Det är en himla svår 

balansgång.” 

 

Lena visar på en positiv inställning till kompetensutveckling om man visar på möjligheter i 

undervisningen. Hon pekar också på ekonomin, som en viktig faktor som begränsar fortbildning. 

Lenas skola i sig, var dock inte märkbart påverkad av ekonomin, och verkade ha skapat ett 

fungerande system vad gäller fortbildning i läromedel och läromedelsanvändning. Dock var det inte 

likadant på alla skolor, vilket Susanne gav uttryck för. På hennes skola var det väldigt svårt att få 

kompetensutveckling som kostade pengar: 

 

Susanne:”[...], vi vill konkret använda fortbildningstiden att sitta och konkret jobba med ”hur använder 

man dom här kriterierna”. Jag tror det är svårt att organisera. Och all lärarfortbildning som kostar 

pengar, den kan du glömma” 
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Susanne ger i sättet hon uttrycker detta citat, ett tydligt prov på att det fanns stor brist på kvalitativ 

kompetensutveckling på hennes skola. Respondenterna på de andra skolorna kom inte uttryckligen 

att påpeka att ekonomin var en faktor, som styr deras kompetensutveckling, men dock hade andra 

faktorer en påverkan på hur mycket kompetensutveckling de fick. Många av lärarna gav den 

begränsade tiden under arbetsveckan och ledningens upplägg av konferenser och arbetslagsträffar, 

som anledningar till frånvaron av kompetensutveckling. Många av lärarna eftersökte mer tid för 

pedagogiska samtal i ämnesträffar och arbetslag, där man kunde diskutera olika typer av läromedel 

och hur man skulle använda dem. En faktor som var väldigt bidragande till detta behov, var den nya 

läroplanen som skulle införas. Många kände att de inte hade tillräckligt mycket kunskap om hur 

man skulle arbeta med Gy11. De gånger då lärarna träffades, diskuterades andra saker så som 

skolans struktur och elever/elevgrupper bl.a. vilket i vissa fall ansågs som slöseri med tid. Nedan 

följer citat från lärarna som speglar hur de tänker kring de pedagogiska samtalen på skolorna: 

 

 

Lena: ”Man har lektioner olika tider och så. Helknepigt. Ibland kan man få tid på studiedagarna men 

inte alltid. Ibland så är det bara bludder t.ex. ”Nu ska ni sitta och prata om värdegrund här” 

(hånande)Tjohej tjohej. Som bara är till för att hålla oss i skolan. Låt oss då sitta och prata om våra 

ämnen istället så skulle det kunna ge nåt. För det andra är bara dumheter[…]. 

 

Lena visar tydlig irritation i detta citat när hon pratar om vad lärarna diskuterar på arbetslagsmöten 

och konferenser. Hon visar på att det finns ett tydligt behov av att ha mer pedagogiska samtal där 

man diskuterar läromedel och läromedelsanvändning. Något som Susanne samtycker till i en annan 

intervju: 

 

Susanne: ”[...].Tyvärr som den där tiden som vi ska ha konferens på ska gå till allt sånt där allmänt 

pedagogiskt(lite uppgiven ton), som man inte riktigt,ja bludder. Så vi tycker att ämnesgrupper vore 

bättre, men vi sitter ju med varann så när man springer omkring däruppe så är det ju hela tiden ”Titta 

på det här! Det här kan man göra, det här passar in..det är liksom automatiskt.och det tycker jag är det 

mest värdefulla” 

 

Susanne visar likt Lena ett tydligt tecken på irritation och ett behov av mer pedagogiska samtal. 

Susanne visar dock på att hon som lärare får en form av fortbildning när hon diskuterar lektioner 

med andra lärare på arbetsrummet och i skolans korridorer. Vidare vill jag ta upp en del av samtalet 

som skedde i Fokusgruppen där lärarna gav uttryck för att det ändå fanns mycket 
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kompetensutveckling vad gäller läromedelsanvändning på nätet. Det gällde att man som lärare var 

nyfiken och kollade upp själv: 

 

1. Linda:  Det finns ju mycket.. 

2. Frida:  Ja det finns jättemycket.. 

3. Linda:  Ja, alltså redan när jag gick min lärarutbildning i början av 90-talet,  

4.    så var vi ju på ”TIS” tidningen i skolan då under min lärarutbildning.  

5.    Där man då hade börjat jobba med det.”Hur arbetar man med  

6.    tidningen i skolan” och det finns fortbildningsmaterial om det och  

7.    det ligger nu på webben och då var det liksom i bokform och artikelform.  

8.    Då var det ”hur tar man in verkligheten i skolan, tidningen i skolan”  

9.    och det fanns ju då för mellanstadiet för högstadiet och  

10.    utformat av pedagoger va. Och det där finns det ju jättemycket om. 

11. Frida:  ja precis.. 

12. Fredrik:  och musik och .. 

13. Frida:  och det finns ju massor så att säga hemsidor på nätet som är gjorda  

14.    för och av lärare. Bara i Sverige så finns det ju flera olika siter som  

15.    Lektion punkt s e, där lärare delar med sig utav sina lyckade projekt och  

16.    tips och det finns. Du kan, du skulle kunna skapa flera kurser  

17.    genom att bara gå in och titta på sånna hära ”lärar-siter”.” 

 

Respondenterna i fokusgruppen tycktes överens om att det fanns väldigt mycket 

kompetensutveckling som lärarna hade tillgång till, bara man själv är villig att utforska nätet. Detta 

kan peka på att de var av den uppfattning att kompetensutveckling var något som till viss del var 

beroende av individuellt ansvarstagande. När det gällde framtida kompetensutveckling, vad gäller 

läromedelsanvändning, efterlyste vissa respondenter förutom mer pedagogiska samtal i 

ämnesgrupper och arbetslag, mer pengar och mer kontakt med forskningen som bedrivs i temat, 

vilket speglas i följande citat av Lena.   

