
  

”Uppfinn inte hjulet en gång till” 
En kvalitativ intervjustudie om gymnasielärares attityder till 

läromedelsanvändning i undervisningen 

 Karin Holm 

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  
15 hp 

Handledare: Jörgen Mattlar 

Rapport nr: 2014ht01314 

Examinator: Stefan Bengtsson 



 

 2 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att reda ut hur gymnasielärares attityder till läromedel kan se 

ut. Forskningsfrågorna kretsade kring lärares användning av och attityder till läromedel i 

undervisningen. För denna undersökning tillämpades en kvalitativ intervjumetod. Fem 

verksamma lärare från en gymnasieskola i Bergslagen intervjuades för denna studie och utgjorde 

källmaterialet. Källmaterialet spelades in under intervjuerna med hjälp av ett inspelningsverktyg 

vilket sedan analyserades och redovisades i efterhand.  

   Resultatet visar att samtliga gymnasielärare ser läromedel som ett positivt inslag i 

undervisningen om man ser läroboken som främsta läromedelsform. Flera av lärarna upplevde 

redan under lärarutbildningen att läromedel i form av böcker var ett positivt inslag i 

undervisningen medan andra fick den motsatta upplevelsen. Resultaten visar även att samtliga 

intervjuade lärare använder sig av alternativa läromedel, främst tidningsartiklar och 

egenproducerat material. Även om vissa av dem ställer sig kritiska till att binda upp sig vid ett 

läromedel så vill alla peka på vikten av att ha ett läromedel som grund i sin undervisning, som en 

grundpelare att luta sig tillbaka mot när man inte hinner göra egenproducerat material eller när 

man hittar något intressant som man vill använda. Hur länge man har arbetat som lärare anser de 

vara av betydelse när det kommer till frågan hur bunden man kan vara som lärare till ett 

läromedel. Gemensamt för alla intervjuade gymnasielärare att de tror att personligheten avgör 

vilken attityd man har till läromedel och i vilken utsträckning man använder det i undervisningen. 

Lärarnas gemensamma inställning är att man inte behöver uppfinna hjulet en gång till när det 

kommer till läromedel, att man som lärare inte behöver göra så mycket eget material när det finns 

bra läroböcker att tillgå.  
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Inledning  

Varför en lärare väljer att använda sig av ett läromedel eller inte kan bero på många olika 

bakomliggande faktorer. En sådan faktor kan vara att nyutexaminerade lärare på grund av sin 

yrkes- och ämneskompetens väljer att mer djupgående följa läromedlet i sin yrkesroll för att vara 

säkra på att eleverna lär sig rätt saker och att läraren behandlar rätt ämnen i undervisningen. En 

annan faktor kan vara att läraren å andra sidan besitter djupgående ämneskunskaper och har en 

sådan didaktisk skicklighet att en lärobok inte behövs i undervisningen, utan där läraren istället 

har alternativa metoder för att bedriva undervisning och främja elevernas lärande, detta genom 

exempelvis egenproducerat material. Att ha goda ämnesrelaterade kunskaper kan stå till grund för 

att användandet av ett läromedel inte används i undervisningen.  

    Med denna undersökning vill jag belysa gymnasielärares attityder till läromedel i 

undervisningen. Som snart färdig lärare har jag under verksamhetsförlagda utbildningar fått erfara 

hur praktiken ser ut i kontrast till den teori som tillämpats vid den högskola och det universitet 

där jag läst min lärarutbildning. Jag har fått den erfarenheten om att teori skiljer sig från praktik 

när det kommer till läromedelsanvändning, att attityder från det ena hållet inte alltid behöver 

överensstämma med det andra. Att undersöka hur lärare ser på sin användning av läromedel och 

vilka förhållningssätt som råder inom lärarkåren ser jag som ett intressant och givande ämne för 

mig som snart är färdig i mina studier. Med hjälp av denna undersökning har jag fått ta del av 

lärare i olika åldrar som arbetat allt från något enstaka år till nästan 40 år. Jag har fått lyssna på 

deras åsikter om läromedel och hur man kan använda sig av detta för att skapa en så berikande 

och intresseväckande undervisning som möjligt för eleverna och samtidigt fått svar på frågor jag 

haft kring läromedelsanvändning. Att få ta del av andra lärares erfarenheter inom ett ämne som 

verkligen kommer att stå i centrum i min kommande yrkeskarriär ser jag som mycket gynnande 

för min egen utveckling i min resa mot en skicklig pedagog. 

    Jag vill tacka de sex gymnasielärare som medverkat i denna studie och som genom deras 

delaktighet gjort undersökningen möjlig. Dessa lärare har alla på olika sätt påverkat mig och lärt 

mig mycket om hur jag kan välja att lägga upp min undervisning utifrån de möjligheter som finns 

angående läromedel. Lärarna har också lärt mig hur man kan tänka när man ska granska 

läromedel och vad som spelar roll för att ett läromedel ska fungera för eleverna. Tack! 
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Bakgrund 

Läromedlet är en produkt gjord av pedagoger för pedagoger. Det är till för att förenkla 

pedagogiken och underlätta lärarens arbete. Något som dock kan vara till en nackdel är att 

läromedlet sällan producerar och förmedlar ny kunskap. Istället reproduceras kunskapen under 

förenklande former och därmed skapas även en fördröjning av kunskapen snarare än att den 

vidareutvecklas på djupare nivåer och skapar en fördjupad ämneskunskap1.  

    Skolverket sammanställde 2006 rapporten Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, 

användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. I denna rapport framkommer 

tydligt att lärare är måna om att ett läromedel ska underlätta för elevernas kunskapsutveckling och 

att det skapar intresse hos dem. Lärare upplever också att man inom vissa ämnen blir mer 

bunden till en lärobok och att detta kan bli problematiskt eftersom läroböcker inte tillgodoser alla 

elevers behov.2 

Det finns mycket som talar för läromedlets nödvändighet och plats i undervisningen. 

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, FSL, menar att ”Läromedel är redskap för lärande. 

När redskapen saknas försämras undervisningen”3. Läromedelsförfattarnas Förening, LFF, menar 

också att ”Skolbokens centrala roll är att leverera ett stoff, rikt på intressanta detaljer i en för 

eleven begriplig framställning där sammanhangen och helhetsbilderna blir tydliga”.4 Dessa 

organisationer är dock partiska i sin bedömning av läromedel. Dessa två ovannämnda instanser är 

å ena sidan partiska i sin uppfattning om läromedlets betydelse men de är å andra sidan tydliga i 

sina tankar om att läromedel näst intill är ett krav i undervisningssammanhang.  

Lärarens arbete och uppdrag är i ständig förändring och får ofta ett stort fokus i 

samhällsdebatten. Yrkets komplexitet och de allt mer administrativa uppgifter som relateras i 

arbetet gör att lärarna bär ett stort ansvar i sin yrkesroll. Olika samhällsinstanser granskar 

läraryrket och vad läraren gör respektive inte gör. Hur läraren arbetar med läromedel i 

undervisningen blir då en central aspekt inom läraryrket eftersom läromedlet ofta speglar lärarens 

arbete och som kan vara bra att forska vidare om för att ytterligare skapa förståelse för läraryrkets 

komplexitet. Att läraren arbetar utifrån ett läromedel är inte konstigt i sig, och att vidare granska 

                                                

 
1 Selander (1988). 
2 Skolverket (2006). Rapport nr. 824, s.11. 
3 Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (1997), s.5. 
4 Läromedelsförfattarnas Förening (1991), s.11. 
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lärares attityder om läromede kan ge en tydligare bild av läraryrkets kompelxitet. Juhlin Svensson5 

och Korsell6 har bland annat berört denna aspekt i deras forskning, liksom Skolverket7 granskat 

och skrivit en rapport om läromedlens roll i undervisning. Det är med andra ord ett ämne som är 

väl värt att forska mer om för att få en fördjupad bild av om lärare använder sig av läromedel i 

undervisningen och vilka attityder som finns hos lärarna kring användningen. Vidare menar 

Wikman att läroboken är en mycket bra resurs i undervisningen och att den är nödvändig för 

elevernas inlärning.8 

Den huvudsakliga fråga som ställs i denna undersökning är hur lärares attityder till läromedel 

ser ut. Hur lärare tänker i deras val av läromedel hur pass bunden man som lärare ska vara till ett 

läromedel är också huvudtemat för denna undersökning.  

                                                

 
5 Juhlin Svensson (1998,2000). 
6 Korsell (2007). 
7 Skolverket (2006). Rapport nr.824. 
8 Wikman (2004), s.144. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas hur forskningsläget ser ut och i vilken utsträckning ämnet forskats på 

tidigare. Den tidigare forskningen presenteras i flera underrubriker och därefter belyses annan 

forskning i form av en rapport som belyser ämnet och därefter följer de teoretiska 

utgångspunkter som står i fokus i denna undersökning. 

Lärandets förutsättningar 

Ann-Christine Juhlin Svensson har skrivit avhandlingen Nya redskap för lärande. Studier av lärares val 

och användning av läromedel i gymnasieskolan. Syftet med denna avhandling är att se över lärobokens 

funktion i undervisningssammanhang och detta i relation till olika arbetsformer och nya former 

av medier. Forskaren har grundat resultaten av studien på tre olika undersökningar. Hon har 

intervjuat över 30 bibliotekarier, lärare och skolledare på totalt sex olika gymnasieskolor. 

Resultaten visar bland annat på att beroende på arbetsform så används läromedel i olika 

utsträckning. Författaren har även genomfört en enkätundersökning på 20 olika gymnasieskolor 

där resultaten av dessa visar att de lärare som använder sig av förlagsproducerade läromedel ofta 

har ett mer bundet och traditionellt arbetssätt (att man som lärare är bunden vid ett läromedel 

och katederundervisning), detta i relation till de lärare som sällan eller aldrig använder sig av 

läromedel i sin undervisning.9 

    Juhlin Svensson menar också i Lärandets medel och miljö. En studie av informationsteknik och läromedel 

i gymnasieskolan att lärarens val av läromedel, när det kommer till frågan vilken lärobok som ska 

tillämpas i undervisningen, att detta styrs mycket av lärarnas ämneskonferenser.10 Hon har 

genomfört en undersökning i 20 olika gymnasieskolor varav 17 av dessa var pilotskolor i och med 

uppbyggandet av Skoldatanätet. Hennes resultat pekar också på att IT används febrilt i 

undervisningen och att lärare anser att den största inlärningsresursen som en elev har är datorn 

och dess verktygsprogram och i anda hand läroböcker som är förlagsproducerade. När läraren 

                                                

 
9 Juhlin Svensson (2000). 
10 Juhlin Svensson (1998), s.6.  
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kan göra ett val prioriterar de förlagsproducerade läromedel i en lägst utsträckning.  Studien visar 

även att ju yngre lärarna är, desto mer öppna är de med att använda sig av IT i undervisningen.  11 

 

Läromedlet – ett fritt val? 

Ingela Korsell skrev 2007 Läromedel. Det fria valet? Hon intervjuade i denna avhandling lärare som 

var verksamma i skolår 4-5, och där framkom att de intervjuade lärarna kände sig mycket bundna 

till de nationella proven. Detta gjorde att de utformade sin undervisning med tillhörande 

läromedel utifrån de mål och betygskriterier som behandlades i dessa prov. Korsell menar att 

lärarna valde bort läroböcker i sin undervisning där moment som berörde de nationella proven 

inte behandlades över huvud taget. Motiveringen till denna urvalsprocess var att lärarna var måna 

om att deras elever skulle klara de nationella proven. 12 

    Korsells undersökning visar även att vissa av lärarna uttryckte en osäkerhet i sin ämneskunskap 

vilket gjorde att de kände sig mer bundna till att använda sig av läromedlet. På samma sätt 

menade en annan lärare i undersökningen att hon kände sig mer bunden vid ett läromedel om det 

var nytt för henne, vilket gjorde att hon behövde tid att sätta sig in i lärobokens upplägg för att 

känna en säkerhet på längre sikt. Ytterligare ett resultat som Korsell pekar på var gemensamt för 

de intervjuade lärarna var att de kände en osäkerhet i sina ämneskunskaper, i läraryrket och kring 

läromedlet, vilket gjorde att läroboksanvändningen påverkades av olika lärare i olika hög grad. 

Vissa av lärarna arbetade mycket utifrån läromedel medan andra inte gjorde det.13 Yngre lärare 

med en kortare yrkeserfarenhet tenderar att ha en negativ inställning till läroböcker, enligt 

Korsells forskning. De har en ovillig inställning till läroböcker men försvarar dock deras 

läroboksanvändning.14 Lärare vänder sig också i stor utsträckning av sekundärt material i 

undervisningen och konkurrerar med förlagsproducerade läromedel.15 

 

Att upprätta läroboken som kunskapskälla 

Tom Wikman skrev 2004 avhandlingen På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters 

lärande potential. Han menar att läroboken på olika sätt kan vara med och motivera eleverna i deras 

studier. Han skriver även att:  

                                                

 
11 Juhlin Svensson (1998), s.6-7.  
12 Korsell(2007), s.99.  
13 Korsell (2007), s.99.  
14 Korsell (2007), s.109. 
15 Korsell (2007), s.98. 
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Läroboken bidrar till att skapa utrymme för lärandet, exempelvis genom att underlätta 

studierna när elever byter skola eller när de är frånvarande på grund av sjukdom. Den 

underlättar också elevens studier inför prov. Helt konkret är det lätt att bilda sig en 

helhetsuppfattning om ett område med hjälp av en bok som har innehållsförteckning och 

som ger möjligheter att snabbt bläddra mellan olika avsnitt. Vidare erbjuder lärobokens 

uppbyggnad en hjälp att organisera studierna. Eleven kan självständigt gå framåt i boken. 

