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FÖRORD 

 

Det är lätt att skapa sin egen definition för läromedel, men att få alla som ska använda sig av 

definitionen att instämma i en och samma definition kan vara svårare. I förlängningen kan 

detta innebära en tveksamhet inför val av läromedel. Vad är ett läromedel? Vilka läromedel 

kan jag använda? Detta är intressanta frågor, men de har potentiellt lika många svar som 

antalet individer som tillfrågas. Detta arbete har givit oss en ökad förståelse inom ett av de 

många komplicerade moment som innefattas i en lärares arbete. 

 

Vi vill rikta ett stort Tack till: 

• Våra informanter, som med ett mycket trevligt bemötande bidragit med ovärderlig 

kunskap och givande diskussioner. 

• Ett särskilt Tack till vår gate keeper som bidragit med såväl tips, sina egna kunskaper 

som trevliga fikastunder. 

• Vår handledare Sangeeta Bagga-Gupta och vår seminariegrupp, för värdefull feedback 

och stöd i arbetet med vår uppsats. 

• Alla mycket vänliga och hjälpsamma medarbetare på Örebro Universitet som hjälpt 

oss i vårt arbete på vägen mot den färdiga uppsatsen. 

 

Vi vill betona att vi är två likvärdigt ansvariga författare till denna C-uppsats inom kursen 

Pedagogik med didaktisk inriktning 30 hp på Örebro Universitet. Alla beslut, från smått till 

stort har beslutats gemensamt, och det stöd vi givit varandra har bidragit till att vi nu stolt kan 

presenterna denna färdigställda C-uppsats för Er. 

 

 

Örebro Universitet 2008-05-29 

 

Jenny Larsson & Ida Moberg 
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ABSTRACT  

 

The aim of this study is to establish an understanding of how the concept educational 

materials can be interpreted, as well as to investigate how teachers describe their use of 

educational materials. The focus of this study is the subject “Sign Language for the hearing”, 

at the upper secondary level. We, the authors of this essay, both have a great personal interest 

in this language. Swedish Sign Language is the sign language mainly used in Sweden. In 

colloquial conversation, Swedish Sign Language is often called “Sign Language”, as 

American Sign Language is often called Sign Language in the USA. Swedish Sign Language 

is referred to as Sign Language in the current curriculum for the compulsory school and the 

non-compulsory school, which explains the title of this essay. Although this essay does not 

focus on research concerning the linguistic qualities of Swedish Sign Language, but we still 

wish to emphasize that sign language is not one, international, language. 

The results presented in this study are derived from the collected knowledge mediated 

through a field study, in which eight teachers, with experience of working with the subject 

Sign Language for the hearing, have described their thoughts and experiences of the meaning 

of the concept educational materials, and how they explain that they use educational materials. 

These results are put in relation to curriculums, past and present, as well as previous litterature 

about educational materials. 

By analysing the answers given by the teachers, who particiated in this study field, the 

curriculums are said to affect how they work with educational materials. The results of the 

field study comfirm the historical interpretation of educational materials as synonymous with 

a text-book. This being said, the participants in this study state that they have a wider 

understanding of the concept in relation to the subject Sign Language for the hearing. They 

explain that this is due to the fact that there is no text-book to work with, within the subject. 

They further describe that they work with different forms of experiences, such as theater, 

educational visits and interviews, in order to induce their students’ interest to want to learn 

and commuicate by using the language. 

 

Key words: Swedish Sign Language, Sign Language for the hearing, educational materials, 

curriculums 
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1. Inledning 

Om du skulle fråga en lärare i din närhet, oavsett vilket ämne den undervisar i, vad den anser 

att begreppet läromedel innefattar skulle svaret kanske bli: ”en lärobok”. Den historiska 

bilden av läromedel är läroboken (Wikman 2004), men hur håller sig den definitionen av 

läromedel idag? Hur kan begreppet läromedel tolkas? Detta har vi funderat över under tiden 

som lärarstudenter på Örebro Universitet. Utifrån dessa funderingar har vi gemensamt 

kommit fram till att studera läromedel. Eftersom vår framtida yrkesroll ligger inom arbete 

med Svenskt teckenspråk, har vi valt att genomföra fältstudien med fokus på ämnet 

Teckenspråk för hörande på gymnasienivå. 

Vi har bedömt att det finns ett behov av att studera inom denna inriktning eftersom vi 

uppmärksammat att det saknas forskning inom svenskt teckenspråk, med hörande elever som 

målgrupp1. De forskningstexter vi påträffat behandlar huvudsakligen svenskt teckenspråk 

med fokus på döva. Eftersom Teckenspråk för hörande (Skolverket 2008b) och Teckenspråk 

för döva (Skolverket 2008a) är olika undervisningsämnen har vi valt att i detta arbete endast 

fokusera det förstnämnda, med fokus på gymnasienivå. 

Vi har valt att bedriva fältstudien i detta arbete i samtal med lärare, med erfarenhet av att 

arbeta inom det aktuella undervisningsämnet, fråga hur de beskriver sina tankar och 

upplevelser kring begreppet läromedel. Fältstudien, i detta arbete, utgår ifrån en kartläggning 

av läromedelsbegreppet inom såväl läroplaner som tidigare texter som behandlar läromedel. 

I aktuell läroplan för gymnasieskolan, såväl som läroplan för grundskolan, saknas en 

definition av begreppet läromedel. På vilka sätt kan en definition påverka lärares arbete? I 

detta arbete ska begreppet läromedel och läromedels användning inom ämnet Teckenspråk 

för hörande försöka utredas. 