 

Lena: ”Vad jag skulle vilja ha är mer kontakt med forskningen. Vad säger den? Hur lär sig ungdomar på bästa sätt? 

Ungdomar är ju betydligt mer receptiva i ung ålder. Vi måste ta tillvara på det. Där är det kul att vidareutvecklas och få 

tipps.” 

 

Lena uttryckte en vilja om att verkligen få ta del av forskningen som bedrivs på temat läromedel 

och läromedelsanvändning. Hon gav i sina citat tydligt uttryck för att relationen måste bli bättre 
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mellan förlag, forskare och lärare. Fredrik, som var del av fokusgruppen gav dock uttryck för att det 

hade utvecklats en bättre kontakt mellan forskare, förlag och lärare: 

 

Citat i en diskussion om kompetensutveckling i läromedelsanvändning(Fokusgrupp) 

Fredrik:” Det är intressant som du säger ,för det är lika med vissa förlag. Dom ger filmtips och litteraturtips och sen så 

har dom en dialog. Där erbjuder läromedelsförfattarna till dialog att läsa. Både elever och lärare kan skicka in. Det här 

är inte det definitiva utan dom vill ha en genomgående dialog, så man kan skicka in såhär ”att där tycker vi annorlunda” 

och så, så var det aldrig förr, utan då var det bestämda texter som gavs” 

 

 

Fredrik menar att det sker en pågående positiv utveckling i dialogen mellan olika förlag och 

lärare/elever. Både lärare och elever verkar ha fått mer att säga till om vad gäller 

läromedelsutveckling om vi ser till Fredriks citat.  
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8 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte var att urskilja och på ett tydligt sätt spegla sex gymnasielärares förhållningssätt till 

läromedel och läromedelsanvändning. Fokus låg på att urskilja vilka typer av läromedel lärarna 

rapporterade att de använde sig av i sin undervisning och vilka faktorer som uttrycktes påverka 

deras val av läromedel, med speciellt fokus på styrdokumentens betydelse från 1994. Ytterligare ett 

mål för studien var att undersöka vad lärarna ansåg om den kompetensutveckling som fanns ute på 

skolorna, vad gäller läromedelsanvändning.  

 

I denna del av studien ämnar jag att på ett strukturerat och tydligt sätt binda samman de utmärkande 

resultaten med den teori och forskning som låg bakom studien. Vidare kommer metodvalens 

påverkan på resultatet att diskuteras i ett separat avsnitt i slutet av diskussionsdelen.  

 

8.1 Lärobok – sekundära läromedel 

I första avsnittet av resultatdelen presenterades kortfattat vilka läromedel lärarna rapporterade att de 

använde sig av. Tydligt blev att lärarna gav utryck för att använda sig mest av sekundära läromedel, 

som antingen var egenproducerat material, material på nätet, film, skönlitterära böcker m.m. Vad 

som blev ett återkommande tema i diskussionerna kring läromedel var ”lärobok kontra sekundära 

läromedel” ”Vad skulle man använda?” I intervjuerna verkade det som att läroboken var ett 

läromedel som lärarna till viss mån ville ta avstånd ifrån. Flera av lärarna gav uttryck för att om 

man hade ett ämne och en elevgrupp som ”klarade av” att arbeta med sekundära läromedel, så 

skulle man göra det. Om man valde att utgå från en lärobok handlade det ofta om hur man arbetade 

med lärobokens innehåll, dvs. hur man kunde skapa en variation i undervisningen.  

 

Även om detta verkade vara lärarnas genuina uppfattning om läromedelsanvändning, bör dock 

påpekas att vissa frågor i intervjuerna riktade ett stort fokus på läroboken som läromedel, dvs. hur 

den bör användas och hur man kan relatera lärobokens innehåll till styrdokumenten. Detta är något 

som kan ha haft en bidragande effekt på lärarnas sätt att uttrycka sig. Det verkade dock som att det 

inte var något som starkt präglade resultatet, utan det tycktes finnas en rad andra faktorer som 

bidrog till deras sätt att se på läromedelsanvändning. Följande stycken ska försöka diskutera de 

faktorer som verkade påverka lärarnas inställning till undervisning och lärande och varför de 

uttryckte att det var viktigt med en variation i sin undervisning. 
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8.1.2  Variation =  stimulans 

Tidigare studier har visat att synen på kunskap och kunskapsinhämtning kan vara en bidragande 

orsak till hur man bedriver sin undervisning. I Svensson (2000) kom man fram till att det fanns 

minst två stycken typer av lärare i avseende på lärarstil. De fanns de som satte målen och resultaten 

i centrum och använde sig av alla möjliga typer av läromedel för att nå dem. Det fanns också de 

som hade lärobokens innehåll som utgångspunkt för sin undervisning.
50

 I föreliggande studie 

verkade det som att dessa två typer av lärare fortfarande existerade, sett till vilket läromedel lärarna 

gav uttryck för bildade en utgångspunkt för undervisningen. Dock tycktes det inte bara vara frågan 

om vad för innehåll man skulle utgå ifrån, utan snarare hur man lärde ut innehållet. Oavsett 

läromedel förespråkade lärarna undervisningsformer som var varierande och som fick både lärare 

och elever att trivas i klassrummet. Flera av lärarna gav uttryck för att undervisningen skulle vara 

”rolig”. Detta var inte bara för elevernas skull utan även för lärarna. Det kan tyda på att lärarnas 

inställning till undervisning och lärande, var att det sker bäst i kombination med att man är kreativ 

och har roligt.  