Samtidigt gör detta boken förutsägbar, vilket kan inverka på elevens motivation.16 

Vidare menar Wikman att trots att digitala medier breder ut sig och tar allt större anspråk i 

undervisningen så utgör ändå den traditionella läroboken en grundlig och väsentlig position i 

skolan och undervisningen. Han pekar också på att det är uppfattningen om att läroboken har en 

negativ påverkan i undervisningen är förlegat. 17 Att använda sig av andra texter än läroboken 

säger Wikman kan vara motiverande för eleverna men pekar ändå på att ett påstående ur en 

lärobok kan ha större slagkraft än ett muntligt.18 

Jörgen Mattlar skrev 2008 avhandlingen Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska 

som andraspråk (1995-2005). I denna avhandlar behandlar författaren läroböcker i svenska som 

andraspråk och på vilket sätt dessa förmedlar och visar upp svenska samhällets värderingar.19 

Mattlar menar att det kan finnas uppfattningar om att läroboken som undervisningsmedel har 

blivit föråldrad och att ”den traditionella läroboken har spelat ut sin roll”.20 Mattlar menar dock, 

relaterat till tidigare forskning, att läroboken har ett starkt fotfäste i dagens undervisning, detta 

trots att lärarens pedagogiska val ser annorlunda ut idag i jämförelse med tidigare och att nya 

medier har trätt fram på ett nytt sätt i samhället.21 

Mattlar kommer fram till att den traditionella läroboken fortfarande är mycket gångbar i den 

svenska skolan. Detta gör också att läroboken blir formad utefter innehållet i den bedrivna 

undervisningen. Han menar att hans resultat inte behandlar hur ett läromedel väljs ut till 

undervisningen eller vad som sker i interaktionen mellan lärare och elever med utgångspunkt i 

läroboken. Däremot visar hans forskning på att läraren som enskild individ har ett stort ansvar på 

läraren som enskild individ när det kommer till att reflektera över de läroböcker som brukas i 

                                                

 
16 Wikman (2004), s.144. 
17 Wikman (2004), s.86. 
18 Wikman (2004), s.87. 
19 Mattlar (2008), s.11. 
20 Mattlar (2008), s.19. 
21 Mattlar (2008), s.19. 
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undervisningen, och detta på grund av att de läroböcker som Mattlar granskat har ett så pass 

ideologiskt varierat innehåll.22 

Tomas Englund har bidragit med kapitlet Undervisning som meningserbjudande i antologin Didaktik 

av Michael Uljens från 1997. Englund menar att lärobokstexten fortfarande utgör det 

dominerande elementet i undervisningen. Vidare ser Englund ett inte allt för oproblematiskt på 

läromedelsgranskning som forskningsfält. I Sverige förekommer granskning på statlig nivå av 

läromedel där objektivitet ställs som yttersta krav på läromedlet för ett godkännande.  23  

Läromedlet är ett återkommande undervisningsverktyg som alltid varit centralt i skolan. 

Lärobokstexter uppfattas som auktoritära av de elever som läser dem. Eleverna ser lärobokens 

innehåll som ren sanning vilket inte alltid är helt oproblematiskt.24 Faktum kvarstår att 

läromedelsforskningen och framför allt granskningen av läromedel är relativt outforskad enligt 

författarens resonemang. 25 

 

Rapporter 

Skolverket gav 2006 ut rapporten Läromedlens roll i undervisningen. Grundskollärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Syftet med denna rapport var att kartlägga 

hur läromedlets form och funktion ser ut i undervisningen i några utvalda ämnen.26 Resultatet 

visar att olika typer av läromedel används i de tre ämnena. I ämnet bild används 

förlagsproducerade läroböcker inte över huvud taget. Där är det istället lärarens egna 

illustrationer, konstverk och andra bilder som utgör läromedelsverktygen. I ämnet engelska är det 

framför allt läroböcker som används i undervisning med skönlitteratur och hörövningar som 

komplement. I ämnet samhällskunskap tillämpas också läroböcker men inte i samma utsträckning 

som det görs i engelskan. Det komplement som där används är information från olika tidningar 

och Internet.27 De flesta lärarna i engelska och nästan hälften av lärarna i samhällskunskap anser 

att läromedlet styr dem i för hög grad i undervisningen. I princip alla lärare anser också att det är 

väsentligt att använda sig av flera olika sorters läromedel i undervisningen eftersom att olika 

läromedel fyller olika funktioner. Skolverket skriver i rapporten att: 

                                                

 
22 Mattlar (2008), s.197. 
23 Englund i Uljens (1997), s.127. 
24 Englund i Uljens (1997), s.128. 
25 Englund i Uljens (1997), s.127-128.  
26 Skolverket (2006). Rapport nr.824, s.9. 
27 Skolverket (2006). Rapport nr. 824, s.10. 



 

 12 

Olika läromedel har olika funktion och tillsammans bidrar de till att bl.a. ge eleverna 

grundläggande faktakunskaper, aktuell, fördjupad eller konkretiserad information, intresse 

för ämnet, variation och olika perspektiv.28 

En majoritet av lärarna menar också att grundskolans betygskriterier, kursplaner och läroplaner 

har betydelse för valet av läromedel. 29 Att kurs- och läroplanernas innehåll och mål uppfylls i 

undervisningen är viktigt för lärarna, och många av lärarna upplever att dessa punkter 

upprätthålls och berörs om de följer en lärobok. Att säkerställa att kurs och läroplanerna följs i 

undervisningen är därför något som behandlas genom läroboksanvändning. Därför får också 

läroboken en legitimerande roll i undervisningen för lärarna och därmed får också 

läromedelsproducenterna ett stort handlingsutrymme från lärarna.30 Det som lärarna ser som det 

viktigaste är dock att ett läromedel tillfredsställer elevernas kunskapsutveckling. Läromedlet ska 

väcka elevens intresse till ämnet och kunskapsprogression. Att läromedlet underlättar för eleverna 

och är anpassat till elevernas behov är också av vikt för lärarna. Detta kan dock vara svårt att 

tillämpa i praktiken, särskilt i engelska, där lärarna som tidigare nämnt upplever att läroboken är 

ett för dominerande och återkommande inslag i undervisningen. Lärarna upplever också att 

läroböcker inte är ett fungerande verktyg för alla elever vilket skapar en viss problematik.31  

    Lärarnas Riksförbund sammanställde 2012 rapporten Makten över läromedlen. Lärarnas möjlighet 

att styra över läromedlen i undervisningen. Resultatet visar bland annat att lärares förutsättningar att 

själva få bestämma vilka läromedel som de ska använda i undervisningen varierar, framför allt 

bland lärare verksamma i årskurs 4-6. Dessa förutsättningar blir större ju högre upp i årskurserna 

eleverna undervisas i. Den instans som istället i majoritet bestämmer läromedlet är 

ämneskollegiet. Organiseringen inom gymnasieskolan spelar stor roll för hur pass autonoma 

lärarna är i läromedelsvalet. I gymnasieskolan uppger hälften av lärarna i rapporten att de styrs av 

ämneskollegiet i jämförelse med en fjärdedel i programarbetslagen. Rektorns inflytande på 

läromedelsanvändningen är också en faktor. Det finns skillnader i rektorns påverkan av läromedel 

mellan fristående skolor och kommunala skolor. Rapporten visar också att de ekonomiska 

ramarna som skolan har till största del styr valet av läromedel i undervisningen. Störst betydelse 

har ekonomin i grundskolan och avtar sedan ju högre upp i skolsystemet man kommer.32 

 

                                                

 
28 Skolverket (2006). Rapport nr. 824, s.10. 
29 Skolveret (2006). Rapport nr.824, s.10. 
30 Skolverket (2006). Rapport nr. 824, s.11. 
31 Skolverket (2006), Rapport nr. 824, s.11.  
32 Lärarnas Riksförbund (2012), Rapport, s.8. 
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Tidigare forskning ur ett jämförande perspektiv 

Den tidigare forskningen står enad på en punkt: att läromedel, främst läroböcker, används i 

undervisningen. Sedan skiljer sig tankarna om i vilken utsträckning dessa faktiskt används. Juhlin 

Svenssons forskning visar att fler än den enskilda läraren har inflytande över valet av läromedel. 

Ofta har ämneslaget mycket att säga i denna fråga. De lärare som hon sett arbetar mer med ett 

traditionellt arbetssätt som lärare är också mer läromedelsbundna. IT och dator som pedagogiskt 

verktyg är också något som framhävs.33 Korsells forskningsfält visar att lärare kan använda sig 

mer av ett läromedel om de är osäkra i sin ämneskompetens. Desamma gäller om de är mindre 

insatta i yrkesrollen och med själva läromedlet.34 Wikman har den fasta åsikten att läroboken 

utgör grunden i undervisningen, även om sekundärt undervisningsmaterial kan vara gynnande för 

elevernas kunskapsutveckling.35 Detta är något som även Mattlar och Englund håller med om.36 

Hur läromedelsanvändningen ser ut i olika skolämnen är också någonting som Skolverket och 

Lärarnas Riksförbund har granskat i olika rapporter. Skolverkets rapport visar bland annat att 

läromedelsbundenheten ser olika ut i olika ämnen, men att engelska som skolämne är ett mycket 

läroboksbundet ämne medan exempelvis bild är det motsatta. Skolverket kommer också fram till 

att läroboken är ett gynnande och kunskapsutvecklande verktyg i undervisningen som inte bör 

bortprioriteras.37 Lärarnas Riksförbunds rapport indikerar en variation i lärares individuella 

inflytande kring läromedelsanvändningen. Mellanstadielärare tenderar att ha mindre inflytande än 

exempelvis högstadie- och gymnasielärare.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Didaktik i undervisningen handlar om att man som lärare ser vilka olika faktorer som spelar in i 

undervisningen, både till innehåll och struktur.38 Att som lärare ha didaktisk kompetens krävs 

enligt mig för att vara en god pedagog. När det kommer till användning av och attityder kring 

läromedel är det viktigt att läraren anpassar undervisningen både didaktiskt och pedagogiskt för 

att nå ut till så många elever som möjligt och för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling. 

                                                

 
33 Juhlin Svensson (1998,2000). 
34 Korsell (2007). 
35 Wikman (2004). 
36 Englund i Uljens (1997), Mattlar (2008). 
37 Skolverket (2006), rapport nr.824. 
38 Uljens (1997). 
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Med attityd menas i detta sammanhang en viss inställning eller visst förhållningssätt inför ett visst 

ämne. Därför tillämpas ett didaktiskt perspektiv till denna undersökning där några didaktiska 

frågor kommer att ha huvudfokus, detta utifrån Englund och Uljens. 39 Här kommer didaktik 

som begrepp genomsyra den anlys som gjorts av källmaterialet. När det kommer till att se 

didaktik som ett forskningsfält menar Englund att det tar sin utgångspunkt i konsten att 

undervisa, den så kallade praxissidan.40 Författaren menar också att det hör till lärarens centrala 

roll att didaktiskt välja metod och innehåll i undervisningen och att de är medvetna om att det 

existerar alternativ i dessa val.41 Uljens talar om didaktikens olika objekt- vem, när, var, varför, 

hur, vad, vilket, av vem och vilket. Den pedagogiska verksamheten består av dessa komponenter. 

Vad, hur och varför är några av dessa objekt som gör sig extra viktiga för denna studie, vad man 

undervisar (innehåll), hur man väljer att genomföra undervisningen och varför man skall göra 

detta (belägg).42 Dessa tre didaktiska objekt är starkt förankrade i lärarens attityd och användning 

av läromedel. Undervisningen kan ta olika vägar och påverka elevernas inlärning beroende på hur 

en lärares läromedelsanvändning ser ut. Didaktik går hand i hand med läroplansteori, som 

handlar om vad läraren är förpliktigad till att göra i förhållande till vad styrdokumenten säger i 

frågan. Att exempelvis använda sig av läroböcker men inte av egenproducerat material kan få 

konsekvenser för elevernas lärande, liksom utfallet kan se likadant ut i den motsatta bemärkelsen. 

Det är vad läraren anser i frågan som här hamnar i fokus, inte hur elevernas uppfattningar ser ut. 

43 

    Ett teoretiskt perspektiv som kombinerar begreppet didaktik och läromedel är av stort värde 

för studien då lärarens didaktiska val anpassas i enighet med vad kurs- och läroplaner säger, men 

hur denna anpassning ser ut beror teoretiskt helt på hur läraren förhåller sig till i vilken 

utsträckning läromedel ska användas i undervisningen. Lärarens didaktiska val står alltså konstant 

i relation till läromedelsanvändningen, och därför är ett didaktiskt perspektiv av värde för denna 

undersökning eftersom attityden till läromedel kan kopplas till hur läraren ser på detta. Med detta 

menas hur lärarens operationalisering ser ut i förhållandet mellan vad läraren är förpliktigad till att 

göra enligt skolans förordningar och hur hennes argumentation ser ut kring läromedel som 

fenomen och hur hon gör för att kombinera dessa i undervisningen. Begreppen didaktik och 

läromedel kommer att genomsyras i analysen genom den rubrikssättning som gjorts i kapitlet. 