 

1.1. Svenskt teckenspråk respektive teckenspråk 

I Sverige benämns svenskt teckenspråk, i dagligt tal, endast teckenspråk, trots att teckenspråk 

inte består av endast ett, internationellt, språk. Skälet till detta kan vara dels att det är lättare 

att säga, men även för att det är underförstått att det är svenskt teckenspråk som åsyftas vid 

samtal mellan teckenspråkiga individer i Sverige. Detta kan vara förståligt utifrån kontexten 

att svenskt teckenspråk är det teckenspråk som döva och hörselskadade använder sig av i 
                                                 
1 Se bilaga 1. 
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störst utsträckning inom Sveriges gränser. Svenskt teckenspråk är dessutom det teckenspråk 

som används i undervisning i specialskolan i Sverige och dessutom endast benämns som 

teckenspråk i aktuella läroplaner (Lpf 94 och Lpo 94) samt tillhörande kursplaner. 

Att vi i detta arbete väljer att inte studera svenskt teckenspråks språkliga egenskaper beror 

på att fokus i detta arbete är läromedel. Svenskt teckenspråk är aktuellt för detta arbete 

utifrån egenskap av undervisningsämne, inom vilket begreppet läromedel studeras. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att få en förståelse för hur begreppet läromedel kan tolkas samt att 

undersöka genom vilka arbetsmetoder lärare använder läromedel i sitt yrkesutövande. Fokus 

ligger på att undersöka detta inom ämnet Teckenspråk för hörande, på gymnasienivå. De 

frågeställningar som är aktuella i detta arbete är: 

 

o Vilken roll beskriver lärare att läroplaner spelar i förhållande till läromedel? 

o Hur kan begreppet läromedel tolkas? 

o Utefter vilka arbetsmetoder beskriver lärare i Teckenspråk för hörande att de arbetar 

med läromedel inom undervisningsämnet på gymnasienivå? 

o Vilken betydelse kan lärares behörighet ha för deras arbete med läromedel? 

 

1.3. Disposition 

Detta arbete har fördelats på fem kapitel, med tillhörande underrubriker; avsnitt. Det första 

kapitlet (1) behandlar detta arbetes inledning samt forskningens syfte och frågeställningar. I 

kapitel två (2) beskrivs en bakgrundsbild av hur begreppet läromedel behandlats i läroplaner, 

skollag och tidigare texter som behandlar läromedel. I kapitel tre (3) beskrivs metod och 

perspektiv som används i detta arbete, samt hur fältstudie utformats och genomförts. I kapitel 

fyra (4) redovisas fältstudiens resultat. Avslutningsvis, i kapitel fem (5), analyserar och 

diskuterar vi möjliga tolkningar av fältstudiens resultat, samt presenterar våra tankar inför 

framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer litteratur2 som behandlar begreppet att kartläggas. Utifrån läroplaner, 

Skollag 1985:1100 samt tidigare texter som behandlar begreppet läromedel kommer vi att 

formulera vår tolkning av begreppet läromedel. Förhoppningen är att denna tolkning ska 

kunna användas som diskussionsunderlag i samtal med informanterna i fältstudien. 

 

2.1. Begreppet läromedel i läroplaner samt Skollag 1985:1100 

Lärares uppdrag i dagens skola formuleras i de aktuella styrdokumenten; läroplaner3 och 

lagtexter, som reglerar skolans verksamhet. Genom att jämföra de aktuella läroplanerna, Lpf 

94 samt Lpo 94, med deras föregångare, Lgy 70 samt Lgr 80, i förhållande till Skollag 

1985:1100, kan en bild skapas av den skolpolitiska synen på läromedelsbegreppet, förr och 

nu. En historisk bild av begreppet läromedel inom läroplaner kan bidra till en ökad förståelse 

för hur begreppet kan tolkas. Motiveringen till att studera både läroplanerna för grundskolan 

och gymnasieskolan, trots fältstudiens fokus på gymnasieskolan, är för att skapa en bredare 

förståelse av hur begreppet läromedel kan tolkas med hjälp av skolpolitiska texter. 

I den allmänna delen av Lgy 70 finns en utförlig beskrivning av vad som kan vara läromedel, 

men det finns dock ingen specificerad definition av begreppet. Lgy 70 beskriver vad läromedel 

innefattar genom att lämna ett stort antal exempel på olika läromedel. Läromedel beskrivs vara 

bland annat; autentiska föremål, redskap och förbrukningsartiklar, men även bild, ljud och 

tryckta läromedel såsom läroboken. Lgy 70 betonar att det är läraren, i ett medvetet val, som 

noggrant bör anpassa alla läromedel till ”mål, metoder och lärostoff samt till elevens 

studieförutsättningar” (Lgy 70, s 49). Läraren råds låta eleverna söka egna kompletterande 

material, vilket antyder att läraren enhälligt är den som beslutar över vilka huvudsakliga 

läromedel som ska användas. Dock poängteras i Lgy 70 att läraren inte ska använda läroboken 

som det sammanlagda kursinnehåll, eftersom läroboken endast innefattar ”en mindre del av 

undervisningens mål” (Lgy 70, s 50). I den föregående läroplanen för grundskolan, Lgr 80, i 

kapitlet Mål och riktlinjer, går att finna följande definition av läromedelsbegreppet: 

”Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå 

uppställda mål” (s 50). Denna definition av begreppet innebär att läromedelsbegreppet kan 
                                                 
2 För sökväg, se bilaga 1. Urval av texter har skett genom att titta på titel, och eventuella sökord, för att därefter 
försöka avgöra om texten kan vara av relevans för forskningsarbetet eller inte. 
3 I detta arbete fokuseras endast läroplaner och lagtexter som styr gymnasieskolan samt grundskolan år 1-9. 
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tolkas som att innebära i princip vadsomhelst, under förutsättning att lärare och elever 

gemensamt har kommit överens om vilka medel som ska användas för att nå målen. 