8.1.3 Läromedlets aktualitet 

Ett läromedels aktualitet verkade mätas i hur gammalt det var och hur innehållet svarade upp mot 

styrdokumenten samt elevernas kunskaper och erfarenheter. Flera av lärarna gav tydligt uttryck för 

att de p.g.a. lärobokens brist på aktualitet, valde att arbeta med sekundära läromedel. Läroboken 

ansågs bland vissa respondenter ologisk, tråkig och monoton. Samhällskunskap och religionsläraren 

Linda gav även uttryck för att läroböckerna i hennes ämnen innehöll faktafel och ibland kunde vara 

ideologiskt vinklade. Läroböckerna var enligt Linda ”redan gamla den sekund de producerades”. 

Hon gav därför uttryck för att bedriva en nästintill lärobokslös undervisning. 

Det verkade som om bristen på aktualiteten i läroboken hade gjort att lärarna försökte att ta avstånd 

från den. Detta bildar paralleller till tidigare forskning som visat att lärare verkar tona ner sitt 

läroboksanvändande p.g.a. att läroboken är ett hinder för kreativiteten.
51

 Det bör dock påpekas att 

det fanns tecken på att lärarna i studien också upplevde att det fanns läroböcker som var bra därför 

kunde fungera som innehållsmässig utgångspunkt för undervisningen. Frida gav uttryck för att 

läroboken i tyska fungerade bra, vilket också tycktes bidra till en mycket mer lärobokscentrerad 

undervisning. Även Lena och Susanne gav uttryck för att de kunde använda en lärobok om den var 

                                                 

50 Svensson, s.48, Korsell, s.28 

51 Ammert, s.27 



47 

 

”bra”. 

Även om lärarna i vissa fall ansåg att läroböckerna på deras skolor var inaktuella, och att de därför 

använde sig mer av sekundära läromedel i sin undervisning, visar resultatet tydligt på att lärarna ger 

uttryck för att det ändå finns läroböcker som har aktualitet. Detta pekar på att det kanske snarare 

finns en brist på rätt typ av läroböcker på skolorna. Frågan är dock vad som skiljer ett ”dåligt” från 

ett ”bra” läromedel. Om man ser till studiens resultat, blir svaret något diffust. Det man kunde få 

fram från lärarnas rapporter var att ett bra läromedel var ett läromedel som innehöll en tydlig 

struktur och logik, korrekt faktainnehåll som eleverna kunde relatera till samt innehöll varierade 

övningar. Det verkar så att säga som att dilemmat låg på att få in bra läroböcker till skolorna, vilket 

i sin tur pekar på att den påverkande faktorn till att läraren inte valde ”den inaktuella läroboken”, 

snarare var skolornas budget till läromedelsinköp, vilket kommer att diskuteras i ett senare avsnitt.  

8.1.4 Styrdokumentens betydelse 

Styrdokumenten tycktes delvis påverka, genom att ha en styrande effekt på lärarna, dvs. att de var 

tvungna att anpassa sin undervisning efter vad som stod i styrdokumenten. Man fick dock 

uppfattningen av att styrdokumenten inte var något som begränsade deras undervisningsmetoder. 

Det verkade snarare som att lärarnas samlade attityd till lärande och hur de ville undervisa, 

genomsyrades av läroplanen Lpo94, där man förespråkade ett nytt sätt att se på kunskap, genom att 

sätta målen och resultaten i centrum för undervisningen och nå dem genom en variation av 

kunskapsinhämtningsmetoder. Detta tyder på att respondenterna kanske hade accepterat läroplanens 

kunskapssyn som sin egen och därför gav uttryck för att låta olika typer av läromedel bilda en 

utgångspunkt för deras undervisning.  

 

Detta står i viss kontrast till föregående studier där styrdokumenten verkat spela en mindre roll för 

hur undervisningen bedrevs. Där angav lärarna endast att kursmål och betygskriterier kunde ha en 

påverkan på deras val av läromedel.
52

 Vad för faktorer som bidragit till denna skillnad i resultat 

mellan studierna är svårt att utvärdera. Dock ska man tillägga att styrdokumenten hade en påverkan 

på hur lärarna i föreliggande studie ställde sig till undervisningen. Majoriteten av lärarna gav inte 

uttryck för att de kontinuerligt tittade på styrdokumenten i samband med bedrivandet av sin 

undervisning.  

 

                                                 

52 Ammert, s.28, Skolverket, 2006a, s.10 
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Här vill jag dock återknyta till intervjun med Lena. I vissa fall verkade det som att lärarna blev 

ställda mot väggen. Även om intervjun inte var menat som ett slags förhör, där jag som forskare 

skulle säkerställa att lärarna följde anvisningarna i styrdokumenten, kan en del lärare möjligen ha 

fått den känslan, och därför känt ett behov av att överdriva i hur pass mycket styrdokumenten gjort 

sig synliga i deras undervisning. Dock är det inget man kan avgöra enbart genom intervjuer, utan 

man måste då komplettera med fältstudier, vilket bidrar till att man säkrare kan avgöra hur pass 

mycket styrdokumenten påverkar lärarnas läromedelsanvändning. 

8.1.5 Lärarnas bakgrund 

Lärarnas olika bakgrunder speglades av en del olika jobb. Fler av lärarna hade jobbat på andra 

gymnasieskolor och högstadieskolor. Samhällskunskapsläraren Linda hade dessutom ett förlutet på 

universitetet, där hon jobbat med didaktiska frågor dvs. ”När? Var? Hur Och varför?” man använder 

olika typer av läromedel i undervisningen. Det fanns andra lärare så som Frida, som jobbat med 

specialpedagogik, där hon lärt sig hur man jobbar med svagare elever. Lärarnas bakgrunder och 

långa erfarenhet av läroplanen tycks ha präglat deras sätt att undervisa och se på undervisning. Den 

långa erfarenheten och tiden i yrket verkar ha bidragit till att de känt sig bekväma i sin lärarroll. De 

hade alla varit med om den tekniska utvecklingen på skolorna och verkade på så sätt långsamt ha 

kunnat arbeta sig in i den nya läroplanen och den tekniska utvecklingen som kommit med den. Det 

verkade som att lärarna möjligen p.g.a. sin erfarenhet kunnat skapa sig en god uppfattning av 

kursernas olika innehåll och vilka typer av läromedel de kunde använda för att undervisa innehållet 

på ett varierat och ”roligt” sätt.  