                                                

 
39 Englund i Uljens (1997). 
40 Englund i Uljens (1997), s.124. 
41 Englund i Uljens (1997), s.142. 
42 Uljens (1997), s.168. 
43 Englund i Uljens (1997), s.129-130. 
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Varje rubrik behandlar didaktik- och läromedelsperspektiv där citat och resonemang från de 

intervjuade gymnsielärarna kopplas direkt till begreppen. 

 

En definition på läromedel 

Läromedel som fenomen är inte något entydigt utan det krävs att definitionen reds ut. Beroende 

på var man söker en definition på begreppet läromedel kan det ibland förklaras på olika sätt. 

Nationalencyklopedin definierar läromedel som: 

resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, 

övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor. Numera 

inbegriper läromedel även digitala resurser för informationshämtning, kommunikation 

och produktion av multimodala texter samt spel.44 

 

För denna undersökning ses läromedel främst som förlagsproducerat material, eller traditionella 

läroböcker som Nationalencyklopedin definierar det hela. I intervjuerna som genomförts med 

gymnasielärarna har vi samtalat om läromedel som om det främst motsvarar en lärobok. När vi 

talat om alternativa läromedel som verktyg i undervisningen har fokus legat på egenproducerat 

material, Internet, tidningsartiklar och liknande. Detta är inslag som inte klassas som läroböcker 

men ändå har betydelsen av en lärobok, ett läromedel.  

    Med dessa definitioner som bakgrund kommer följaktligen begreppet läromedel omfatta 

begreppet läroböcker. Även om läromedelsbegreppet omfattar fler faktorer och verktyg än just 

läroboken så är det läroboken som de intervjuade lärarna i denna studie menar när vi samtalat 

under datainsamlingen. Mot bakgrund av forskningsläge och rapporter är det synnerligen 

intressant att veta mer om den syn som lärare har till begreppet läromedel och om det finns 

attityder kring fenomenet utifrån att läromedel i denna fråga ses som läroböcker.  

  Med attityd menas ”kroppsställning, kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt”.45 

Det är de två sistnämnda defintionera av attityd som behandlas i detta examensarbete där det är 

fem olika gymnasielärares förhållningssätt och inställning till läromedel som undersöks. 

 

 

                                                

 
44 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel. Hämtad 2014-12-16. 
45 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/attityd. Hämtad 2015-03-08. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder till läromedel som förekommer bland 

verksamma lärare i gymnasieskolan. Syftet är att ta reda på i vilken utsträckning lärare använder 

sig av läromedel i undervisningen, hur motiveringen lyder kring användandet och vilka faktorer 

som spelar in för användandet, detta i förhållande till att läromedel främst ses som läroböcker. 

Syftet är slutligen även att undersöka vilka alternativa läromedelsformer som förekommer i de fall 

där läraren inte binder upp sig vid en lärobok. 

Forskningsfrågor 

Huvudfrågeställningen lyder: 

 Vilken attityd har de intervjuade lärarna till läromedelsanvändning i undervisningen? 

Denna fråga kan med fördel brytas ned till följande underfrågor: 

 I vilken utsträckning använder sig de intervjuade lärarna av läromedel i undervisningssituationen? 

 Hur pass bunden vid ett läromedel känner sig lärare? 

 Vilka faktorer spelar in i lärarens val av läromedel, enligt de intervjuades utsagor? 

 Vilka alternativa läromedelsformer arbetar läraren med där det specifika läromedlet uteblir? 

 Hur ser lärarutbildningens attityd till läromedel ut utifrån de intervjuade lärarnas erfarenheter? 
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Metod 

En kvalitativ intervjumetod 

För denna undersökning tillämpas en kvalitativ intervjumetod som tillvägagångssätt och 

datainsamlingsmetod, detta i enighet med Steinar Kvales och Svend Brinkmann Den kvalitativa 

forskningsintervjun från 2014. Som underlag för de lärarintervjuer som genomförs utformas en 

intervjuguide i enighet med Kvales och Brinkmanns tankar om intervjufrågor. Författarna menar 

att intervjufrågorna bör vara korta och enkla46.  

Enligt författarna finns det åtta olika typer av intervjufrågor: inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frågor, indirekt frågor, 

strukturerade frågor, tystnad och tolkande frågor47. För denna undersökning är intervjuguiden 

anpassad så att så många frågor som möjligt är anpassade utefter dessa kategorier (se bilaga 2). 

Författarna menar också att det är viktigt att tematisera en intervjuguide för att enklare få struktur 

över intervjufrågorna. Att tydliggöra syftet med själva studien är viktigt, liksom att man söker 

fakta om intervjuämnet och därmed skapar en förförståelse och förkunskap inom ämnet. Att man 

som intervjuare får kunskap om olika teorier och tekniker för hur en analys och intervju går till 

underlättar så att man kan avgöra vad som är lämpligast att använda sig utav i denna 

intervjusituation48. Detta var något jag gjorde inför intervjuerna. Jag läste in mig på tidigare 

forskning och utarbetade intervjufrågor enligt ovanstående författares resonemang. 

När det kommer till frågan om hur många intervjupersoner man skall intervjua för denna typ 

av undersökning svarar Kvale & Brinkmann att man skall intervjua så många personer som 

behövs för att kunna ta reda på det som man i undersökningen vill få reda på. Enligt författarna 

tenderar kvalitativa forskningsintervjuer att antingen blir för få eller för många när man genomför 

en undersökning. Om antalet intervjuer å ena sidan är för få blir det svårt att pröva hypoteser och 

generalisera medan det å andra sidan blir problematiskt att göra mer ingående tolkningar av 

intervjuerna om de är för många49.  

    Esaiasson med flera menar att en fördel med intervjuundersökningar är att man ofta får 

oväntade svar, till skillnad från exempelvis en enkätundersökning. Under ett samtal ges det 

                                                

 
46 Kvale & Brinkmann (2014), s.176. 
47 Kvale & Brinkmann (2014), s.176-178. 
48 Kvale & Brinkmann (2014), s.147. 
49 Kvale & Brinkmann (2014), s.156. 
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möjlighet till att ställa följdfrågor på ett helt annat sätt än när svaren ska besvaras skriftligt och 

djupare resonemang kan bli tydligare50. Det är just detta resonemang som författarna för som låg 

till grund för val av metod för denna undersökning. 

Jan Trost diskuterar olika former av datainsamlingsmetoder vid intervjustudier. Den 

intervjumetod som han tillämpar i sin bok Kvalitativa intervjuer är det som nämns som 

fokusintervjuer eller kvalitativa intervjuer. Han menar att det är viktigt vid intervjuer att ha ett 

fokus, ett tema som genomsyrar intervjun.51  

 

Reflektioner över metoden 

För denna undersökning har inga så kallade fokusgrupper tillämpats under datainsamlingen som 

Trost talar om52. Då resultatet kunde bli rörigt och svårare att analysera vem som säger vad blev 

det mer fördelaktigt att intervjua lärarna enskilt. Hade fokusgrupper varit aktuellt hade det varit 

underlättande att göra en filminspelning med lärarna och genomföra ett gruppsamtal, något som 

dock inte uppfyllde syftet med denna undersökning. När datainsamlingen färdigställts såg jag 

fördelar med att ha använt mig av en kvalitativ metod för intervjuerna. Att sitta enskilt med varje 

lärare och samtala om frågor utifrån min intervjuguide har varit gynnande eftersom att man 

genom ett möte kan få djupare resonemang från lärarna som intervjuats. Detta kan ges i form av 

mer utvecklade tankar och resonemang som lättare framställs när man inte påverkas av en grupp 

med andra indidivder som kan tycka olika. Att till exempel ha haft telefonintervjuer eller en 

enkätundersökning såg jag inte som lika tillförlitligt då enkäter hade krävt att fler lärare var 

berörda i undersökningen och genom en telefonintervju tror jag inte att man hade kunnat föra en 

diskussion på en sådan djup och personlig nivå som en enskild intervjutid likt ett möte faktiskt 

har gjort.  

 

Genomförande 

Materialet som användes för att genomföra dessa kvalitativa intervjuer har varit 

inspelningsverktyg i form av fickminne samt motsvarande funktion på en mobiltelefon. För att 

begränsa risken att inspelat material gick till spillo eller att utrustningen skulle krångla under 

                                                

 
50 Esaiasson m.fl. (2012), s.251. 
51 Trost (2005), s.22.  
52 Trost (2005).  
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intervjuernas gång valde jag att använda även en mobiltelefon för att säkra att inspelningen inte 

försvann eller på annat sätt skulle krångla när det kom till stadiet då det inspelade källmaterialet 

skulle analysera och bearbetas. Det övriga material som användes vid intervjuerna var också ett 

anteckningsblock eftersom jag var mån om att föra minnesanteckningar under samtalen. Varje 

intervju tog cirka 30 minuter i anspråk och samtliga intervjuer ägde rum på skolan där de 

intervjuade lärarna arbetar. Vi satt enskilt och ostört i två olika grupprum beroende på när på 

intervjun ägde rum under dagen och där rummet inte redan var bokat. Innan inspelningarna 

påbörjades började jag med att tacka lärarna för att de ställt upp, att intervjun var helt anonym 

och de fick själva välja alias till uppsatsen. Under intervjuerna utgick jag från min intervjuguide 

(se Bilaga 2) där frågorna var stödfrågor snarare än ett färdigt manus. Fler följdfrågor än vad som 

anges i intervjuguiden har alltså använts beroende på hur och vad den intervjuade läraren svarade. 

Inspelningarna avslutades när huvuddragen från intervjuguiden hade behandlats.  

Efter det att intervjuerna utförts skickade jag intervjuerna som ljudfiler till min arbetsdator där 

jag analyserade materialet genom att citera och göra referat utifrån det inspelade materialet. 

Utifrån resultatet från de inspelade intervjuerna arbetade jag sedan fram text till kapitlen Analys, 

Diskussion samt Konklusion. När materialet var avlyssnat kunde flera olika teman urskiljas som 

senare kom att bli delkapitlen i analysen. 

 

Validitet och reliabilitet 

För denna undersökning har som tidigare nämnts en kvalitativ intervjumetod tillämpats. Den 

intervjuguide som använts har utgjort grunden som de inspelade intervjuer som utgör 

källmaterialet. Reliabiliteten är hög i denna undersökning då de frågor som varit grunden för 

intervjuerna har behandlats i samtliga intervjuer. Samtliga frågor som belyser de aktuella 

forskningsfrågorna har även varit diskussionsämnen i intervjuerna. Detta gör att reliabiliteten är 

stabil vilken lägger grunden för en god validitet, eftersom att det material som insamlats till 

undersökningen gick att använda för att besvara de forskningsfrågor som ställts i förhållande till 

syftet för studien. Vad gäller studiens anspråk kan det konstateras att vissa svar varit tydligt 

genomgående hos samtliga intervjuade gymnasielärare. Detta gör att studiens resultat till viss del 

kan ses som generaliserande i relation till lärare överlag. Lärarnas svar är dock inte helt 

generaliserbara eftersom att intervjuantalet var så pass lågt.  
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Avgränsning och urval 

För denna undersökning har vissa avgränsningar gjorts. Med tanke på uppsatsens omfång har jag 

valt att intervjua sex lärare från gymnasieskolan varav fem av dessa intervjuer utgör källmaterialet. 

Anledningen till att inte samtliga intervjuer användes i uppsatsen berodde på att en intervju var 

svår att bearbeta då den innehöll information som inte berörde mina forskningsfrågor och mitt 

syfte. Därför valde jag att inte använda mig utav den intervjun. De intervjuade personerna är 

verksamma lärare som arbetar på en gymnasieskola i Bergslagen. För denna undersökning 

intervjuades fyra kvinnliga lärare och två manliga lärare varav den ena manliga lärarens intervju 

inte används i uppsatsen. I denna studie anläggs inga genusperspektiv. Antalet lärare avgränsades 

i enighet med vad en uppsats ramar kan begära. De inspelade lärarintervjuerna var cirka 25-40 

minuter långa vardera vilket innebär att det totala källmaterialet som sedan analyserades och 

bearbetades var cirka tre timmar i omfång. 

 

Etiska överväganden 

Studiens metodval kommer att gå i enighet med Vetenskapsrådets fyra etiska principer för forskning 

från 2001. Dessa principer står aktuell för all forskning inom Sverige och är därför av väsentlighet 

även för denna undersökning, detta i form av fyra olika krav som forskaren måste ta ställning till i 

sitt arbete. Dessa principer kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Även om denna undersökning inte behandlar ett känsligt ämne där resultatet 

från datainsamlingen kan klassas som ömtåligt så är de etiska övervägandena ändå en del av de 

principer som jag tagit vara på under datainsamlingsperioden. De olika kraven finns därför med 

som en grund, som bakomliggande tankar när studien genomfördes. 