I de aktuella läroplanerna för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, samt de obligatoriska 

skolformerna, Lpo 94, saknas formulering av hur begreppet läromedel kan tolkas. Begreppet 

läromedel förekommer endast under kapitel två4 där rektorns ansvar i förhållande till 

läromedel regleras. Rektorn förklaras ha ansvar för att eleverna ska få tillgång till ”läromedel 

av god kvalitet. [Eleverna ska genom att ta hjälp av andra hjälpmedel, såsom] bibliotek, 

datorer och andra tekniska5 hjälpmedel [få möjligheten att] själva kunna söka och utveckla 

kunskaper” (Lpf 94, s 17, samt Lpo 94, s 17). Denna korta referering till läromedel bidrar inte 

till att beskriva innebörden av begreppet läromedel, inte heller beskrivs vad som åsyftas 

definitionen ett läromedel ”av god kvalitet”. Med hjälp av vilka kriterier kan läraren avgöra 

vad som är ett läromedel av god kvalitet respektive ett läromedel av dålig kvalitet? Lpf 94 

samt Lpo 94 kan tolkas ge bilden av att bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel inte 

inräknas i begreppet läromedel. Dessa beskrivs istället vara hjälpmedel/stöd som kan användas 

av eleven för att kunna söka och utveckla kunskaper. Beträffande vem som skall styra över 

innehållet i undervisningen är dock Lpf 94 samt Lpo 94 eniga6: 

 
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer […] Elevernas 
möjligheter att utöva inflytande på undervisningen […] förutsätter att skolan 
klargör utbildningen mål innehåll och arbetsformer (Lpf 94, s 4) 

 
Skollag 1985:1100 behandlar inte begreppet läromedel överhuvudtaget. I 5 kap. 

Gymnasieskolan 21 § samt 4 kap. Grundskolan 4 § förklaras dock att elevers utbildning i 

gymnasieskolan och grundskolan ska vara avgiftsfri7, samt att eleverna skall ha tillgång till 

böcker, skrivmateriel8, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det saknas en definition av begreppet läromedel i de 

läroplaner som är aktuella idag, Lpf 94 samt Lpo 94. Det finns en mycket utförlig förteckning 

av möjliga läromedel i läroplanen för gymnasiet, i Lgy 70. En definition går dessutom att finna 

i den avlagda läroplanen för grundskolan, Lgr 80. Även i Skollag 1985:1100 saknas en 

                                                 
4 Lpf 94 2.6 REKTORS ANSVAR (s 17), Lpo 94, 2.8 REKTORS ANSVAR (s 17). 
5 Benämningen ”tekniska” finns endast med i Lp f94. 
6 Dock betonas inte elevens eget ansvar i samma utsträckning i Lpo 94 som i Lpf 94. 
7 En ”obetydlig kostnad” får dock tas ut av eleverna vid enstaka tillfällen i både gymnasieskolan och grundskolan. 
8 Skrivmateriel är i referens endast till grundskolan. 



 8 

definition av begreppet läromedel, men i denna uttrycks att eleverna ska ha rätt till böcker, 

skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel avgiftsfritt. 

 

2.2. Begreppet läromedel i tidigare litteratur 

Genom att ta del av läroplaner och Skollag 1985:1100 framkommer det att 

läromedelbegreppet inte har en aktuell, fastställd definition. Hur förhåller sig tidigare litteratur 

till avsaknaden av en fastställd, aktuell, definition av begreppet läromedel? 

Läromedelsöversynen (1988) presenterar en kartläggning av läromedelssituationen med 

fokus på läroböcker i grundskolan. I Läromedelsöversynen redovisas de styrdokument som, 

vid kartläggningens tidpunkt 1987-1988, fanns tillgängliga att användas som underlag för att 

försöka tolka begreppet läromedel. Gemensamt för dessa texter är att läromedel definieras via 

dess syfte; att nå målen för undervisningen. Tom Wikman (2004) belyser att han noterat att 

även i forskningstexter om läroböcker läggs stor vikt på att huvudsyftet ska vara att nå målen 

med undervisningen. Utöver definitionen för läromedel diskuteras även innebörden av 

begreppet basläromedel (Läromedelsöversynen). Basläromedel definieras i 

Läromedelsöversynen vara det material som täcker väsentliga delar av ämne, ämnesgrupp 

eller kursmoment enligt gällande läroplan och detta material skall, om inte särskilda skäl 

föranleder annat, vara tryckt. Wikman diskuterar att läroboken har en stark ställning i skolan 

som vägledande läromedel. Lärare tenderar att använda läroboken som en guide till vad som 

är väsentligt att ta upp inom ramen av kursen, menar han. Wikman betonar dessutom vikten av 

de pedagogiska texter9 som läroboken innefattar. Han påstår att, oavsett om de förekommer i 

tryckt eller i elektronisk form, kommer alltid pedagogiska texter att vara en central del av 

läromedel. Wikman förklarar att han själv, i sin roll som yrkesverksam lärare, känner ett stort 

behov av stöd i form av en lärobok med ett bestämt mål samt en bestämd struktur. 

I Skolverket (2006) berättas att lärare i bild understryker att lärare utan behörighet i ämnet i 

större utsträckning tenderar att stödja sig på en lärobok, i de fall en sådan finns. Behöriga 

lärare är istället benägna att stödja sig på sin egen kompetens samt den pedagogiska 

grundsynen. I engelskämnet rapporterar Skolverket att lärarna säger sig använda en lärobok 

frekvent, huruvida lärarna är behöriga eller inte diskuteras ej i rapporten. Lärare i 

                                                 
9 En pedagogisk text är skapad med syfte att användas i undervisning, pedagogisk verksamhet (Wikman 2004, 
Juhlin Svensson 2000). 
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samhällskunskap använder en lärobok i arbete med tidigare år (Skolverket 2006). I senare år 

byggs kunskapsbanken på med hjälp av en stor bredd av ytterligare läromedel (Skolverket). 

Wikman (2004) betonar att han anser att det finns en fara med den historiska 

läromedelsförfattaren. Han menar att den historiska läromedelsförfattaren är en 

universitetsdoktor, som i och med sin stora kunskap i ämnet riskerar att bli blind för de 

svårigheter eleverna kan uppleva i mötet med texten i läromedlet. 

Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) analyserar i sin avhandling läromedels funktion och 

användning i undervisning. Hon förklarar att den statliga kontrollen av läromedel startade i 

och med tillsättande av statens läroboksnämnd 1938. Denna nämnds huvudsakliga uppgift var 

att undersöka lärobokens innehåll och uppbyggnad, vilket utvecklades vid införandet av den 

nya läroplanen, Lgr 69, då en åtskillnad gjordes mellan en pedagogisk- och en 

objektivitetsgranskning av läromedel. Den pedagogiska granskningen av läromedel utfördes 

därefter av läromedelsproducenterna och objektivitetsgranskningen gjordes av 

Läromedelsnämnden. Statens Institut för Läromedel (SIL10) inrättades för att registrera samt 

informera om läromedel, dock ansvarade SIL endast för basläromedel11. Den statliga 

kontrollen av läromedel, meddelar Juhlin Svensson, avslutades i och med ett riksdagsbeslut 

1991 då ansvaret för objektivitetsgranskningen av läromedel överlämnades till Skolverket. 

Juhlin Svensson (2000) samt Skolverket (2006) använder, i sina respektive 

forskningsarbeten, av den definition av läromedel som kan återfinnas i Lgr 80. Juhlin 

Svensson förklarar att, ur historisk synvinkel, är det läroboken som diskuterats när begreppet 

läromedel använts. Wikman (2004) följer upp detta uttalande genom att deklarera att 

begreppen läromedel och läroboken, i dagligt tal, förekommer synonymt med varandra. Juhlin 

Svensson föreslår en uppdelning av läromedel i två större undergrupper; primära och 

sekundära hjälpmedel, vilken Wikman instämmer12 i. Juhlin Svensson menar att primära 

läromedel består av pedagogiska texter, vanligtvis i form av en lärobok. Vidare förklarar hon 

att sekundära läromedel är övrigt material, som inte nödvändigtvis är menat för användning i 

pedagogiska sammanhang, men trots detta kan användas i detta syfte. Ännu en form av 

material som hon tillför i sin definition av begreppet läromedel är digitalt baserade 

multimediaprodukter, så kallat ”läromedia”. Läromedia är huvudsakligen databaserade och 

                                                 
10 Verkade från mellan mitten på 1970-talet tills det avvecklades 1991. 
11 Basläromedel består av huvudsakligen tryckt material. Se definition i Läromedelsöversynen (1988). 
12 Wikman (2004) benämner dessa som primära läromedel och sekundära läromedel. 
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finns i form av cd-rom material, förklarar hon. Juhlin Svensson (2000) resonerar att material 

som räknas till läromedia ingår i begreppet läromedel, eftersom lärare och elever kan välja att 

använda materialen för att nå uppsatta mål. Ännu ett tillägg till läromedelsdefinitionen 

diskuteras av Folke Vernersson (1999) som refererar till ”verkligheten” som ett läromedel. 

Verkligheten, menar han, kan bestå av såväl lärares och elevers upplevda erfarenheter som, 

bland annat, de studiebesök som undervisningen kan innefatta. 

Juhlin Svensson (2000) förklarar att hon uppmärksammat tendenser till en ny syn på 

läromedel. Hon delar upp lärarnas syn på läromedel och läroboken i två olika tendenser. Den 

gamla tendensen är att använda läroboken som utgångspunkt, och använda mål och andra 

läromedel som kompletteringar till undervisningsinnehållet. Den nya tendensen är att använda 

kunskapsmålen som utgångspunkt, och se läroboken som en av många alternativa val av 

läromedel. Skolverket (2006) visar, genom sin enkät- och intervjustudie, att lärare tar såväl 

läroplaner som kursplaner i beaktning i val av läromedel. Lärarna, oavsett vilket ämne som 

legat till grund för diskussion, anger som motivering till detta att syftet med val av läromedel 

är att de ska kunna nå uppnåendemålen. Läromedlen bör skapa ett intresse hos eleverna samt 

underlätta elevernas inlärningsprocess. Läromedlen bör dessutom vara anpassade efter 

elevernas behov och förutsättningar, vilket engelsklärare ibland uttrycker kan vara svårt i 

praktiken (Skolverket). 

Wikman (2004) är av den åsikt att läromedel ska främja elevens lärande. Han påstår att 

genom sin granskning av tidigare forskning ser han en tendens till att behöriga lärare i mindre 

grad använder sig av läroboken i sitt arbete än obehöriga lärare. Han tolkar dock tidigare 

forskning som motstridig gällande huruvida arbetslivserfarenhet inom yrket är av betydelse 

för i vilken utsträckning lärobok används. Juhlin Svensson (2000) noterar i sitt 

forskningsarbete att, enligt lokala arbetsplaner, uttrycks det att eleverna skall få vara delaktiga 

i beslut som tas om vilka läromedel som ska användas. I praktiken, förklarar Juhlin Svensson, 

har eleverna dock föga inflytande över det faktiska beslutet om vilka läromedel som ska 

användas, utöver att skicka med önskemål till sin lärare. Beslut om vilka läromedel som ska 

användas tas därefter av den enskilde läraren själv, eller i samråd inom en större lärargrupp. 

Sammanfattningsvis kan tolkas att läromedel ska ha som huvudsakligt mål att nå målen med 

undervisningen, oavsett om material har som ursprungligt syfte att användas i ett pedagogiskt 

sammanhang eller inte. Läromedel i form av basläromedel, ofta en lärobok, är ett tryckt 
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material som innehåller väsentliga delar av kursens innehåll. Läromedel har fram till 1991 

varit såväl pedagogiskt och objektivt granskade. Det har funnits en stark tendens att se 

läromedel med likhetstecken till läroboken, dock har två olika ställningstaganden 

uppmärksammats gällande huruvida läroboken har en central roll i undervisningen eller en 

mer komplimenterande roll. Läromedel, oavsett om det är en lärobok eller läromedel i annan 

form, väljs ut huvudsakligen av lärare, utan någon större samverkan med eleverna. 