 

Detta resultat står i viss kontrast till tidigare studier i form av svensson(2000), där erfarna lärare 

rapporterat att de till stor del använt sig av läroboken som innehållsmässig utgångspunkt. Där 

tycktes flera av de erfarna lärarna leva kvar i den traditionella kunskapssynen, där man satte 

läroboken i centrum.
53

 Nyare forskning har dock pekat på att det numera tycks vara mer yngre 

lärare som ofta sätter läroboken i centrum för deras undervisning. Föreliggande studie visar likt 

Ammert(2012) att lång erfarenhet i yrket skulle kunna vara en bidragande faktor till att man kan 

variera sin undervisning och känner sig bekväm i att använda olika typer av läromedel.
54

 

 

Det skulle kunna vara så att vi passerat någon slags tröskel, där den mål och resultatstyrda skolan, 

                                                 

53 Svensson, s.48 

54 Ammert, s.27-28 
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med de digitala klassrummen, inte längre är något som de äldre lärarna känner sig osäkra på.  Den 

digitala tekniken i klassrummen är inte längre något nytt och skrämmande, utan är något som även 

de äldre lärarna känner sig bekväma med, vilket kanske inte var fallet för 10år sedan. 

 

Vidare bör tilläggas att denna studie enbart bestod av respondenter med lång erfarenhet. Detta 

bidrog till att ingen jämförelse mellan unga och gamla lärare kunde göras, vilket var tråkigt. 

 

8.2 Lärobokens starka ställning i Moderna språk samt i svagare elevgrupper 

Nästintill alla lärare gav uttryck för att kreativitet och mer sekundära läromedel var något som de 

försökte eftersträva i sin undervisning. Man såg dock prov på att det fanns en del lärare, speciellt 

inom moderna språk, som tenderade att ha en lärobokscentrerad undervisning. Tidigare studier i 

form av Wikman 2004 gav förslag på vissa faktorer som kunde bidra till att lärare använde sig av 

läroboken som innehållsmässig utgångspunkt för undervisningen. En av dessa faktorer var att 

lärarna undervisade i s.k. ”hierarkiska ämnen”, där kunskap bygger på annan kunskap, t.ex. i 

språk.
55

 Vad som var intressant var att lärarna som undervisade i språk, framför allt Tyska också 

upplevde att deras undervisning tenderade att bli lärobokscentrerad. Detta tycktes inte vara något 

problem för lärarna, om de hade väldigt bra läroböcker som innehöll bra övningar och hade en 

logisk struktur. Det verkade dock inte vara fallet i en del av skolorna, vilket tyder på att vissa 

läroböcker i de svenska skolorna kanske bör granskas och att det möjligen finns för lite pengar på 

skolorna för läromedelsinköp i moderna språk.  

 

I Engelska betonade lärarna vikten och lusten av att jobba med sekundära läromedel. Detta tog sig 

uttryck i form av artiklar, skönlitteratur och annat material som de själva framställt. De upplevde att 

elevernas kunskaper i ämnet bidrog till att eleverna var mer benägna att arbeta med övningar som 

hade sina utgångspunkter i sekundära läromedel. De verkade som att lärarna var av den meningen 

att eleverna utmanades mer, sett till sitt tänkande och språkkunskaper, om de arbetade med övningar 

som utgick från sekundära läromedel. Här kan man se tydliga kopplingar till den studie som gjordes 

2005. I 9an, där eleverna uppnått mer kunskap i ämnet Engelska, tenderade lärarna att gå ifrån 

läroboken, vara mer kreativa och skapa andra typer av övningar som testade eleverna på ett annat 

sätt. Detta skilde sig avsevärt från metodiken i årskurs 7 i engelska, där läroboken tycktes användas 

                                                 

55 Wikman, s.84-85 
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mer frekvent. Det tyder på att det kanske inte enbart är det hierarkiska ämnet som avgör, utan 

snarare att det är elevernas kunskap i det hierarkiska ämnet som är avgörande för hur lärarna väljer 

att arbeta. Lärobokens tydliga struktur och tillrättalagda material är möjligen något som elever på 

nybörjarnivå tycks behöva om man ska summera forskningsresultaten.  

 

   

8.3 De organisatoriska faktorernas påverkan för val av läromedel i undervisningen 

En teoretisk utgångspunkt för studien var att se lärarnas läromedelsanvändning inom ramen för 

skolan som institution. En institution, vars verksamhet kan vara påverkad av diverse organisatoriska 

faktorer så som ekonomi, elevgrupper, tillgång till datorer o.s.v. Nedan diskuteras de 

organisatoriska faktorer som lärarna uttryckte påverkade deras val av läromedel.  

 

8.3.1 Ekonomi 

I föreliggande studie uttryckte lärarna att det fanns problem, vad gäller skolornas ekonomiska 

resurser till inköp av nya läromedel. Detta är ett problem som även gjort sig synligt i tidigare 

studier, där lärarnas rapporter visat på att ekonomin kan vara en avgörande faktor för hur lärarna 

väljer att arbeta eller kan arbeta i undervisningen.
56

 Hur pass utbrett problemet är, är såklart svårt att 

avgöra. En del av respondenterna angav inte att ekonomin var en faktor som tydligt påverkade deras 

undervisning. Men faktum att en del lärare i denna studie gav uttryck för att ekonomin var en 

avgörande faktor, är ett tydligt tecken på att den svenska skolan kan ha ett problem på den fronten. 

Lärare bör kunna arbeta på det sätt de vill och med de läromedlen vill.  