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldighet att informera de som deltar i 

undersökningen om vilka förutsättningar som ges i projektet. Det handlar här om att ange syftet 

för de deltagande så de är medvetna om hur upplägget ser ut, varför detta görs och vilken roll de 

deltagande spelar i sammanhanget. Att det är fullständigt frivilligt att delta i undersökningen är 

viktigt att understryka, liksom att de är fullt tillåtet att avbryta sin medverkan om det är så att 

detta är något som den deltagande vill.53 Samtyckeskravet innebär att en deltagare i en 

undersökning har all rätt att själva få vara med och påverka sin egen medverkan i studien. Detta 

innebär i praktiken att samtycke ska ges från deltagarens sida om denna deltar i forskarens 

                                                

 
53 Vetenskapsrådet (2001). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7-8. Hämtad 2015-01-02. 
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undersökning. Viktigt att understryka är att deltagaren när som helst kan avbryta sitt deltagande 

och utan att detta medföljer några som helst negativa något sätt.54 Konfidentialitetskravet innebär att 

den information som insamlas i samband med undersökningen inte på något sätt ska kunna läcka 

ut, det vill säga insamlad data ska vara helt konfidentiell och personuppgifter ska förvaras på ett 

sätt som är oåtkomligt för obehöriga. Viktigt att understryka är även att all publicering av 

insamlad data ska vara absolut anonym. Inga personrelaterade uppgifter får på något sätt avslöjas 

i en forskningsrapport.55 Nyttjandekravet innebär att all insamlad data om enskilda personer endast 

får nyttjas i forskningssyfte, det vill säga att den information som forskaren samlar in får inte 

under några omständigheter användas för annat bruk än för den tänkta forskningssituationen. 

Uppgifterna får heller inte lånas ut till andra, icke forskningsvetenskapliga ändamål eller för 

kommersiellt bruk. 56 Sammanfattningsvis: samtliga etiska principer som enligt Vetenskapsrådet 

ska vara gällande för studien kommer att beaktas och behandlas på bästa sätt. Samtliga lärare har 

tilldelats ett fingerande namn i denna undersökning för att anonymitetsprincipen skulle vara 

fullgod. 

 

                                                

 
54 Vetenskapsrådet (2001). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s. 9-11. Hämtad 2015-01-02. 
55 Vetenskapsrådet (2001). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.12-13. Hämtad 2015-01-02. 
56 Vetenskapsrådet (2001). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.14. Hämtad 2015-01-02. 
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Analys 

I denna del av uppsatsen analyseras och redovisas det empiriska material som insamlats i 

undersökningen. Analysen är uppdelad i några underrubriker för att enklare kunna urskilja 

tendenser och ämnen. Först kommer en kortare presentation av de fem lärare som deltagit i 

undersökningen och som är grunden till det empiriska materialet. Därefter följer de tematiska 

underrubrikerna: Inställning från lärarutbildningen, Läromedel i undervisningen, Alternativa 

läromedel, Attityder kring läromedel, Att välja läromedel och Att binda sig vid ett läromedel. Citat 

och resonemang är hämtade ur de fem intervjuer som genomförts under datainsamlingen. 

Analysen tar sin utgångspunkt i tidigare resonemang om de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför enligt Englund.57 Det är dessa tre didaktiska frågor som genomsyrar hela analysen. Dessa 

tre frågor besvaras i och med de intervjuade lärarnas tankar och åsikter inom vissa delområden 

som här i analysen utgör de olika underrubrikerna. I analysen kommer samtliga frågeställningar 

belysas och besvaras med hjälp av de intervjuade lärarnas åsikter och inställningar. 

 

Presentation av lärarna  

Dolly är verksam lärare i gymnasieskolan och undervisar i svenska som andraspråk och engelska 

och tog sin lärarexamen 2010-2011. Innan examen arbetade Dolly som lärare och vikarierade 

samtidigt som lärarstudierna. Hennes allmänna uppfattning om läromedel är att det är en trygghet 

och en grund att stå på i undervisningen och att man inte ska tveka att använda sig av ett 

läromedel.58 

Astrid är gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och religion. Hon läser även för 

tillfället på distans för att även få behörighet i ämnet filosofi. Hon har arbetat som lärare i tio år 

och fick tog sin lärarexamen 2004. Hennes allmänna uppfattning om läromedelsanvändning i 

undervisningen är att man inte ska behöva uppfinna hjulet en gång till, att läromedel är till för att 

användas.59 

Kristina är gymnasielärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Hon har arbetat 

som lärare sedan 1974 då hon tog sin lärarexamen, främst som mellanstadielärare i många år. 
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Hennes uppfattning och inställning till läromedel är att det finns en anledning till att någon 

arbetat fram materialet och att det därmed är rimligt att det ska användas i undervisningen. Som 

läroboksförfattare trycker Kristina extra hårt på läromedlets stora betydelse i 

undervisningssammanhang och anser att det är en god resurs i lärarens arbete. 60 

Signe är gymnasielärare och undervisar i svenska och kommunikation. Hon tog sin 

lärarexamen 2008 och har tidigare arbetat med elever i alla åldrar i grund- och gymnasieskolan. 

Läromedelsanvändning i undervisningen är en självklarhet för henne även om hon använder 

mycket egenproducerat material och material som är hämtat från andra instanser som exempelvis 

tidningsartiklar och Internet.61 

Sigmund är verksam gymnasielärare i svenska och historia. Han tog sin lärarexamen för två år 

sedan och är därför en ny lärare på arbetsmarknaden. Sigmund ser läromedlet som en resurs i 

arbetet som lärare även om han är kritisk till att använda det i större utsträckning. Han har 

tidigare arbetat på en skola där läroböcker inte brukades över huvud taget, något som gör att han 

har sett nackdelarna med ett sådant upplägg.62 

 

Inställning från lärarutbildningen  

Även om samtliga lärare använder sig av läromedel i undervisningen fick flertalet av dem en 

annan bild av läromedelsanvändning när de studerade till lärare. Detta var något som framgick 

tydligt under de inspelade intervjuerna mellan intervjuare och lärare. I vissa fall skiljde sig 

utbildningens syn helt från vad de fick uppleva på deras verksamhetsförlagda utbildning. Dolly 

upplevde att det fanns en stark attityd till läromedel när hon läste till lärare, något som hennes 

lokala lärarutbildare under utbildningen sa emot.  

På lärarutbildningen tycker jag att det finns en förväntan att man ska vara väldigt kreativ 

och göra sitt eget material och det gjorde jag då under praktiken […]. Min handledare sa 

till mig att ”var inte rädd för att använda läroboken, det är det bästa stödet du kan ha”, 

och det har jag tagit till mig för att det är inte fel att utgå från en bok. Man behöver inte 

göra allting själv, även om jag tycker att det förväntas på lärarutbildningen.63  
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Dolly upplevde att man inom lärarutbildningen ville att studenterna skulle arbeta utifrån 

egenproducerat material, något som hennes handledare inte alls såg som nödvändigt. Tvärtom 

berättar hon att hennes lokala lärarutbildare mån om att hon inte skulle vara rädd för att använda 

sig av läroboken i undervisningen. Precis som Dolly upplevde denna form av attityd till 

läromedelsanvändning från lärarutbildningen fick Astrid höra liknande åsikter under hennes 

utbildningstid. På utbildningen sa man en sak medan man på praktiken fick ett annat budskap, 

berättar hon i intervjun. 

Man ska inte använda böcker. Det är den upplevelse jag har fått. […] Min handledare sa 

ju till mig att varför ska man uppfinna hjulet en gång till? Och när jag började jobba, då 

har jag ju mer och mer börjat använda läromedel och känt att det är bra. Men under min 

utbildning så var attityden att man ska göra sitt eget material. Jag kände nog inte så 

mycket inför det för jag förstod inte vad det innebar. 64 

Kristina upplevde däremot det motsatta säger hon i intervjun, att lärarutbildningen uppmuntrade 

lärarstudenterna till att använda sig av läromedel. 

Jag läste ju då i början av 70-talet och då använde man ju läromedel […] Sen var det på 

80-talet som eleverna skulle börja forska själva. Men annars så tycker jag att det var en 

positiv inställning till läromedel när jag läste till lärare […] När jag kom ut i skolan så hade 

man läromedel i alla ämnen.65 

När Astrid väl började arbeta som lärare berättar hon att hon provade sig fram för att hitta 

metoder och medel som fungerade för henne. Under sin verksamhetsförlagda utbildning 

samarbetade Astrid med en annan lärarstudent där de tillsammans skapade undervisningsmaterial 

som de delade ut till eleverna. Responsen som Astrid fick av den lokala lärarutbildaren var 

positiv, men menade också att det var väldigt ambitiöst. ”Och visst var det ambitiöst, för inte har 

man tid med det nu längre”, menar Astrid. Hon menar att under lärarutbildningen var det nästan 

fult att följa läroboken eftersom man förväntades vara mycket mer kreativ än så som lärare. Hon 

menar i intervjun att det inte handlade om att man skulle klassas som lat om man inte framställde 

eget undervisningsmaterial men att göra sitt eget material visade på kreativitet, flexibilitet och en 

lyhördhet som man behöver vara som lärare. Astrid upplever att den inställning och det synsätt 

som lärarutbildningen hade på läromedel var något som var för ambitiöst, och där menar hon att 

hennes lokala handledare tog ner henne på jorden och var mer realistisk och visade henne hur 

                                                

 
64 Astrid (2014). Intervju. 2014-12-01. 
65 Kristina (2014). Intervju. 2014-12-03. 



 

 25 

verkligheten som lärare såg ut. ”Att börja som lärare är som att kasta sig i en isvak, stod det i 

någon bok”. Med detta menar Astrid att det fanns en klyfta mellan det som lärarutbildningen 

lärde ut till studenterna och som inte alla gånger stämde så väl överens med verkligheten ute på 

skolorna. ”Nu har man rutin på ett helt annat sätt, nu är det inte fult att använda läromedel 

längre”.66 Signe däremot upplevde inte alls att det förekom någon speciell attityd när hon läste till 

lärare. ”Nej, det kan jag inte säga. Nej.”67 

När frågan kommer till om Sigmund upplever att det fanns en viss attityd kring läromedel 

under hans utbildning svarar han under vår intervju att det inte direkt fanns starka åsikter från 

själva utbildningens sida men att det förekom diskussioner om hur man kunde att välja att göra 

som lärare.68 

Det är klart att det fanns diskussioner ibland. Oftast var det väl mer om det här om 

didaktiska val, alltså hur man ser på användandet. Allt från vissa som sa att man skulle 

skapa sitt eget material för det var mer anpassat till hur man själv vill undervisa till att 

man skulle använda det som fanns så att man var tillrättalagd för åldersspannet och 

kunskapsnivå och så vidare, så att det fanns diskussioner. Det får man kanske inte göra 

reklam för, jag skulle kunna tycka att det hade varit mer givande att ha sådana mer 

praktiska saker, framför allt lärarutbildningen och inom pedagogikdelen. 69 

Från lärarutbildningens sida visade sig alltså ingen speciell attityd för Sigmunds del, även om hans 

resonemang tyder på att det fanns debatter inom ämnet.  

Läromedel i undervisningen 

Dolly säger i intervjun att hon använder sig av läromedel i undervisningen, både i engelska och 

svenska som andraspråk. Motivet kring detta är framför allt att hon valde att lyssna på hennes 

lokala handledare under utbildningen som sa till henne att läroboken är ett gott hjälpmedel i 

undervisningen, och dels för att hon tidigare bedrivit undervisning utan lärobok, framför allt i 

engelskan, och hon upplever det som mycket slitigt att göra eget material. Framför allt betonar 

hon vikten av läromedelsanvändning i svenska som andraspråk nu när det på senare tid har gjorts 

så många fler läroböcker inom ämnet än vad som fanns tidigare. Hon menar att utbudet har gjort 

att det är lättare att välja rätt lärobok till undervisningssituationen. Framför allt märker hon en 
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skillnad på utbudet av läroböcker i svenska som andraspråk sedan Gy11 infördes för några år 

sedan. Ett argument för läroboksanvändningen menar Dolly är att hennes elever har lättare att 

hantera en lärobok än att hålla reda på stenciler som hon annars delar ut. Det underlättar för både 

läraren och eleven om läraren slipper kopiera nytt material när eleven tappat bort sina kopior.70 

Astrid säger i intervjun att det hon upplever som den bästa kombinationen i klassrummet är att 

man har en lärobok som stöd och att man har katederundervisning, detta trots att 

lärarutbildningen lärde henne det motsatta. Astrid vill ändå peka på att det inte är någon fara att 

använda sig av läromedel. Hur läromedelsanvändningen ser ut skiljer sig lite från ämne till ämne. 

Hon menar att det är svårt att veta på förhand om ett läromedel är bra eller inte bra genom att 

titta på det. Det är först när läromedlet väl används i undervisningen som man som lärare kan få 

sig en bild av om läromedlet går att använda eller inte. Inom filosofin har Astrid själv valt ut 

läromedlet medan hon i religionen utgår från ett läromedel som de andra religionslärarna har 

använt tidigare. Överlag har ämneslärarna ett samarbete där de granskar och väljer ut läromedel 

de vill köpa in till skolan tillsammans. I svenska som andraspråk använder sig Astrid alltid en 

lärobok eftersom att hon upplever att många av de nyanlända eleverna uppskattar att ha en bok 

eftersom att de är vana vid det sedan tidigare. 71 Även Kristina använder sig av läromedel i 

undervisningen, även om hon ser fördelar med att använda annat material också.72 

Jag har läromedel i alla mina kurser. Sen kan jag säga att i svenska till exempel, svenska 1, 

att jag har haft mycket eget material och inte varit så bunden till läromedlet som jag tycker 

att jag är i engelska där jag är mer bunden till läromedlet […] Det är mycket så att jag har 

haft mycket engelska på yrkesprogram och då kan det vara svårt att hitta texter som är 

anpassade till den målgruppen […] ska du leta egna texter på engelska, då får du säkert 

läsa tjugo för att hitta två som är användbara.73 

Kristina visar inte att hon är uppbunden vid ett läromedel, att döma av källmaterialet. Signe 

resonerar likadant under intervjun, att läromedlet finns där som en grund för henne i hennes 

arbete men sedan gör hon ganska mycket eget material till studiegrupperna och kompletterar med 

annat material också.  