 

2.3. Sammanfattande tolkning av begreppet läromedel 

Med utgångspunkt i läroplaner, Skollag 1985:1100 samt genom den litteratur som redovisats i 

detta arbete kan vi formulera vår tolkning av begreppet läromedel, för användning inom 

fältstudien i detta arbete. 

Det är intressant att notera att Lgy 70 uttrycker att det är lärarens uppgift att själv välja 

läromedel, utan elevernas inverkan. Utifrån de aktuella läroplanerna, Lpf 94 och Lpo 94, samt 

Skollag 1985:1100 kan tolkas att böcker, skrivmateriel och verktyg kan vara läromedel, men 

att bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel anses vara enbart hjälpmedel. Dessa 

ingår därmed inte i en definition av läromedel, trots att de i Lgy 70 räknades in i 

läromedelsbegreppet. Enligt Lgr 80 kan läromedelsbegreppet innefatta i stort sätt 

vadsomhelst, vilket därmed inte heller förklarar någonting av vad begreppet egentligen 

innefattar. I Lgr 80, uttrycks dock tydligt att lärare och elever gemensamt skall bestämma vad 

som skall användas som läromedel för att nå målen, vilket även Lpf 94 samt Lpo 94 kan 

tolkas betona. En metod för att avgöra om ett material är ett läromedel framträder i 

Läromedelsöversynen (1988). Denna metod består av att analysera syftet med materialet. 

Ifall syftet med att använda materialet är att nå målen för undervisningen, anses materialet 

vara ett läromedel. Eftersom argumentet bottnar i ett flertal styrdokument för skolans 

verksamhet kan definition tolkas vara godtagbar. Kravet att basläromedel ska täcka 

väsentliga delar av innehåll av de kursmål som presenteras i läroplanen kan även anses vara 

ett godtagbart kriterium i formulerandet av en definition av begreppet läromedel eftersom 

detta även finner stöd i form av Wikmans (2004) forskning. Huruvida läromedlet skall vara 

tryckt eller inte kan bedömas vara av mindre vikt. Detta med referering till läromedia (Juhlin 

Svensson 2000) som, trots att det inte består av tryckt material, kan behandla väsentliga delar 

av de kursmål som presenteras i läroplanen. Läromedelsbegreppet kan dessutom delas in 
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ytterligare beroende på materialets ursprungliga syfte, enligt Juhlin Svenssons (2000) 

uppdelning av läromedel. Om det ursprungliga syftet med materialet är att användas i 

undervisning är läromedlet primärt, annars är läromedlet sekundärt. Eftersom Wikmans 

(2004) forskning tyder på potentiella risker med den historiska läromedelsförfattarrollen 

lämnas utrymme i definitionen för alla potentiella läromedelsförfattare. Med grund i den 

kunskap som erhållits genom att ta del av ovanstående texter kan vi formulera vår tolkning 

av läromedel för att användas i fältstudien i detta arbete: Läromedel är de material som 

täcker väsentliga delar av innehållet i kursplanen som lärare och elever på ett demokratiskt 

sätt väljer att använda för att nå målen i aktuell kurs. Oavsett vem som skapat materialet 

måste det, för att kunna benämnas som läromedel, ha som syfte att nå målen med 

undervisningen. Läromedel kan vara antingen primära eller sekundära beroende på om 

materialets ursprungliga användningsområde är att användas i undervisning eller inte. 
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3. Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel redovisar vi val av teoretiskt perspektiv samt metod för genomförande av vår 

fältstudie. Inledningsvis kommer vi att ta avstamp i tidigare forskning om läromedel och 

redogöra för vilka perspektiv och metoder andra forskare använt sig utav. Därefter kommer 

vi att redogöra för val av teoretiskt perspektiv samt metod för detta arbetes fältstudie. 

Slutligen presenteras utformning av fältstudien och överväganden som är aktuella inför 

genomförandet av vår fältstudie. 

 

3.1. Perspektiv- och metodval i tidigare forskning 

Fem tidigare texter som behandlar läromedel har tagits del av för att användas som grund till 

att vi ska kunna göra ett välinformerat val av teoretiskt perspektiv och metod att använda i 

fältstudien i detta arbete. 

Juhlin Svenssons (2000) avhandling består av tre undersökningar, varav den första och 

andra undersökningen genomförts via forskningsmetoden intervju, dock med vissa inslag av 

observationer i den andra undersökningen. Den tredje undersökningen baseras på en 

enkätundersökning. Hon har, i den första och den tredje undersökningen, använt sig av ett 

ramteoretiskt perspektiv. I den andra undersökningen förklarar hon att tre perspektiv använts; 

ett styrteoretiskt, ett organisationsteoretiskt samt ett didaktiskt perspektiv. Hon förklarar, i 

avhandlingens abstract , att hennes fokus är att undersöka hur ”educational media” tolkas och 

används av lärare samt bibliotekarier. Hon uttrycker inte huruvida hon anser att hennes 

fältstudier har varit kvalitativa eller kvantitativa. Av hennes metodval att döma, kan det 

tolkas som att hennes två inledande fältstudier har varit av en kvalitativ karaktär och hennes 

tredje fältstudie varit en kvantitativ undersökning. 

Wikman (2004) genomför, i sin avhandling, textanalyser för att tolka forskningsresultat om 

läroböcker. Han förklarar att han använder sig av tre perspektiv i sin forskning. Han har valt 

att använda sig av ett kunskapsteoretiskt perspektiv, ett lärandeteoretiskt perspektiv samt ett 

gestaltningsmässigt perspektiv. Han beskriver dessutom att hans forskning innefattar en 

kvalitativ undersökning. Han fokuserar läroboken utifrån sju olika ställningstaganden; 

historik, läroplaner, användning, optimering, svårighetsnivå, koherens samt innehåll.  