8.3.2 Utvecklingen av IKT  

De har i skolan skett en makalös utveckling sett till tekniken man nu kan använda som hjälpmedel i 

undervisningen. I föreliggande studie var det därför intressant att titta närmare på hur lärarna 

upplevde att den digitala tekniken påverkade undervisningen i klassrummen. Lena rapporterade att 

hennes skola gav ut datorer till alla elever medan Susanne gav uttryck för att det var ett pågående 

projekt på en hennes skola. Detta medförde att datorn tycktes bli ett medium som dominerade 

undervisningen på deras skolor. Lena gav tydligt uttryck för detta i ett citat där hon uttryckte att 

”Datorn är det enda jag har med mig till lektionerna”. Lärarna i studien som arbetade på skolor med 

                                                 

56 Korsell, s.125, Svensson, s.66 
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denna tillgång till datorer rapporterade också att de formade hela sitt upplägg av terminen och 

arbetsuppgifter via dator. Enligt lärarna använde sig skolorna av speciella datanätverk, där elever 

och föräldrar också kunde se terminens upplägg och vilka uppgifter som skulle göras. Det tycktes 

bidra till en helt annan typ av informationsteknik, där elever, lärare och föräldrar kan kommunicera 

via samma medium  

 

Det man under senare år verkar se, är ett nytt fenomen inom skolvärlden, där IKT på ett helt annat 

sätt börjar dominera i klassrummet. En intressant aspekt är, att undervisning med dator som 

hjälpmedel, kan bidra till en annan typ av undervisning och pedagogik, än om man som lärare 

arbetar med andra läromedel så som lärobok, ett stycke från en skönlitterär bok eller annat material. 

Ett frågetecken är dock om lärare ute på skolorna besitter kompetensen att arbeta detta medium i 

undervisningen. Lärarna i föreliggande studie rapporterade ingen osäkerhet i hanteringen av datorer. 

Även de lärare på de skolor där eleverna inte hade egna datorer.  

 

Det ska påpekas att respondenter i kvalitativa intervjuer och i fokusgrupper kan måla upp en bild 

som inte stämmer överens med verkligheten. Dvs. även om lärarna gav en bild av att de kände sig 

säkra i hanteringen av IKT, kan det vara så att deras undervisning med dessa typer av läromedel kan 

vara bristfällig vad gäller pedagogik och arbetssätt. Det fodras även här vidare studier för att på ett 

bättre sätt spegla lärarnas hantering av IKT.    

 

8.4 Behov av kompetensutveckling i avseende på läromedel och läromedelsanvändning – Vilka 

faktorer påverkade lärarna?    

Ett av målen för denna studie var att se om respondenterna upplevde sig få tillräckligt mycket 

kompetensutveckling i avseende på läromedel och läromedelsanvändning. Studiens resultat gav 

blandade intryck. Vissa skolor verkade fungerade bra medan andra skolors organisatoriska faktorer 

verkade ha en klar påverkan på vilken typ av fortbildning lärarna kunde få. Lärarna gav ur en 

fenomenologisk synvinkel en verklighetsbild som beskrev deras fortbildning som starkt påverkad 

av skolans ramar.  

8.4.1 Ekonomi och bristfälliga arbetslagsmöten 

Lärarna gav uttryck för att ekonomin ute på skolorna var en av de bidragande orsakerna till att de 

inte fick den utbildning de önskade. Vidare speglades organisationen på skolorna i form av 
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arbetslagsmöten och andra samtal som bristfällig. Tiden räckte inte till för att ha pedagogiska samtal 

som berör läromedel. Enligt lärarnas rapporter, var mötena ofta bara slöseri med tid. Denna 

frustration bland majoriteten av respondenterna tyder på att det finns ett missnöje gentemot vad som 

diskuteras på arbetslagsmöten och ämnesträffar. Detta missnöje skulle kunna tyda på att lärarna 

anser att det finns ett starkt framtida behov av att kunna diskutera läromedel och 

läromedelsanvändning med sina kollegor. Det är följaktligen så att studien fått fram ett konkret 

problem som existerar på en del av Sveriges gymnasieskolor, vilket vore intressant att undersöka 

vidare. 

 

8.5 Fokusgruppintervju kontra tvåpartsintervju 

Metodvalet för studien var tvådelat, då en av intervjuerna genomfördes i fokusgrupp och där 

resterande tre intervjuer genomfördes via tvåpartsintervjuer. Följande stycke avser diskutera de 

olika metodernas påverkan på resultatet. 

 

Studiens resultat verkade inte märkbart ha visat skillnader i p.g.a. metod. Även om intervjun i 

fokusgrupp innehöll en annan dynamik, där vissa teman diskuterades mer utförligt, visade det sig 

inte göra någon större skillnad för hur lärarnas förhållningsätt till olika läromedel och 

läromedelsanvändning speglades i resultaten. Fördelen med fokusgruppen var dock att 

respondenterna kunde bygga vidare på varandras utlägg. Med detta menar jag att vissa utlägg som 

uttrycktes i fokusgruppen, kanske inte skulle kommit till uttryck i en tvåpartsintervju. Ett tydligt 

exempel var Fredriks utlägg om historieböckernas objektivitet. Detta tycktes vara en följd av att 

Frida och Lena hade diskuterat lärobokens aktualitet, innehåll och användbarhet i undervisningen.  