Alltså, det är så här att läromedlet anpassas efter vilken studiegrupp jag har. Och vi gör så 

här på skolan att vi vet att vissa böcker lämpar sig med för studieförberedande program 
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och andra för yrkesförberedande program. Och det är så dom också är producerade, 

läromedlen, nu för tiden[…] men sen får man ju också känna sig för vilken kunskapsnivå 

som finns i studiegruppen.74 

När det kommer till frågan om Sigmund använder sig av läromedel i den undervisning han 

bedriver skiljer det sig aningen från de övriga lärarna. Han menar att eget material och läroboken 

utgör undervisningsverktygen även om det egenproducerade materialet kommer i förhand.75 

Jag skulle säga att det varierar. Det här är första skolan där jag jobbat som faktiskt har 

klassuppsättningar av läromedel […] Jag tycker att det är bra att ha läromedel som en 

grund, sen är jag alltid dålig på att använda det, kan jag tycka. Att jag mer har gett ut det, 

men är ganska dålig på att använda det på det sättet. Det är blandat […] Jag tror det 

handlar om att när man har jobbat ett år och skapat sig eget material, då blir man väldigt 

lat. Då har man ju skapat sig egna matriser och sina egna förklaringar på allting liksom, 

det mesta. Avsnitt och exempeltexter och så där, och då känner man väl kanske att det 

blir lite onödigt att inte använda det igen liksom. Men, som i historia som jag undervisar i 

för första gången, där är det ganska skönt att ha en lärobok tillrättalagd för momenten. 

Det är skönt att liksom kunna falla på det. Den tryggheten finns nu och det är skönt för 

det är ett bra stöd.76 

I intervjun medger Sigmund att eftersom han redan har så mycket egenproducerat material blir 

det ett återkommande inslag i undervisningen men han menar samtidigt att et är skönt att ha 

läroboken som något att luta sig mot när det behövs.  

Alternativa undervisningsmedel 

Dolly säger i intervjun att hon använder sig utav alternativa läromedelsverktyg, det vill säga andra 

former av undervisningsmaterial än läroboken som används i kursen. Detta består av 

kopieringsunderlag som skolan beställer hem, berättar hon. Även om hon medger att det kan 

kännas lite opersonligt att någon annan har producerat materialet så är det något man med sin 

kreativitet som lärare kan göra personligt, detta genom att till exempel föra in levande 

diskussioner i klassrummet med eleverna. Hon gör gärna eget material och skapar annat 

undervisningsmaterial utanför läroboken men hon upplever att det är en god grund att stå på om 
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man har en lärobok med sig som undervisningsunderlag. Vad gäller Internet som alternativ 

undervisningsmetod ser hon det som ett gott verktyg i undervisningen. På skolan där on arbetar 

finns olika databaser att tillgå via deras skolbibliotek som man kan använda i undervisningen i 

form av uppslagsverk och ordlistor. Dessa databaser uppmuntrar Dolly eleverna till att nyttja om 

de känner sig osäkra på exempelvis stavning och liknande. 77  

Renodlade digitaliserade former av läromedel är ingenting som Dolly använder sig utav. Detta 

framkommer tydligt av källmaterialet. Däremot finns det en inläsningstjänst där elever och lärare 

får en inloggningskod så att de kan läsa böcker direkt från skoldatorerna. Rent webbaserade 

läromedel är inget som Dolly använder. Det som hon dock använder sig utav ibland är 

digitaliserade versioner av själva läromedlet i form av en cd-skiva som tillhör läroboken. 78 När 

det kommer till frågan om Astrid använder sig av alternativa läromedel, alltså något annat än 

själva läroboken till kursen, svarar hon att det beror helt på vilken klass man har.  

När man startar en kurs är det alltid bra att ha en bok att börja med. Och så börjar man 

där och sen får man se var man hamnar. Det beror helt på eleverna. Det kan vara så att 

den här boken inte fungerar med dom här eleverna, man kanske märker att boken är för 

svår, och då blir det ju att man får ta in andra saker. Om det är ett nytt material som man 

aldrig har använt förut så kanske man upptäcker att det här som jag alltid brukar gå 

igenom finns inte den här boken. Så det beror lite på vad boken innehåller och sen vad 

eleverna vill ha. Så ibland så gör jag eget material, ibland så plockar jag ur olika böcker.79 

När läroboken uteblir i undervisningen används istället egenproducerat material. Det handlar 

främst om att plocka bra bitar från andra läromedel eller att hon skriver ett helt eget material 

utifrån olika källor. Andra saker att ta med in i undervisningen är filmvisning, Internet och läsning 

av artiklar. Astrid tycker mycket om skönlitteratur så även det tar hon gärna med i 

undervisningen. Ibland är det svårt att genomföra eftersom det tar väldigt mycket och lång tid av 

undervisningen men hon tycker ändå att det är ett roligt inslag. Fördelen med att använda sig av 

en lärobok är att eleverna har en möjlighet att läsa på inför prov på ett helt annat sätt. Är det så 

att man som lärare spretar för mycket så vet inte eleverna hur de ska läsa på om de ska ha prov.80 

Det visar sig av källmaterialet att Kristina använder sig av alternativa läromedel där 

tidningsartiklar är ett starkt inslag, alltså sekundära pedagogiska texter som inte inkluderas i 
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läroboken. Det är artiklar som hon själv letat fram och anser är bra för undervisningssituationen. 

Hon kan själv tycka att det är roligt och kreativ att ha eget material också i undervisningen där 

man kan utveckla och prova nya idéer. Samtidigt ser Kristina läroboken som ett gott stöd för 

henne i undervisningen eftersom hon ser läromedlet som något att luta sig tillbaka emot så att 

man täcker in allt man behöver behandla i en kurs.81 

Signe använder sig mycket av alternativa undervisningsmedel, det vill säga annat än läroboken. 

Hon är också flexibel och lyhörd inför att ett läromedel kanske inte fungerar i undervisningen.  

Det gör jag ganska mycket. Och jag använder artiklar från tidningar, nätet, olika texter för 

olika ändamål, det gör jag […] läroboken får väl mestadels den betydelsen att den utgör 

struktur för eleverna, för mig. Vad vi ska förhålla oss till i kursen. Men sen kan man ju 

upptäcka som pedagog att det finns brister i den boken som man har valt. Den kan vara 

jättebra på andra sätt men ofta är det någonting som jag känner så här att nej men det där 

behöver de veta mer om, och då får jag liksom komplettera med annat material för att 

dom ska förstå vad det innebär eller utveckla det som står i boken […] Det kan till och 

med hända liksom, när det gäller böcker som är ganska utförliga.82 

Sigmund tror på att alternativa undervisningsmedel är bra i undervisningen.  

Jag försöker vara väldigt bred, att låta eleverna se flera olika typer av texter, olika typer av 

liksom både rörlig bild och bilder och så där också. Jag tycker det är viktigt att dom lär sig 

den här avkodningsmetoden, hur det skiljer sig liksom. Och det är viktigt för 

läsinlärningen också. Så det är allt från populärvetenskapliga texter i historia till mer 

vetenskapliga texter. 83 

Han säger också i intervjun att: 

Jag tror det är så olika också beroende på kurs. Till exempel i samhällskunskapen där jag 

inte är utbildad lutar jag mig kanske till över femtio procent på själva lärobokstexten 

liksom. Det blir mycket mer baserat på läroböckerna vi har, och sen när det kommer till 

exempelvis svenskan där jag har jobbat ett år både på gymnasiet och högstadiet, där har 

jag material, och då blir det lättare att jag använder det för där har jag liksom tydliga 

moment och så där […] så där är det ju så att där använder jag läromedel som 

fördjupning eller ber eleverna titta om de vill ha någon djupare förklaring på momenten 
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så får de titta på de delarna själva […] där kanske snarare det är så att jag har eget material 

till åttio procent och tjugo procent lutar jag mig emot läromedlet. Och i historian där är 

det mer 80/20 av eget material.84 

När det kommer till fördelningen av läroboken kontra eget material är Sigmund tydlig i sina 

tankar om detta.  

I mångt och mycket kan jag väl säga att jag faktiskt föredrar egenproducerat material. Jag 

har också forskat på läromedel själv. Jag har skrivit två uppsatser om det, där jag har 

analyserat det. Därför vet jag hur mycket problem det finns, eller det finns problematiska 

delar av det. Det finns maktstrukturer kvar i läromedlet som jag själv inte är bekväm med. 

Och då kan jag hellre skapa ett eget material som är mer problematiserande, tycker jag 

[…] Jag brukar ofta använda mig av det för att visa på skillnaderna, så att det blir som en 

analysuppgift också.85  

Ibland uppstår dock någon som Sigmund väljer att kalla för ”nödens lag”, när planeringstiden är 

för liten, och då är det skönt att kunna luta sig tillbaka mot läromedlet, medger han i intervjun. 

Då kan ett kapitel i instuderingssyfte vara något som är bra för honom att ta till istället för att han 

ska sitta och göra eget material när tiden inte räcker till för det. ”Ibland behöver man ju inte 

uppfinna hjulet på nytt”, menar han. 86 

 

Attityder kring läromedel 

Gemensamt för samtliga intervjuade lärare i denna undersökning är att de har en positiv 

inställning och attityd till läromedel som fenomen, där läromedlet i denna bemärkelse är 

läroböcker. Detta kan utläsas av samtliga från källmaterialet. Även om Sigmund är negativt 

inställd emellanåt ser han dock nyttan av ett läromedel som hjälp i undervisningen. När det 

kommer till frågan om Dolly själv anser att hon har en viss attityd kring läromedel säger hon att: 

Ja, jag hoppas att det liksom ska vara Frälsaren. Att man inte ska behöva göra något själv. 

Nej men, jag tycker ju att det finns väldigt mycket bra i läromedel. Sen finns det grejer jag 

hoppar över också som jag inte tycker passar med det vi gör nu eller så där. Som den här 

svenska som andraspråk-boken som jag använder så tycker jag att litteraturdelen är väldigt 
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bra. Och det är det jag har saknat väldigt mycket i svenska som andraspråk. Dels så har 

jag inte läst någon litteraturvetenskap själv så det är ju lite min akilleshäl, det där med 

litteratur. Det är jag medveten om.87 

På ett liknande sätt menar Kristina att hon hyser en mycket positiv inställning till 

läromedelsanvändning i undervisningen.  

Jag tycker ju att sådana här skolor där lärarna hela tiden förutsätts göra sina egna 

läromedel och allt ska vara på datorn och så […] då tycker jag att det är, det måste jag 

säga, kunskapsfientligt […] För det första så tycker jag att om man ska vara lärare och om 

man hela tiden förutsätts göra sina egna läromedel hela tiden, då tar ju det en enorm tid 

som jag upplever att vi inte har. Sen är det ju några experter som har lagt ner otrolig tid 

på att göra ett läromedel […] Det tar ju tid som lärare att skapa själv. 88 

Kristina tror att de flesta lärare är intresserade av läromedel, säger hon i intervjun, att lärare tror 

på det konceptet och att alla lärare på ett eller annat sätt använder sig utav det i sin undervisning. 

Sigmund använder också läromedel men är mer kritisk i sina tankegångar kring det. 

Jag är ju kritisk till läromedel med tanke på att dom är ganska duktiga på att reproducera 

maktförhållanden, både inom historia och svenska och litteraturmedel […]Det jag tittade 

på i mina två studier var hur man ska koppla maktstrukturer mellan kön i 

litteraturöversikter på gymnasiet […] Forskning visar ju att läroböcker är en 

reproducerande texttyp. Det är väldigt sällan någon sätter sig och skriver något nytt från 

scratch utan att hitta inspiration från någon annan, och då blir det ju problematiskt […] 

Jag är kritiskt inställd till det på det sättet […] Och då ligger ju ansvaret på mig som lärare 

att vara problematiserande mot det också med mina elever och inte säga att dom bara ska 

köpa det, för då tappar jag också källkritiken […] Jag kan gärna använda läroböcker men 

då måste jag vara tydlig med att problematisera dom avsnitt som jag själv inte är bekväm 

med.89 

Här skiljer sig Sigmund från de andra lärarna som inte alls är lika kritiska till läroböcker, oavsett 

om de är använder sig mycket av läroböcker eller inte i undervisningen.   
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Att välja läromedel 

¨Det går att utläsa av källmaterialet att Dolly tror att det är svårt att hitta ett läromedel som passar 

henne hela vägen. Det handlar enligt henne om att plocka där man hittar uppgifter som man vill 

ha med i sin undervisning och det behöver inte alltid vara från samma läromedel.  