Ingela Korsell (2007) använder sig av klassrumsobservationen samt intervjuer med lärare i 

sin populärvetenskapliga text. Hennes syfte är att försöka beskriva och analysera lärarens val 
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och användning av läromedel i undervisningen. Hennes teoretiska ingång är ett 

hermeneutiskt perspektiv. Hon anger att hennes forskning är en kvalitativt induktiv fältstudie. 

Maria Björklund; Cecilia Holmgren och Elionore Johansson (2007) använder, i sin C-

uppsats, sig av en kvantitativ enkätundersökning13 för att undersöka hur lärare använder sig av 

läromedel. Björklund; Holmgren och Johansson specificerar inte vilket perspektiv de valt att 

forska utifrån. Deras frågeställningar kan dock tolkas huvudsakligen fokusera ett perspektiv 

där ett faktiskt tillstånd undersöks, men även lärares åsikter tolkas vara i fokus. 

Skolverket (2006) rapport består av en kombinerad enkät- och intervjuundersökning för att 

undersöka läromedels roll i undervisningen. Forskarna i undersökningen har använt sig av ett 

användarorienterat perspektiv samt ett processorienterat perspektiv för att fokusera läromedel 

inom ämnena bild, engelska samt samhällskunskap i grundskolans år 5 och/eller år 9. 

Genom att studera dessa fem forskningstexter kan tolkas att intervju är en vanlig metod att 

använda i forskning med anknytning till läromedel. Eftersom vi är intresserade av att få ta del 

av lärares beskrivningar bedömer vi att metoden intervju kan passa även vårt arbete. Val av 

perspektiv i forskning om läromedel är dock varierande, och tolkas inte ha någon generell 

inriktning. Av denna anledning beslutar vi att genomföra vår fältstudie utifrån ett annat 

perspektiv än de som används tidigare. Tre av dessa fem forskningstexter tolkas fokusera på 

att försöka undersöka hur läromedel används. Däremot upplevs att vikten av att diskutera 

definitionen av begreppet läromedel är varierande i de fem forskningstexterna. I vår fältstudie 

ligger betoning på att diskutera såväl definitionen av läromedel som hur lärare beskriver att de 

arbetar med läromedel. 

 

3.2. Perspektiv- och metodval i detta arbete 

Fokus i vår fältstudie är att studera hur lärare beskriver sina tankar och upplevelser i 

förhållande till läromedel. Utifrån dessa grundförutsättningar, samt utifrån tidigare forskning, 

beslutade vi att använda ett fenomenologiskt perspektiv i detta arbete. Fältstudien beslutade 

vi att genomföra i intervjuform, som samtal mellan forskarna och informanterna. Inom detta 

avsnitt diskuterar vi perspektiv- och metodval i detta arbete utifrån tidigare texter. 

 

                                                 
13 Björklund; Holmgren och Johansson (2007) uppger att deras forskning dock innehåller vissa kvalitativa 
inslag. 
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3.2.1. Fenomenologiskt perspektiv, ”Talet om” 

Grundtanken inom fenomenologi är att nå kunskap genom att ta del av människors 

beskrivningar av aspekter av deras respektive livsvärldar (Kvale 1997, Eriksson 2007, 

Moustakas 1994).  En människas livsvärld innefattar allt som respektive individ vet, samt 

tagit del av, genom erfarenheterna inom sitt liv (Kvale 1997, Eriksson 2007, Moustakas 

1994, Olsson och Sörensen 2007). Det innebär följaktligen att människors livsvärldar skiljer 

sig från varandras, beroende på vad de har kunskap om samt upplevt. Kunskapen att 

individer har olika livsvärldar bör forskaren ha i bakhuvudet under fältstudiernas 

genomförande, eftersom även forskarens livsvärld påverkar tolkningen av den kunskap som 

informanter delgiver. Fältstudier utifrån ett fenomenologiskt perspektiv innebär därmed att 

forskare försöker tolka hur individen beskriver sin livsvärld. En fenomenologisk ingång i 

fältstudien innebär därmed att forskare får ta del av informanternas tankar bakom sitt arbete 

genom att samtala med informanter. Detta innebär, i vår fältstudie, att vi inte kommer att 

kartlägga våra informanters arbetssätt genom att delta i undervisningssituationer, och därefter 

dra slutsatser om vad tanken bakom deras arbetsmetoder kan bero på. 

 Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan en fältstudie i samtalsform användas, i vilken vi 

ställer frågor om hur informanterna upplever fenomen i förhållande till deras respektive 

livsvärld. I dessa samtal ska de frågor som ställs vara formulerade på ett sådant sätt att de 

syftar till att få kunskap om informanternas egna tankar och upplevelser kring läromedel 

såsom de uttrycks utifrån informanternas egna livsvärldar. 

 I forskning med ett fenomenologiskt perspektiv, bör forskare lägga tonvikt på de subjektiva 

uttryck, genom vilka informanter beskriver sina tankar och upplevelser utifrån sin livsvärld 

(Kvale, 1997). Fenomenologi innebär att forskares uppgift är att ”klargöra både det som 

framträder och på vilka sätt det framträder” (Olsson och Sörenson 2007, s 105). Detta 

innebär att forskare bör ha koncentration på sin öppenhet gentemot informanternas 

beskrivningar av sina tankar och upplevelser (Olsson och Sörenson). Henny Olsson och 

Stefan Sörenson förklarar att en människa inte kan skiljas från sin livsvärld när denne ska 

beskriva den. Vilket vi tolkar tyder på att det är de erfarenheter och handlingar som berör hur 

livsvärlden påverkas som undersöks. 