 

Vidare bidrog samtalsstrukturen i fokusgruppen också till att det uppstod tillfällen då de inom 

gruppen tycktes enas i vissa frågor, t.ex. vad gäller variation i undervisning och 

kompetensutveckling i läromedelsfrågor, vilket gjorde det enklare att spegla urvalsgruppens 

uppfattning om temat. Ytterligare en fördel var att  intervjun blev mindre styrd av mig som 

moderator. Detta bidrog till att mina personliga åsikter inte blev synliga, genom att t.ex. samstämma 

till något utlägg, eller själv ge mig in i en diskussion som kanske skulle avslöja min personliga 

åsikt. Dock fanns det en möjlighet att respondenterna påverkades av varandras utlägg. Exempelvis 

kan en respondent tveka inför att förespråka en lärobokscentrerad undervisning, när en annan 

kollega precis innan förespråkat en undervisning fylld av variation av läromedel och 
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kunskapsinhämtning. Tydligare uttryckt kan man som respondent i fokusgrupp möjligen vara rädd 

för att uttrycka sin personliga åsikt. Dock såg jag som moderator inga tydliga tecken på att de 

påverkade varandra, dvs. att de tycktes ändra sin personliga uppfattning om läromedelsanvändning, 

bara för att vara en kollega till lags.     

 

Efter att ha genomfört studien och analyserat resultaten anser jag överlag att intervju i fokusgrupp 

är att föredra när man vill spegla en urvalsgrupps uppfattningar kring ett visst fenomen. Det kräver 

dock att man hittar grupper med människor som inte är rädda för att uttrycka sig och som är villiga 

att diskutera. Detta kan göra att man som forskare bättre kan få fram gruppens homogena 

uppfattning kring vissa frågor, då diskussionen förs mellan människor med olika perspektiv. 

Tvåpartsintervjun har dock fördelen av att den är mer strukturerad. Det blir lättare att flika in med 

frågor och du har som forskare en helt annan kontroll över vad som diskuteras och kan därmed på 

ett enklare sätt kontrollera vilken fakta du får in. 
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9 Konklusion 

Föreliggande studie har försökt att spegla sex lärares syn på läromedel och läromedelsanvändning, 

med extra fokus på betydelsen för styrdokumenten från 1994. Detta kapitel avser att sammanfatta 

huvuddragen i studiens resultat samt diskutera intressanta frågor för framtida forskning, som 

studiens resultat möjligen gett upphov till. 

 

9.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Majoriteten av lärarna förespråkade en undervisning präglad av sekundära läromedel p.g.a. att de 

ofta hade en aktualitet och variation som läroboken inte kunde erbjuda på samma sätt. Även om 

detta tycktes vara den generella inställningen till läromedel och läromedelsanvändning, gav lärarna 

uttryck för att deras val av läromedel påverkades av andra faktorer. Enligt lärarna tycktes deras val 

av läromedel tydligast påverkas av ämnet de undervisade i, vilket också kunder var en faktor om 

man ser till tidigare forskning i form av Wikman (2004), där han menade att det fanns s.k. 

”hierarkiska” ämnen som bidrog till en lärobokscentrerad undervisning. I moderna språk uttryckte 

lärarna att de var svårt att bedriva undervisning som inte var lärobokscentrerad. Detta tycktes delvis 

bero på elevernas brist på kunskap i ämnet och att de därför verkade behöva en tydlig struktur i 

form av lärobok. Lärarnas rapporter visade vidare att det verkade finnas andra ämnesdidaktiska skäl 

till att använda eller inte använda lärobok i ämnen som samhällskunskap, religion och historia. 

Böckerna i religion och samhällskunskap ansågs ibland vara ideologiskt vinklade och vara fulla 

med faktafel, vilket bidrog till att läroböckerna nästan aldrig användes. Fredrik som undervisade i 

historia uttryckte dock att hans undervisning präglades av lärobokens innehåll, då innehållet var 

objektivt och gav någon sorts gemensam referensram för eleverna. Enligt de flesta lärarna så kunde 

man bedriva en lärobokscentrerad undervisning, om man förfogade över en bra lärobok. Detta var 

dock inte fallet på en del av skolorna. Lärarna tyckte att böckerna var så gamla och ologiska att de 

på så sätt kände sig tvungna att använda andra läromedel. Lärarnas rapporter pekade snarare på att 

det var skolornas ekonomiska begränsningar som var anledningen till att lärarna inte valde att 

använda läroböckerna mer i sin undervisning. Det fanns så att säga för lite pengar för att handla in 

de böcker lärarna ville ha.    

 

Styrdokumentens betydelse för lärarnas val av läromedel verkade ha en effekt på så sätt att de 

bidragit till lärarnas sätt att tänka kring kunskap och kunskapsinhämtning. Det nya sättet att se på 

kunskap, att sätta elev och kursmål i centrum och bedriva sin undervisning med en variation av 
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läromedel, verkade vara en inställning som alla lärarna hade. Vissa gav uttryck för konkreta 

exempel på hur styrdokumenten påverkade deras undervisning genom att ge exempel på lokala 

kursplaner, variation i sin undervisning och elevernas delaktighet i att bygga upp undervisningen. 

Detta stod i viss kontrast med föregående studier, där styrdokumenten verkade spela en mindre roll 

för majoriteten av lärarna. 

 

Lärarna gav vidare uttryck för att utvecklingen av IKT på skolorna hade påverkat deras val av 

läromedel. På vissa skolor hade elever och lärare egna datorer, och lärarna gav där uttryck för att 

nästan all undervisning och kommunikation skedde med hjälp av dator. Lärarna på de andra 

skolorna rapporterade att de använde datorer, Powerpoint m.m. i den mån det passade in i 

undervisningen. Studiens resultat stod i kontrast till tidigare studier i form av Svensson(2000), där 

erfarna lärare rapporterade att de hade en mer lärobokscentrerad undervisning och kände en 

osäkerhet i att använda andra läromedel. Liknelser fanns dock om man ser till färskare studier. 

Föreliggande studie visade likt Ammert(2011) att lärarna gav uttryck för att deras erfarenhet 

möjligen bidragit till att de kunde ta ett steg bort från läroboken. 