Ett bra läromedel ska kunna hjälpa mig att hjälpa eleverna att nå målen. Det ska ha en 

sådan struktur att man kan nå alla centrala delar av innehållet. Sen så är arbetsformerna 

och vad man kompletterar och så vidare, det upptäcker man ju ganska snart. Jag vill ändå 

att det ska finnas någon grund som tar upp alla centrala delar av innehållet […] Trevlig 

layout, lätt att hitta i boken, att eleverna kan orientera sig, att eleverna inte behöver lägga 

största delen på att försöka hitta det dem behöver i läromedlet utan att det är enkelt att 

följa. 90 

När det kommer till vad som krävs för att Dolly ska uppleva det som ett bra läromedel säger hon 

i intervjun att det ska vara intressant för eleverna, att det ska vara många olika sorters intressanta 

texter, att det ska ge eleverna olika arbetsmetoder som hon som lärare sedan kan hjälpa och stötta 

eleverna kring. Hon ger ett konkret exempel på en lärobok i engelska som användes av 

studieförberedande elever där hon upplevde att eleverna såg texterna som mycket tråkiga, vilket 

gjorde att Dolly valde att byta material eftersom att eleverna inte kunde relatera till texterna i 

boken. Hon menar att antingen så tycker eleverna om ett läromedel eller så gör de inte det, och 

då anser Dolly att det finns en poäng i att lyssna på eleverna och byta läromedel om det inte är 

tillräckligt anpassade till eleverna. 91 

Astrid har några olika kriterier som hon tänker på när hon ska välja ut ett läromedel eller välja 

bort ett i hennes undervisning. Hon menar i intervjun att läromedlet ska se trevligt ut, och vad 

man själv anser som trevligt i den bemärkelsen är nog väldigt individuellt, tror hon. Rent estetiskt 

menar Astrid att alla lärare anser att olika upplägg och layouter är trevliga i en lärobok. Sedan är 

det väldigt viktigt att det är bra uppgifter i läromedlet. Med detta menar hon uppgifter som 

tilltalar eleverna, som fångar deras intresse och som kan vara roliga och en utmaning för eleverna. 

Hon menar att frågor som kommer efter ett kapitel med text som bara behandlar texten inte är så 

lockande för eleverna. Istället ser hon hellre att dessa faktafrågor blandas upp med frågor där 

eleverna får tänka och resonera själva. Att böckerna tar upp det som kursen ska innehålla ser hon 

dock som det yttersta kriteriet, för annars ser hon ingen nytta med läromedlet över huvud taget. 
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När hon väljer bort ett läromedel kan det vara tvärtom, visar det sig av källmaterialet, att den ser 

tråkigt ut och inte tilltalar eleverna rent estetiskt. Ett exempel menar hon är inom filosofin, där 

boken ser väldigt gammal och tråkig ut men innehållet är det motsatta. Där blir det en utmaning 

för henne som eleverna att ändå fånga elevernas intresse. Samtidigt får en lärobok inte innehålla 

för mycket detaljer eftersom hon upplever att många elever har svårt att sålla information och se 

vad som är prioriterat och inte i ett läromedel. ”Om det blir för mycket så läser de för mycket”, 

menar hon. Det viktigaste anser Astrid är att grunden för kursen finns att hämta i läromedlet. 92 

Kristina har liknande tankar:  

Dels så ska det ju se aptitligt ut, ha en trevlig layout och fina bilder och vara strukturerat. 

Man ska hitta lätt och det ska gå efter en viss ordning och så där […] jag tror det betyder 

jättemycket hur materialet är presenterat[…]  För ganska länge sedan, för 10 år sedan tror 

jag, så skrev jag och en annan lärare här på skolan ett läromedel […] då fick vi åka på en 

kurs där det var en bildredaktör som berättade om sitt jobb. 93 

Viktigt är också att ett läromedel tar upp alla moment som ska finnas med i kursen man 

undervisar i så att eleverna berör alla de mål som finns, menar Kristina i intervjun. Detta är ett 

krav anser hon om det ska klassas som ett läromedel, att alla moment som man förväntas arbeta i 

kursen behandlas i läromedlet. Om man sedan tycker att något enstaka kapitel inte är så bra i 

läroboken kan man byta ut det mot eget material som motsvarar de momentet, tycker Kristina. 

Vill man ändå följa boken helt som läraren så menar hon att det är mycket bra att allt finns att 

hämta i läromedlet. Skulle man som lärare hamnar i kriser i livet eller av andra anledningar inte 

känner sig så kreativ i sitt arbete så underlättar ett bra läromedel oerhört mycket.  

Och det ska vara tydligt vad man ska göra, läraren ska inte behöva göra så jättemycket 

extra. Det ska vara lätt att hitta och lätt att följa instruktioner och så där, för eleverna 

också. Läromedlet ska vara en hjälp både för lärare och elever. 94 

Signe menar att vi som lärare måste bli mycket mer detaljerade i våra beskrivningar eftersom att 

elever idag tenderar till att ha svårt med att läsa sig till vad de ska göra i instruktioner. Hon 

resonerar på ett liknande sätt som Kristina i intervjun. 
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Jag tycker att läromedel ska sätta in saker, kunskaper, i ett sammanhang och i ett större 

sammanhang. Och det gör dom ofta. Jag tycker också att dom ska vara tydliga när det 

gäller instruktioner, förklara varför man gör på vissa sätt, det tycker jag också att dom ska 

göra. Och hur man gör. Någonting som jag själv har funderat på ganska mycket, det är ju 

att jag då som är en skrivande person kan ha väldigt svårt att tänka mig in i den 

situationen hur det är för en person som inte är det, som inte har skriften eller skrivandet 

som en självklar del av sig själv. Vi pedagoger kan ju ibland säga ” nu ska du skriva en 

krönika”, och för den personen som inte är van att skriva och inte tänka i dom banorna, 

blir ju det en uppgift som krönika, det är ett stort främmande land som breder ut sig. Så 

att man får liksom tänka och försöka vända perspektiv, brukar jag tänka. Att försöka sätta 

sig in den situationen, hur den är för en elev. Vad innebär det att skriva en krönika, när 

det gäller stil, ordval och så vidare […] En bra lärobok har ju en instruktionsnivå där 

eleven verkligen förstår varför det ska vara si och så, varför en text ser ut som den gör när 

det gäller texttyper och så. 95 

På ett liknande sätt tänker Sigmund i intervjun. Han anser att både layout och innehåll spelar stor 

roll. Däremot ser han också en begränsning kring läromedel, att ibland måste man använda sig av 

den lärobok som erbjuds. 96 

Det tråkiga svaret där är ju att först är man ju ganska begränsad i hur situationen ser ut i 

skolan. Och ibland får man ju faktiskt ta vad som finns som klassuppsättningar. Men om 

jag fritt skulle få välja ett läromedel, om jag skulle få välja fram ett som vi skulle få 

använda, då skulle det för mig inom historia vara det kritiska perspektivet, för det har 

blivit så mer centralt i de nya läroplanerna. 97 

Vidare menar Sigmund att den estetiska aspekten i ett läromedel kan vara avgörande. Detta 

avläses av källmaterialet. 

Jag är lite av en layout-nörd. Jag har jobbat lite inom tidningsvärlden en gång, och det 

värsta jag vet är en layout som inte är fungerande, när det börjar se rörigt ut. Det röriga 

skulle jag snarare säga att det är svårt för den som öppnar ett läromedel att få den axiala 

strukturen. Man vet vart någonstans man ska titta och i vilken ordning. Det klassiska är 

att läsa längst upp från vänster och längst ned till höger, och jag vill ha en layout som på 

något sätt följer det […] sen är det för mycket rutor och annat som stör och det blir för 

                                                

 
95 Signe (2014). Intervju. 2014-12-10. 
96 Sigmund (2014). Intervju. 2014-12-11. 
97 Sigmund (2014). Intervju. 2014-12-11. 



 

 35 

rörigt och kaosartat, när man inte vet vilken ruta som är vilken och i vilken ordning man 

ska ta det. Det finns sätt så att man kan infoga det på ett tydligt sätt, och jag tror att om 

jag som lärare har svårt att se sådana saker, då kan jag tänka mig att elever som kanske 

inte har läsvanan inne har ännu svårare att veta vart man ska ta upp bollen från förra 

sidan. 98 

Att det finns en röd tråd genom hela läroboken är också mycket viktigt, menar Sigmund. Vart 

man ska fästa blicken när man börjar en ny sida är väsentligt för att man som elev ska förstå och 

hänga med, säger han. Han ser många problem med läromedel i historia men menar att det inom 

svenskämnet finns många bra läromedel, särskilt när det kommer till det estetiska. Att ett 

läromedel inte är uppstaplat i punkter tycker Sigmund också är viktigt eftersom att det blir svårare 

för eleverna att ta till sig det väsentliga stoffet i läromedelstexterna. 99 

 

Att binda sig vid ett läromedel 

I engelskan kan man verkligen välja och vraka, menar Dolly. Det menar hon dock inte finns i 

svenska som andraspråk. Detta framkommer tydligt av källmaterialet. Där känner hon att hon 

håller fast vid det läromedel som hon tidigare har valt för att det är dumt att utesluta ett 

läromedel som man som lärare upplever fungerar bra i undervisningen. Det finns också ett starkt 

argument kring att binda sig vid ett läromedel när det kommer till svenska som andraspråk 

eftersom att utbudet har blivit bättre men det är fortfarande för snävt, vilket gör att man måste 

binda sig mer till detta än i exempelvis engelskan där utbudet ser ut på ett helt annat sätt.  100 

Attityden till svenska som andraspråk tycker jag är liksom som att det är ”hjälpsvenska”. 

Både bland andra lärare liksom och så där och jag tror att det inte har varit ett prioriterat 

område, men i och med Gy11 när det fick liksom en ännu mera tydlig, tycker jag[…]. 

Med Gy11 har det kommit mera läromedel så jag tror att det var mer en attityd att det är 

någon ”svenska light”, ni kan samma saker men det är ju en större skillnad mellan 

svenska och SVA i nya Gy11 tycker jag. De får reflektera mer över modersmålet och 
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liksom sådana saker […] Jag tror att det är därför och sen är det ju lite i ropet nu också 

med svenska som andraspråk när vi får så många nyanlända.101 

Om man som lärare märker att en lärobok inte innehåller intresseväckande bilder menar Dolly 

också i intervjun att det kan bli svårt att få med sig eleverna i undervisningen. Läromedlet måste 

vara tydligt, att det är kapitel som berör olika aspekter av lärandet, att det ska vara enkelt för 

eleven att hitta i boken och att den ska vara tilltalande. Hon upplever pekar extra på att elever 

tycker det är ett trevligt med bilder i läromedlet, oavsett om boken är gammal eller inte. Om ett 

läromedel är gammalt med mer uppstaplad fakta i kolumner istället för flytande text med mycket 

bilder så blir det svårare för läraren att få med sig eleverna i undervisningen. Färg och bild gör 

ämnet roligare för eleverna, menar Dolly. ”Jag vill ju att ett läromedel ska vara inbjudande för 

eleverna som lockar dem att arbeta”, avslutar hon resonemanget med. Något som Dolly också 

pekar på är vikten av att ett bra läromedel har en tydlig och innehållsrik litteraturdel som kan 

hjälpa henne att undervisa om litteratur. Det är oftast litteraturdelen i ett läromedel som avgör 

om hon väljer att använda det eller inte. Vad som gör en litteraturdel bra menar hon är att det 

finns många bra och olika sorters texter för eleverna att ta del av, att det finns lyrik och sagor 

exempelvis så att eleverna ser goda exempel på hur sådana texter kan se ut. Det som också är av 

ytterst vikt är att läromedlet hjälper läraren att arbeta med det centrala innehållet enligt Gy11. 102 

Astrid ser både för- och nackdelar vid att binda sig vid ett läromedel. Detta är något som hon 

förmedlar i intervjun. Hon använder sig av ett läromedel i grunden men sen är det inte säkert att 

hon använder sig så mycket utav det i slutändan. Det är så olika från klass till klass hur det kan se 

ut, menar hon. Det beror helt på vad eleverna behöver arbeta med och vad som intresserar inom 

ämnet. 103 

I vissa klasser kan jag ju följa läromedlet helt och i vissa klasser måste jag ta in annat. 