Vi tolkar Kvale (1997) att vår uppgift, i analys av fältstudiens utfall, är att fokusera på att 

försöka tolka innebörden av den kunskap informanterna delger oss. Forskare bör vara extra 
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försiktiga med att generalisera eventuella tendenser i forskningen (Kvale 1997). Han menar att 

forskare bör undvika att diskutera ”sanningshalten” i sina informanters svar, eftersom den 

kunskap som givits, som tidigare nämnt, är subjektiv. Han förklarar vidare att forskare bör 

sträva mot att tolka sina informanters svar i förhållande till respektive informants livsvärld, 

utifrån dess möte med nuet. Av denna anledning bör inte informanterna få ta del av de frågor 

som forskaren planerat att ställa under samtalet innan fältstudien genomförs, menar Kvale. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi i fältstudien kommer att använda ett 

fenomenologiskt perspektiv i syftet att få ta del av informanternas tankar och erfarenheter, 

såsom informanterna själva beskriver dem. Fältstudien kommer att genomföras genom 

enskilda samtal mellan informanter och forskare. Under dessa samtal ställer vi frågor som 

informanterna får besvara i relation till sin respektive livsvärld. 

 

3.2.2. Intervjumetod, samtalets förutsättningar 

I detta arbete lägger vi betoning på att empirin samlats genom samtal mellan informanter och 

forskare. Vi beskriver i detta avsnitt de förutsättningar som vi har uppmärksammat i arbetet 

med intervju som forskningsmetod, med tonvikt på att samtalet i form av intervju är i fokus i 

vår fältstudie. 

I en intervjusituation är det viktigt att informanten upplever att intervjun är ett vardagligt, 

avslappnat, samtal, inte en utfrågning där informanten känner sig tvingad att ge svar 

(Andersson 1994). Att arbeta med intervju som forskningsmetod innebär att kunskap skapas i 

samtalet mellan forskare och informant, vilket såväl Bengt-Erik Andersson, Steinar Kvale 

(1997) som Jan Trost (2005) påpekar. Kvale beskriver att forskaren, genom samtalet, får en 

inblick i informantens livsvärld. Forskaren och informanten skapar tillsammans ett 

samförstånd inför intervjun, genom att forskaren delger informanten viss kunskap om 

intervjun innan mötet (Kvale). Detta, menar han, innebär att en grund har skapats och 

informanten kan känna en viss trygghet inför intervjun. Forskaren avgör om denne vill 

genomföra en kvalitativ eller en kvantitativ studie, och därefter utforma sin undersökning 

enligt de förhållningsregler som respektive metod innebär (Kvale 1997). I detta arbete 

fokuserar vi den kvalitativa forskningsintervjun sett ur ett fenomenologiskt perspektiv med 

syftet att sätta informantens tankar och upplevelser i centrum för fältstudien. 
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Trost (2005) betonar att samtal inom forskningsintervjun inte kan utföras av vem som helst. 

Forskaren är i rollen av initiativtagare den ledande kraften i samtalet, menar Kvale (1997). 

Han menar med detta att forskaren är i maktposition i förhållande till informanten. Detta beror 

på att forskaren har en större förförståelse om hur intervjun är uppbyggd och har en bredare 

kunskap om undersökningens fokus. Detta måste forskaren medvetet förhålla sig till, anser 

Kvale, genom att betänka sitt etiska förhållningssätt till informanten. Trost instämmer i detta, 

men förklarar vidare att i det ojämna förhållandet mellan forskare och informant är det dock 

informanten som har expertkunskaperna om hur denne själv beskriver sin egen livsvärld. 

”[U]ndersökningens validitet [är] dess förmåga att mäta det vi avser att mäta”, betonar 

Conny Svenning (2003, s 64). Detta tolkar vi innebär att forskningsintervjuns validitet avgörs 

utifrån dess förmåga att besvara forskningens syfte och frågeställningar. ”Värdet av den 

kunskap som frambringas [via forskningsintervjun] beror av vilket sammanhang som 

kunskapen ingår i och hur den används” menar Kvale (1997, s 71). Vidare diskuterar han att 

genom forskarens tolkning av den mångfald av kunskaper som informanten delger forskaren, 

kan en bild av forskningsfältet skapas. Kvale besvarar kritiken mot att använda intervju som 

forskningsmetod. Kritiken förklarar han består av att forskningsmetoden intervju bidrar med 

subjektiva tolkningar som inte kan bidra med objektiv, tillförlitlig kunskap. Han förklarar att 

de subjektiva dragen i intervjumetoden utmärker styrkan i intervjun som forskningsmetod. 

Detta av den anledning att metoden bidrar till att dokumentera mångsidigheten som styr 

mänskliga fenomen. Forskningens potentiellt subjektiva och/eller objektiva aspekter bör 

beaktas inför genomförandet av fältstudier. Detta med särskild hänsyn till risken att forskaren 

”goes native14”. 

En av våra inledande frågor inför utformning av intervjun var huruvida vi skulle formulera 

intervjufrågor. Kvale (1997) anser att intervjun bör vara ”halvstrukturerad” vilket innebär att 

forskaren i intervjun inte får vara helt styrd av intervjufrågor. Trost (2005), å andra sidan, 

anser istället att forskaren bör vara så pass insatt i sitt forskningsfält att denna inte bör ha 

några färdigformulerade intervjufrågor överhuvudtaget. Han menar att oavsett om 

intervjufrågorna ska formuleras innan intervjun eller ej bör forskaren dock betänka vilka 

typer av frågor som kan ställas. Val av frågor, samt hur dessa formuleras är helt avgörande 

                                                 
14 Med uttrycket ”goes native” menas att forskaren blir personligt engagerad i informanten som individ och dess 
livsvärld (Kvale 1997). 
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för vilka svar intervjuaren får (Andersson 1994). Forskaren bör därför noga betänka sina 

frågeformuleringar och hur frågorna denne ställer kan påverka informanten, och hur 

informanten väljer att besvara frågorna, berättar Kvale (1997). Den typ av frågor som ställs 

avgör vilka svar informanten kan ge, förklarar han. Trost (2005) tillägger att forskaren ska 

sträva efter att fråga hur informanten resonerar snarare än ifrågasätta informanten. 