 

När det gäller behov av kompetensutveckling, i avseende på läromedel och läromedelsanvändning 

visade studien blandade resultat. Även om lärarna gav uttryck för att de kände sig säkra i sin 

läromedelsanvändning, när det gällde användningen teknologiska hjälpmedel så som dator och 

Powerpoint i undervisningen, ansåg man generellt att behovet av kompetensutveckling på området 

var stort. Det fanns för lite tid och pengar till att få den kompetens som krävdes, vilket bidrog till en 

frustration, framförallt p.g.a. att den nya läroplanen gy11 var på ingång. Den kompetensutveckling 

som gavs på området var ofta för styrande, dvs. påverkade lärarnas val av läromedel för mycket. 

Lärarna ville se kompetensutveckling där man visar på möjligheter. Majoriteten gav även uttryck 

för att de ville ha en bättre kontakt med förlag och forskare, vilket enligt lärarna möjligen skulle 

bidra till bättre insikt i vilka läromedel som fanns och hur man kunde använda dessa i 

undervisningen. Lärarna i fokusgruppen gav dock uttryck för att det fanns kompetensutveckling att 

tillgå bara man själv var villig att söka efter den. Det fanns enligt fokusgruppen siter med 

information om hur man kunde använda olika typer av läromedel. 

 

9.2 Vem/vilka kan ha intresse av föreliggande studie 

Föreliggande studie kan vara av intresse för forskare som specialiserar sig på området. Vidare kan 

studiens resultat också vara av intresse för lärarstudenter och lärare. Läromedel och 
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läromedelsanvändning är ett väldigt centralt tema när man tittar på hur undervisningen bedrivs ute 

på skolorna. Det kan för lärarstudenter och lärare därför vara intressant att ta del av en del 

perspektiv på undervisning och lärande. Även om föreliggande studie brister i omfattning, ger 

resultatet en bild av hur gymnasielärare kan se på temat läromedel och läromedelsanvändning. 

Resultatet kan vara av intresse för de som ansvarar för skolans struktur och organisation, dvs. 

politiker och rektorer. Enligt lärarnas rapporter kunde man se en tydlig frustration vad gäller 

ekonomiska begränsningar och bristen på pedagogiska samtal på skolorna. Detta är något som 

framförallt borde intressera rektorerna. 

9.3 Reflektion kring framtida studier 

Föreliggande studie undersökte hur sex stycken erfarna lärare såg på läromedel och 

läromedelsanvändning. Vidare var 5/6 lärare kvinnor. Detta urval gjorde att studien fick vissa brister 

i avseende på ålder och kön. Tidigare studier har visat tecken på att erfarenhet i yrket kan vara en 

faktor som påverkar läromedelsvalet. Föreliggande studie kunde konstatera att erfarenheten som 

lärarna besatt möjligen kunde ha en påverkan på deras sätt att undervisa, men studien kunde dock 

inte visa på skillnader mellan unga och gamla lärare. Det vore därför intressant att genomföra 

ytterligare en studie, där man fokuserar på skillnader i synen på läromedel och 

läromedelsanvändning bland unga och gamla lärare.  

 

Även om tidigare studier inte visat på att kön uttryckligen speglat någon roll för valet av läromedel, 

vore det intressant att genomföra en studie där man utgår från ett könsperspektiv. 

 

Vidare visade en del resultat i föreliggande studie på att det finns områden som är intressanta att 

utforska vidare. Föreliggande studie hade för avsikt att lägga extra fokus på styrdokumentens 

betydelse för lärarnas val av läromedel. Lärarna gav under intervjuerna flera exempel på hur 

styrdokumenten gjorde sig synliga i deras undervisning. Dock var det svårt att avgöra hur pass 

mycket styrdokumenten verkligen gjorde sig synliga i deras undervisning. Detta gäller inte bara 

styrdokumentens betydelse, utan deras faktiska val av läromedel överhuvudtaget. För att jag som 

forskare skulle kunnat dra slutsatser om lärarnas läromedelsanvändning skulle det fodrat en mer 

genomgående studie där man genomfört intervjuer i samband med fältstudier, genom att ha 

observerat vilka läromedel lärarna faktiskt använt sig av och när? var? och hur? de använde dem. 

Denna form av studie skulle bidra till ett mer intressant resultat, som verkligen skulle spegla 

lärarnas läromedelsanvändning. 
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Aktualiteten i ett läromedel var något som ofta diskuterades i intervjuerna, speciellt när det gällde 

läroboken. Det verkar som att en del skolor besitter läroböcker, som lärarna är ovilliga att arbeta 

med p.g.a. diverse faktorer. Det kan därför vara intressant att göra en mer omfattande studie där 

man undersöker vad gymnasielärarna anser om deras läroböcker. Läroboken är fortfarande ett 

centralt läromedel ute på våra skolor och om det finns många lärare ute på våra gymnasieskolor som 

arbetar/inte arbetar med läroböcker de inte är nöjda med, så har vi ett problem i den svenska skolan. 

 

 

9.4 Egna reflektioner kring läromedel och läromedelsanvändning  

Helt klart är att läromedel och läromedelsanvändning är ett tema med många olika perspektiv. Det 

tycks vara en svår balansgång i hur mycket man bör låta olika typer av läromedel figurera i 

undervisningen. Studien visade på att det fanns en del tveksamheter i att låta läroboken fungera som 

innehållsmässig utgångspunkt för undervisning. Jag ställer mig frågande till denna punkt. Är inte 

läroböckerna producerade för att täcka kursens innehåll och se till att eleverna får en variation av 

kunskapsinhämtning? Den teknologiska utvecklingen har såklart bidragit till att vi fått hjälpmedel 

och material, som eleverna bättre kan relatera till. Behöver teknologiska hjälpmedel nödvändigtvis 

fungera bäst i undervisningen? Jag anser att man som lärare bör försöka att variera sin undervisning. 