Vissa klasser klagar ibland på att de använt boken för lite medan andra använder den 

mycket mer. På detta sätt är jag inte så styrd till boken, samtidigt som en lärobok ändå 

utgör en grund i kursen som man kan använda sig utav. Skulle man som lärare hamna på 

ett sidospår kan man alltid vända tillbaka till läromedlet och ha det att utgå ifrån. 104 

Signe upplever inte att man ska binda upp sig vid ett läromedel. Det är bra att ha som en referens 

menar hon i intervjun, någonting som ger struktur för henne själv som lärare och för eleverna. 
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Men i det stora hela använder hon sig av läromedlet ibland och varvar det med andra uppgifter 

såsom exempelvis egenproducerat material. Hon menar också att läromedlet är ingenting som 

man måste följa som lärare till punkt och pricka. I förord som hon ofta läser i läromedlen så 

skriver författarna också att boken inte behöver följas sida för sida utan ska ses som ett 

hjälpmedel i undervisningen, och att boken är till för lärarna att plocka uppgifter från där de 

känner att det är lämpligt för dem. Ofta så förespråkar dom just att man liksom ska använda den 

efter eget huvud och hur man vill planera och lägga upp sin undervisning. 105 

 

Yrkeserfarenhet kontra uppbindning 

Dolly säger i intervjun att det finns en koppling mellan hur många år man har arbetat som lärare 

och hur bunden man kan känna sig vid ett läromedel. ”Man jobbar in vad man gillar för böcker 

med tiden”, menar hon. Hon menar att man är nog ganska begränsad när det kommer till hur 

bunden man känner sig vid ett läromedel. Man kanske fastnar vid en speciell sorts läromedel med 

tiden som man som lärare upplever som bra och innehållsrikt. Hur man är som person ser hon 

också som en viktig faktor när det kommer till frågan vad för läromedel som man lärare tycker 

om och vill arbeta med. Att nya lärare har en helt annan hunger menar Dolly också kan vara en 

faktor till att man som ny lärare vill prova sig fram och testa vad man känner är de bästa 

undervisningsmetoderna för en själv som person. När man är äldre tror dock Dolly att denna 

längtan efter att få prova nya saker i undervisningen avtar. Man har då redan gjort den resa som 

alla lärare gör i jakten på att hitta sina undervisningsmetoder och de bästa läromedlen så man är 

mer inkörd i sin lärarroll, något som hon tror påverkar valet av läromedel och om man väljer att 

använda sig utav det eller inte och i vilken utsträckning. 106 

Jag tror att man har en annan hunger att inte använda läromedlet när man kommer ut 

som nyutexaminerad tror jag, och sen så upptäcker man kanske att det tar så otroligt 

mycket tid att sitta och göra eget material, att man kanske till slut söker sig till ett 

läromedel och sedan gör man saker då och då […]  jag tror att man är mer benägen att 

inte använda läromedel som nyutexaminerad. Sedan så övergår man nog till att 

komplettera tror jag. Det är min personliga åsikt.107 
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Astrid tror att hur länge man har arbetat som lärare påverkar hur pass bunden man känner sig till 

ett läromedel. Detta är något som hon förmedlar under intervjun. 

När man är ny kan boken vara en livlina. Då har man ju någonting att gå tillbaka till. Men 

när man har jobbat ett tag så kan man ju vara mer fri […]. Jag gör ju inte en lärobok från 

pärm till pärm.108 

Astrid tror att det har mycket med personligheten att göra. Hon menar att vissa styrs väldigt 

mycket av läromedel medan andra inte gör det. Precis som personligheten väljer vilken bok man 

använder i undervisningen så avgör också personligheten hur pass mycket man använder sig av 

läromedlet. 109 Vad gäller huruvida yrkeserfarenheter ställs till hur bunden man kan vara vid ett 

läromedel så tror Kristina att det beror det på hur länge man har arbetat som lärare. 

Jag kan tänka mig att om man är ny att det är jätteskönt att ha en lärobok då. Och sen kan 

man ju känna sig kanske nervös och tänka ”nej men Gud, jag hinner bara halva den här 

boken och hur ska det då gå för mina elever?”. Så kanske inte jag behöver känna för jag 

kan tänker att vi gör det vi hinner för jag tror att dom flesta kommer att klara sig ändå[…] 

Det är ytterst sällan man hinner med en hel bok, det är liksom tilltaget med råge […]  då 

kanske man tror det när man är ung att man måste hinna med hela boken. Sen tror jag ju 

också att man kan känna att man är ung och man vill göra allting själv för att det är så kul, 

och det är ju inget som hindrar att man gör både och.110  

Kristina tror också att hon möjligtvis har en annan syn på hur bunden hon kan och behöver 

känna sig inför läromedelsanvändning. Detta framkommer i intervjun. 

Jag vet inte om jag är mer positiv än mina yngre kollegor men det kan ju hända. Men dom 

har ju också gått i skolan under den tiden där det kanske inte var så poppis med 

läromedel. Och så vet man inte då vad dom har fått för attityd under den tiden, om dom 

tyckte det var bra eller dåligt, det vet jag inte. Jag kan tänka mig att man kanske i min 

ålder är mer positiv.111 

Signe upplever också att hur man är som person och hur länge man har arbetat som lärare 

påverkar lärarens val i hur bunden han eller hon är till läromedel. Hon säger i intervjun att: 
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Jag tror att ju längre man arbetar i skolan, desto mer vågar man liksom släppa greppet om 

läroboken och söka sig nya vägar och skapa uppgifter efter eget huvud. Jag tror det. […] 

Men jag vet inte om det är sant, det är bara en teori jag har. […] Säg att man har jobbat 

inom skolans värld och man går direkt från gymnasiet så går man till lärarhögskolan, då 

kanske man håller sig mer i läroboken, antar jag. Det beror väl också på hur man är som 

person kanske.112 

Var man kommer in och arbetar första gången tror Sigmund är en avgörande faktor till hur 

uppbunden man känner sig till ett läromedel. Han menar att som för honom, när han började 

arbeta när en ny skolreform precis gått av stapeln och etablerats, så behövs det läromedel 

anpassade till den reformen så att man vet som lärare vad det är för olika moment man behöver 

förhålla sig till i sin undervisning. Kommer man till en skola där attityden till läromedel är positiv 

så tror han att man påverkas av det och att man invaggas i den synen. Han menar dock också i 

intervjun att han påverkats av att som nyutexaminerad lärare komma till en skola där läromedel 

knappt användes. ”Då blir man mer tvungen att anpassa sig själv och skapa sitt eget lärarmaterial. 

Om man har kommit in i det tror jag man kan känna sig bekväm med det också”, menar 

Sigmund. Inställningen menar han avgörs hur kulturen ser ut där man arbetar och att den smittar 

av sig snarare än att man kanske har en bestämd åsikt och inställning överlag. Sigmund tror även 

att de som har arbetat som lärare i årtionden tillbaka har en annan syn på läromedel än vad han 

själv har och menar att lärare som läst äldre utbildningar har en annan inställning till 

läromedelsanvändningen. ”Läromedlet hade ett högre värde inom de äldre lärarutbildningarna än 

den som jag själv har gått”, menar han.113 

 

Resultat och slutsats 

Intervjuerna med Dolly, Astrid, Kristina, Signe och Sigmund visar tydligt att samtliga lärare är 

positivt inställda och har en god attityd till läromedel. Den enda som kan ställa sig kritisk till 

läromedel är Sigmund, även om han anser att läromedel är en god grund att stå på som lärare. De 

använder sig alla av läromedel i undervisningen även om annat alternativt material förekommer, 

såsom exempelvis egenproducerat material, film och tidningsartiklar. Att utesluta ett läromedel 

helt i undervisningssituationen anser de alla är fel, och enligt Kristina klassas det till och med som 
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kunskapsfientligt114. Att se läromedel som en resurs i arbetet ser de alla som viktigt, liksom att ett 

läromedel är en god grund att stå på i arbetet som lärare. Sigmund är den lärare som ibland kan 

ställa sig kritisk mot läromedel i undervisningen, och då med fokus på läroböcker. Istället ser han 

det som en fördel att ha egenproducerat material. Han är också den av lärarna som medger att 

han är duktig på att lämna ut läroböcker till eleverna men han känner ibland att han inte är så 

duktig på att sedan använda det. 115 

    Ingen av lärarna upplever heller att de känner sig särskilt bundna till läromedel. Däremot rådde 

det delade meningar om vilket attityd kring läromedel de fått med sig från sina lärarutbildningar. 

Dolly och Astrid upplever att de uppmuntrades till att välja egenproducerat material framför en 

lärobok medan Kristina, som är äldst av lärarna, upplevde att utbildningen uppmuntrade henne 

till att arbeta med läromedel i hennes kommande undervisning. Signe upplevde att det inte fanns 

någon särskild attityd kring läromedel som de tog del av under sin lärarutbildning. Dolly, Astrid 

och Kristina däremot har en negativ attityd kring läromedel från utbildningen. De fick lära sig att 

man skulle vara kreativ som lärare och därför skapa så mycket eget material som möjligt.  

Sigmund menar att det inte fanns någon särskild attityd under utbildningen men att det fanns 

diskussioner kring fenomenet och hur man som lärare ska tänka i läromedelsfrågan.  

Det finns vissa kriterier som de intervjuade lärarna ser som viktigt för att ett läromedel ska vara 

bra eller inte och om det är bra att använda sig utav i undervisningen. Ett bra innehåll, en tydlig 

struktur, lättillgängligt, estetiskt tilltalande och bra layout är några av de faktorer som lärarna 

pekar på är viktigt för att ett läromedel ska vara tilltalande för eleverna och bra för lärarna att 

använda sig utav. Några av lärarna påpekade att de ibland bara finns en lärobok för dem att 

använda och då har de inte så stort urval att välja på, och ibland beställs läromedel till skolan 

utifrån vad som bestämts i ämneslagen. Ingen av lärarna använder sig heller i någon större 

utsträckning av IT, även om flera under intervjuerna ser stora fördelar med att eleverna har egna 

datorer som de arbetar utifrån. Det viktigaste med ett läromedel är lärarna överens om är att den 

hjälper eleverna att nå målen. Läromedlet är en mall för läraren i den planerade undervisningen 

och ett hjälpmedel för eleverna att uppnå de krav som ställs enligt betygskriterierna för respektive 

ämne och kurs. Flera av lärarna visar också på en flexibilitet när de märker att ett läromedel inte 

fungerar.  

 

                                                

 
114 Kristina (2014). Intervju. 2014-12-03. 
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Diskussion  

I detta kapitel följer en diskussion på två olika nivåer av de slutsatser som gjorts i analysen. 

Kapitlet är indelad i två tematiska underrubriker som omfattar resultatet i förhållande till den 

tidigare forskning som gjorts på ämnet och utifrån de teoretiska utgångspunkterna som använts 

som avstamp i denna studie.  

 

Diskussion gentemot tidigare forskning 

Det kanske mest huvudsakliga resultatet av denna undersökning är att samtliga lärare har en 

positiv attityd till läromedel i undervisningen, något som också var studiens mest övergripande 

forskningsfråga. Flera av lärarna ser läromedlet som en god grund att stå på och luta sig tillbaka 

mot när de planerar och strukturerar sin undervisning. Generellt sätt ser lärarna i denna studie 

många fördelar med läroboken. På ett liknande sätt presenteras en del av resultaten i Wikmans 

forskning kring lärobokens betydelse för elevernas inlärning. Hans resultat visar att läroboken 

utgör en mycket viktig resurs i undervisning. Läroboken utgör en trygghet för eleverna, framför 

allt om de varit sjuka, byter skola eller ska plugga inför ett prov. Då finns läroboken där som ett 

hjälpmedel för deras inlärning och kunskapsutveckling.116 På samma sätt anser lärarna i denna 

undersökning att läromedel utgör den goda inlärningsgrund som Wikman talar om.  

    Samtliga lärare i min undersökning använder sig av det jag valt att kalla för alternativa 

läromedel i deras undervisning, och med detta menas ej förlagsproducerade läromedel. Resultatet 

visar att den största andelen av detta material är egenproducerat material, tidningsartiklar, Internet 

med mera. Även Korsell kommer med liknande resultat i hennes forskning. Hennes resultat 

pekar på att övrigproducerat och sekundärt producerat material konkurrerar hårt med 

förlagsproducerade läromedel.117 Detta är något som även konstaterats i denna undersökning i 

och med att alla lärare använder sig av liknande material i undervisning och framför allt Astrid 

och Sigmund står ut i mängden av lärare som använder sig av detta material i extra stor 

utsträckning. IKT som läromedel var det ingen av lärarna som använde sig utav i undervisningen 

i större skala även om flera av lärarna ser många fördelar med att eleverna har egna skoldatorer. 

                                                

 
116 Wikman (2004), s.144. 
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Vissa av lärarna använder sig av Internet som alternativt läromedel i deras undervisning men 

ingen av dem arbetar med så kallade webbaserade läromedel. Detta resultat skiljer sig från Juhlin 

Svenssons forskningsresultat. IKT användes i hög grad av lärarna i hennes forskning118 Lärarna i 

Juhlin Svenssons undersökning såg IKT som en möjlighet att i framtiden kunna arbeta mer 

webbaserat, något som lärarna i min undersökning inte behandlar alls i sin undervisning. Här 

skiljer sig alltså tidigare forskning från min studie. Hur detta kommer sig kan det råda delade 

meningar om. En anledning kan vara att lärarna i respektive studie har olika inställning till 

förlagsproducerade läromedel. En del lärare kan känna sig positivt inställda till IKT och 

webbaserade läromedel medan andra kan känna att det blir ett hinder i undervisningen på grund 

av att de inte använder IKT i särskilt stor utsträckning. Då kan webbaserade läromedel snarare bli 

ett hinder och ett nödvändigt ont än nytta i undervisningssituationen. En del lärare kan känna sig 

tryggare vid den traditionella läroboken som man kan hålla i sin hand utan att behöva använda 

exempelvis en dator. 

    Resultaten visar att Sigmund hade en kritisk inställning till läromedel. Även om han såg det 

som en resurs i undervisningen så föredrog han egenproducerat material framför 

förlagsproducerade läromedel. Detta är något som även Korsell kommit fram till i sin forskning. 