Det spelar mindre roll vilket innehåll man väljer att utgå från, så länge man skapar bra övningar 

som är anpassade efter elevens förmåga. Jag kan på många sätt relatera till respondenternas syn på 

undervisning. Jag tror att många lärare blivit präglade av reformen 1994, där en helt annan 

kunskapssyn växte fram. Dock bör man fråga sig om den svenska skolan var så dålig förr? Studiens 

bakgrund visar på att svenska skolan visat upp sämre resultat de senare åren. Om detta har med den 

nya mål- och resultatstyrda skolan är såklart svårt att avgöra. Jag tror dock att man ibland ligger lite 

för mycket fokus på att använda sig av så många olika läromedel som möjligt. Det viktiga bör ligga 

i att hitta ett läromedel som funkar för elevgruppen och som maximerar deras kunskapsinhämtning, 

inte att i kvantiteten.     

 

       

 

   



58 

 

 Referenser 

Ammert, Niklas m fl,2011.:Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och praktik, Niklas 

Ammert (Red), Lund: Studentlitteratur AB.  

Esaiasson, Peter m fl, 2007.: Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 

Stockholm: Norstedts juridik.  

Gustafsson, Christina och Selander, Staffan, 1994: Ramfaktorteoretiskt tänkande – Pedagogiska 

perspektiv. En vänbok till Urban Dahllöf(red.), Uppsala: Reprocentralen HSC   

Korsell, Ingela, 2007: Läromedel – Det fria valet?, Stockholm: Liber AB. 

Kvale, Steinar m fl.,2009: Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur. 

Myndigheten för skolutveckling, 2007: Digitala lärresurser – Möjligheter och utmaningar för 

skolan, Östervåla: Elanders Tofters AB. 

Selander, Staffan, 2003: En översikt över läromedel – Perspektiv och forskning, i SUO 2003:15, 

Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation, Stockholm: 

Skolverket.     

Skolverket, 2002: 2002 års rapport avseende ett uppdrag till statens skolverk om utvecklingen av 

användningen av informationsteknik i skolan, Stockholm: Regeringen 

Utbildningsdepartementet. 

Skolverket, 2006a: Läromedlens roll i undervisningen – Grundskolelärares val, användning och 

bedömning av läromedel i Bild, Engelska och Samhällskunskap, i Rapport 284, Stockholm: 

Skolverket. 

Skolverket, 2006b: I enlighet med skolans värdegrund? - En granskning av hur etnisk tillhörighet, 

funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval läroböcker, i Rapport 

285, Stockholm: Skolverket, 2006b 

Svensson, Ann-Christine Juhlin, 2000: Nya redskap för lärande – Studier av lärares val och 

användning av läromedel i gymnasieskolan, Stockholm: HLS Förlag (Högskoleförlaget vid 

Lärarhögskolan i Stockholm).  

Vetenskapsrådet, 5 Maj 2012: Forskningsprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet,  

Vetenskapsrådet, 2011: God forskningsetik, Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Wallén, Göran, 1996: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 

Wibeck, Victoria, 2010: Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 

Lund:Studentlitteratur, 

Wikman, Tom: På spaning efter den goda läroboken – Om pedagogiska texters lärandepotential,  



59 

 

              Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2004  

Zaremba, Maciej, 8 Maj 2012: Det är ingen vacker syn – Så tog teknokraterna kommandot över 

skolan, Dagens Nyheter, , (www.dn.se/kultur-noje).  

 

 

Internetsiter 

 

Datainspektionen, Personuppgiftslagen (faktasida om PUL), (www.datainspektionen.se), 8 Maj 

2012. 

Justitiedepartementet L6, Personuppgiftslag (1998:204) SFS nr: 1998:204, (www.riksdagen.se). 

Skolverket, Lpo94, www.skolverket.se 

 

 

 



60 

 

 Bilaga – Intervjumall 

 

Intervjumall: Examensarbete AUO3 

 

Berätta lite om din tid som lärare 

 

       - Utbildning? 

       - Skolor? 

 

 

Berätta lite om skolans struktur och ledning 

 

 Hur går det till när ni beställer nya läromedel? 

 Enas ni som ämneslärare eller är det individuellt? 

 Vilka typer av problem är vanligast i diskussionerna kring köp av nya läromedel? 

 Upplever du att du kan påverka inköpen? Känner du att din skola har det som krävs för att 

du ska kunna bedriva undervisningen som du vill bedriva den? 

 

 

 

Berätta lite om din inställning till undervisning lärande, vad är viktigt för dig? 

 

 Hur påverkar detta ditt val av läromedel? 

 Hur ser du på läroboken kontra andra läromedel? 

 Berätta mer: Hur går du tillväga när du skall välja läromedel? 

 Finns styrdokumenten med i din planering av lektioner? Hur tänker du? 

 Hur upplever du styrdokumenten? Koppling till läromedelsanvändning? 

 Beskriv hur du upplever relationen mellan läroböckerna som finns till de styrdokument som 

finns för respektive kurs. Hur ska man använda och tolka styrdokumenten,läroboken? 

 Använder du ett läroboken mer i vissa ämnen? Varför? 
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Berätta lite om hur du ser på kompetensutveckling på din skola 

 

 Hur jobbar ledningen med att utveckla personalen? 

 Utvecklingen av tekniken har bidragit till att läromedel så som datorer, powerpoint osv har 

tagit mer plats. Beskriv din relation till IKT. 

 Har ni några speciella pedagogiska samtal som berör just hur man jobbar med läromedel? 

Hur går diskussionerna i dessa? 

 Upplever du att all personal använder sig av sekundära läromedel(det utöver läroboken) på 

ett bra och effektivt sätt? Kan du se några för/nackdelar med dessa läromedel? 

 Hur bör skolor arbeta för att lärare ska göra bra och medvetna val när det gäller läromedel? 

Förslag på Kompetensutveckling? 

 

 