Hon menar att lärare från nyare lärarutbildningar tenderar till att visa en ovilja att använda sig av 

läroböcker.119 Detta kan ställas i relation till Sigmunds inställning. Han är som tidigare nämnt ny 

som lärare och har bara arbetat i något enstaka år. Samtidigt kan det också vara så att han, med 

tanke på att han arbetat i ”läroboksfria” skolor tidigare, är van vid att arbeta med så mycket eget 

material att detta har påverkat hans attityd till läromedel. Ett liknande resonemang förde Astrid 

och Dolly. De har båda arbetat inom skolans värld innan de läste till lärare men fick en mycket 

positiv attityd från lärarutbildningens sida om att egenproducerat material är bra i undervisningen 

snarare än att arbeta med en lärobok, något som skiljer sig från deras syn idag. Även om de båda 

använder sig av alternativa läromedel utanför lärobokens ramar så är de båda numera positivt 

inställda till läroboken som fenomen. Där skiljer sig deras syn från Korsells. Däremot är attityden 

från lärarutbildningens sida värt att stanna upp lite kring. Både Astrid och Dolly läste till lärare 

inom en tioårsperiod och deras utbildning kan därför anses vara av det nyare slaget. Rent 

teoretiskt kan det vara så att nyare utbildningar tenderar till att uppmuntra lärarstudenterna till att 

använda sig mer av egenproducerat material snarare än att binda sig vid ett läromedel. Detta är 

dock rent teoretiskt och något som inte kan konstateras men som ändå lämnar oss frågande – hur 

                                                

 
118 Juhlin Svensson (1998), s.43-44. 
119 Korsell (2007), s.109.  
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kan det komma sig att nyare lärarutbildningar ger bilden av att man som lärare måste göra så 

mycket eget material som man bara kan? Däremot finns det en poäng och en koppling mellan 

Korsells forskningresultat och denna studies resultat.   

    En gemensam åsikt hos lärarna var att de inte upplever att man ska binda sig vid ett 

läromedel(i detta fall en lärobok) utan ha inslag av annat material i undervisningen. Skolverkets 

forskningsrapport visade att lärare i framför allt engelska och samhällskunskap upplevde att de 

kände sig för bundna till läromedel. Här visar resultaten olika från Skolverket och min 

undersökning. En anledning kan vara att det är svårt att göra generaliseringar kring en så liten 

studie som min i kontrast till Skolverkets forskningsrapport och därför är det inte konstigt om 

resultatet skiljer sig. En annan aspekt av det hela kan vara att Skolverkets studie genomfördes i 

grundskolan medan min genomfördes i gymnasieskolan, vilket i sig kan ge olika kontraster. 

    Ett sista resultat visade att lärarna hade olika preferenser och åsikter kring hur ett läromedel 

ska vara och se ut för att vara ett bra läromedel att använda i undervisningen. Flera av lärarna 

upplevde att struktur, layout och översikt var viktiga parametrar som spelade in i deras val av 

läromedel. Några av lärarna uppgav när frågan dök upp om kriterier för läromedel, att det snarare 

är vad ämneslaget eller skolan kommer fram till som spelar roll och att det snarare ibland kan 

vara så, beroende på undervisningsämne, att det bara finns ett läromedel att välja på eller att 

skolan eller ämneslaget redan valt ut vilken bok som ska användas i kurserna. Då har den enskilde 

läraren inte samma inflytande även om alla lärarna använder sig av mer än bara en lärobok i 

undervisningen. I en av de studier som Juhlin Svensson genomfört fanns ett liknande resultat. 

Läroboken för eleverna var där något som diskuterades och röstades fram vid 

ämneskonferenserna, precis som några av lärarna i min studie pratade om.120 Här stämmer 

tidigare forskning med vad min undersökning resulterade i.  

    Den rapport som Lärarnas Riksförbund sammanställde 2012 gör sig också aktuell i förhållande 

till resultatet i denna undersökning. LR menar att ämneskollegiet har en viss roll i 

läromedelsvalsfrågan, liksom flera av gymnasielärarna pekat på i intervjuerna. Rapporten visade 

även att valfriheten över läromedel blir större och att lärarna får mer inflytande över läroboksval 

ju högre upp i årskurserna man undervisar.121 Deras resultat stämmer överens med vad de 

intervjuade gymnasielärarna i denna studie pekar på. 

    Mattlar menar i sin forskning att det kan finnas en förlegad inställning till läroböcker, att dessa 

är ett föråldrande inslag i undervisningen och att det finns andra verktyg och medel att använda 
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sig av istället för förlagsproducerat material. Detta är något som författaren vill understryka inte 

stämmer. Istället menar han att läroböcker visst används i undervisningen och är en gångbar 

grund i den svenska undervisningen.122 De intervjuade lärarna har samma åsikt även om några av 

dem inte är så bundna vid läroboken i undervisningen. Speciellt Kristina är mycket positivt 

inställd till de tankar som Mattlar har till läromedel. Englund spinner vidare i dessa tankar om 

läroboksanvändningen och menar att det utgör grunden i undervisningen och därmed lärarens 

arbete.123 Att döma av de attityder som förekommit bland de intervjuade lärarna kan de dras 

tydliga kopplingar mellan dessa lärare och Englunds ståndpunkt. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att en del av den tidigare forskning som presenterats inom temat läromedel i 

undervisningen stämmer överens med resultaten i denna undersökning. Det finns dock några 

saker som skiljer sig men med tanke på undersökningens omfång är detta knappast otroligt.  

 

Diskussion gentemot teoretiska utgångspunkter 

För denna undersökning tillämpades ett didaktiskt och ett perspektiv enligt Englund och 

Uljens.124 Uljens resonemang om didaktikens olika objekt har stått i fokus för studien där 

frågorna hur, vad och varför fått störst uppmärksamhet.125 Lärarens didaktiska val styrs till viss 

del av läromedlet. Att döma av de intervjuade lärarnas resonemang kring läromedelsanvändning 

är det tydligt att alla formar sin undervisning utifrån vad styrdokumenten säger och därefter 

planerar de didaktiskt och pedagogiskt utifrån de möjligheter som finns. Ur ett didaktiskt 

perspektiv upplever lärarna att läromedlet hjälper dem i sin yrkesroll och i sin väg mot att stödja 

eleverna och hjälpa dem att uppnå målen. Att arbeta utifrån kurs- och läroplaner är en del av 

lärarens uppdrag och med läromedlet med dess möjligheter öppnas vägen för en kunskapsresa 

för såväl lärare som elever. Det är något som lärarna behandlar i intervjuerna. Didaktik och 

läromedel går därför hand i hand enligt resultatet från denna undersökning, eftersom att lärarna 

på olika sätt förmedlar att läromedlet spelar roll för hur de lägger upp sin undervisning och också 

därmed utvecklar lärarens didaktiska val. Det kan konstateras att resultatet från intervjuerna går i 

enighet med vad Englund och Uljens menar med lärarens didaktiska val och betydelsen av 

dessa.126 Innehållet i undervisningen styrs av de intervjuade lärarnas val av läromedel. Hur man 
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väljer att undervisa som lärare styrs också i någon mån om vad läraren har för attityd till 

läromedel eftersom att denna attityd styr i vilken grad läromedel används, detta enligt de 

intervjuade lärarna. Varför lärarna undervisar är också centralt för dem att döma av resultatet från 

intervjuerna. Det kan konstateras att de teoretiska utgångspunkter som använts för denna studie 

står i enighet med de resultat som redovisats utifrån datainsamlingen. Lärarens didaktiska val styr 

hur läromedelsanvändningen ser ut i undervisningen och lärarna i denna studie ser positivt på 

läromedel och har en positiv attityd till detta.  
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Konklusion  

Användning av läromedel kan alltså se olika ut. Forskningen visar, som tidigare nämnt i 

uppsatsen, att det råder delade meningar om läromedel ses som något positivt eller negativt bland 

lärare. Oftast ses det som en resurs men ibland binder det upp lärarna för mycket. Min 

uppfattning är dock att det behöver forskas mer på detta område. Lärares attityder till läromedel 

är ett forskningsfält som behöver mer uppmärksamhet, både i media och i samhället i stort. Att 

se exempel på att lärare anstränger sig och verkligen tänker till när de väljer läromedel, som 

lärarna i min undersökning, behövs exemplifieras i vårt samhälle där lärarens arbete idag 

nedvärderas i olika debatter. Framför allt ser jag en nytta med vidare forskning på ämnet också ur 

lärarstudenters perspektiv. Att bli inspirerad av hur lärare väljer att göra med läromedel är en 

viktig del av lärarens arbete vilket gör att alla lärarstudenter har nytta av att få ta del av sådan 

forskning inför deras kommande yrkesroll. Min tanke med detta examensarbete var att ge 

exempel på hur attityder till läromedel kunde se ut och hur lärare tänker när de väljer läromedel, 

och ur detta arbete kan givetvis fler perspektiv ställas mot ämnet.  

    Behöver då lärares attityder ändras? Inte enligt min mening. Min studie har visat att lärare är 

engagerade i valet av läromedel, att det ska bli så gynnande för eleverna som möjligt samtidigt 

som det underlättar och stödjer deras arbete. Däremot ser jag en fara i att använda sig för lite av 

läromedel, med utgångspunkt från Sigmunds erfarenhet av att arbeta på skolor där läroboken i 

princip inte existerar. Jag tror att det finns en mening med att läromedel görs och produceras, att 

det ska underlätta för såväl elever som lärare i skolan. Genom läromedel upplever jag att lärare 

kan hitta inspiration till undervisningsmaterial och jag tror att man ska se läromedlet, framför allt 

läroboken, som någon att hålla i handen i sin roll som lärare. Den är till för att hjälpa oss lärare i 

vårt uppdrag, inte för att begränsa oss eller binda oss vid ett visst material. 

En aspekt som inte behandlas i denna undersökning men som kan vara intressant för vidare 

forsknings skull är hur resultatet av studien står i förhållande till elevernas uppfattning om de 

berörda lärarna och deras val av läromedel. Jag hade från början en tanke om att genomföra en 

jämförande studie men av olika anledningar föll detta perspektiv bort. Det är dock något som 

skulle vara mycket givande att studera vidare kring i ett framtida forskningsfält. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Mall för intervjuförfrågan 

 

Intervjuförfrågan inför examensarbete 

 

Hej! Jag heter Karin Holm, är 24 år gammal och läser examensterminen på Lärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet. Mitt huvudämne är svenska och mitt andra ämne är historia. Just nu är jag i 

slutet av min utbildning där jag skriver mitt examensarbete inom kursblocket Allmänt 

Utbildningsområde III på 15 högskolepoäng. Uppsatskursen har precis startat och 

examensarbetet ska vara färdigställt i början av januari 2015. 

Mitt uppsatsämne belyser lärarens användning av läromedel i undervisningen. 

Undersökningen bygger på ett material baserat på lärarintervjuer där den intervjuade läraren 

undervisar i ett eller flera av kärnämnena i gymnasieskolan. Det jag nu undrar är om du skulle 

kunna tänka dig att medverka i en intervju som ett bidrag till mitt källmaterial?  

Intervjun kommer att spelas in för att jag ska kunna arbeta med källmaterialet i efterhand. Den 

beräknade intervjutiden är cirka 30 minuter. I examensarbetet under rubriken ”Analys” kommer 

utfallet att presenteras och redovisas. Självklart är du som deltar helt anonym i min undersökning 

och du kommer att delges ett alias i min uppsats. Skulle du vilja delta i min undersökning? Har du 

frågor och funderingar? Kontakta mig vid intresse! 

 

Tack på förhand, 

Karin Holm 

 

Student Lärarprogrammet Svenska/Historia 

Uppsala Universitet, Höstterminen 2014 

Mail: karin.holm.1119@student.uu.se 

Mobil: 07X-XXX XX XX 

 

Handledare: 

FD Jörgen Mattlar 

jorgen.mattlar@edu.uu.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Intervjuguide för examensarbete  

 

Bakgrund  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Var tog du din examen och när? 

4. Är du nöjd med din lärarutbildning? 

5. Upplever du att det fanns attityder kring läromedel i lärarutbildningen? 

 

Användning 

1. Använder du dig av läromedel i din undervisning? 

2. Om ja, i vilka ämnen använder du dig av detta? Motivera. 

3. Om nej, hur kommer det sig att du inte gör det? Motivera. 

4. Använder du dig av alternativa undervisningsmedel? 

5. Om ja, i vilken utsträckning använder du dig av alternativa undervisningsmedel? 

6. Om ja, vad består detta alternativa undervisningsmedel av? 

7. Om nej, hur kommer det sig att du inte gör det? Motivera. 

 

Attityder 

1. Upplever du att det finns en viss attityd inom lärarkåren angående läromedel? 

2. Hur ser denna attityd i så fall ut? Hur ter den sig? 

3. Upplever du att du har en viss attityd kring läromedelsanvändningen i undervisningen? 

4. Upplever du att denna attityd skiljer sig från din egen användning? 

5. Är det viktigt att binda sig vid ett läromedel i undervisningen? 

6. Upplever du att det finns en koppling mellan lärares attityder till läromedel och hur länge 

man har arbetat som lärare? 

7. Vad spelar roll när du väljer/väljer bort ett läromedel? 

8. Vilka kriterier ser du som avgörande för om ett läromedel är bra eller inte?  