Utformning av intervjufrågor till forskningsintervjun tolkar vi behandlar i vilken grad 

forskaren styr informantens möjligheter att besvara frågorna. Kvale (1997) förklarar att 

genom att använda ledande frågor styr forskaren informanten emot ett bestämt mål. Han 

förklarar att forskaren bör betänka att denne därmed riskerar att lotsa informanten mot de 

svar forskaren ”vill ha”. Han menar att ifall forskaren inte använder sig av ledande frågor ges 

informanten möjlighet att svara inom en större breddskala och bidra med ny kunskap som 

forskaren inte planerat att efterfråga. 

 

3.2.3. Ett kvalitativt forskningssamtal 

Kvalitativa studier är analyser av olika mellanmänskliga variabler, enligt Trost (2005). 

Kvalitativa studier kontrasterar han emot kvantitativa studier som han, i stora drag, förklarar 

bearbetar mätbarhet i: siffror, tabeller eller ord. Trots att intervjusituationen ska upplevas som 

att vara ett vardagligt samtal, bör dock den kvalitativa forskningsintervjun regleras av 

bestämda riktlinjer (Trost). Han förklarar att riktlinjerna för den kvalitativa intervjun har ett, 

för intervjuformen anpassat, fokus, struktur och tema. Kvale (1997) menar, i kontrast till 

Trost, att den kvalitativa forskningsintervjun inte har någon bestämd standardteknik eller 

regler som styr dess genomförande. 

Trost (2005) och Kvale (1997) diskuterar kring forskningsintervju som kvalitativ i 

förhållande till hur pass strukturerad intervjun är. Trost anser att en kvalitativ 

forskningsintervju ska vara ostrukturerad medan Kvale anser att en kvalitativ 

forskningsintervju bör vara halvstrukturerad. Dock fokuserar båda dessa två förhållningssätt 

att forskningsintervjun bör ha en lös struktur, för att säkra dess validitet. Som kontrast till 

dessa tankar menar Wikman (2004) ”Att forska innebär inte att följa färdiga recept eller att i 

detalj upprepa gamla förfaringssätt” (Wikman 2004, s 61). Trost (2005) beskriver att han 

anser att kvalitativa forskningsstudier inte ska ha något frågeformulär, hela intervjun ska ske 

i samtalsform. Intervjun byggs utefter en kort lista över frågeområden som är indelade i 
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delområden. Denna lista bör intervjuaren ha lärt sig utantill innan samtalet inleds, förklarar 

Trost (2005). Kvale (1997) menar att en av intervjuns styrkor är att genom samtalet kunna nå 

informanterna på ett djupare plan och diskutera, utan det stränga formulär som, exempelvis, 

enkäten arbetar utifrån. Att arbeta med en ostrukturerad, alternativt mindre strukturerad 

forskningsmetod ger forskaren möjligheten att forma intervjun utifrån responsen ifrån 

informanten (Kvale). 

 

3.3. Val av forskningsfokus i vår fältstudie 

I detta avsnitt beskriver vi de val vi gjort inför genomförandet av vår fältstudie. Detta innebär 

att vi i nedan kommer att motivera vad vi har valt att forska om och varför. 

Skälet till att vi har valt att lägga fokus på begreppet läromedel grundar sig i att vi anser att 

det är ett intressant begrepp som vi, i våra studier på lärarutbildningen, inte blivit på det klara 

med hur det kan tolkas. Beslutet att studera ämnet på gymnasienivå beror på att vi har 

erfarenhet av att delta i denna form av verksamhet, såväl genom lärarutbildningen samt 

genom aktivt yrkesutövande. 

Valet att fokusera läromedel inom ämnet Teckenspråk för hörande beror på att vi kommer 

att arbeta med detta ämne i vår framtida yrkesroll. Att vi i fältstudien fokuserar endast 

Teckenspråk för hörande och inte även Teckenspråk för döva beror på att dessa två ämnen 

utgår ifrån olika kursplaner. Teckenspråk för hörande undervisas som språkval, motsvarande 

C-språk (Skolverket 2008b). Ämnet Teckenspråk för döva inriktas mot att döva elever ska 

lära sig att använda det egna språket (2008a), vilket innebär ett annat perspektiv på 

undervisning än i Teckenspråk för hörande. Via litteratursökningar15 konstaterade vi att den 

forskning som fanns att tillgå om svenskt teckenspråk huvudsakligen var studier om svenskt 

teckenspråk med anknytning till döva. Vi bedömde därför att det fanns ett behov av att forska 

i undervisningsämnet, med fokus på undervisning för hörande. Valet att fokusera 

gymnasienivå var för att avgränsa uppsatsens omfång. Vi avgränsade arbetet utifrån vår 

utbildnings inriktning samt utifrån våra tidigare arbetslivserfarenheter. 

I samtal med lärare var vår förhoppning att kunna få en bild av hur lärare beskriver att de 

tänker kring sitt arbete som lärare i Teckenspråk för hörande. Vilka idéer, tankar och 

upplevelser kan vi, genom fältstudien, få ta del av? Intresset av att fråga eleverna om hur de 

                                                 
15 För sökväg, se bilaga 1. 
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upplevde undervisningen var även det av personligt intresse. Vi diskuterade för- och 

nackdelar med att inkluderade elever i vår fältstudie. Fördelen ansåg vi var att empirin skulle 

kunna belysa elevernas syn på läromedel i jämförelse. Den huvudsakliga nackdelen bedömde 

vi var att fältstudien riskerade att bli för bred. Vi valde slutligen bort att samtala med elever, 

på grund av såväl tidspressen som för att bibehålla fokus i forskningen. 

Sammantaget bidrar alla ovanstående faktorer till att fältstudien kunde genomföras inom 

den bestämda tidsramen. På grund av de erfarenheter vi båda har av arbete inom ämnet, hade 

vi de kontakter som krävdes för att komma i kontakt med informanter som har kunskap 

motsvarande detta arbetes syfte. Vi reflekterade över möjligheten att resultaten i fältstudiens 

skulle ha kunnat bli annorlunda ifall andra informanter tillfrågats. Vi menar dock att oavsett 

vilka informanter som deltagit i vår fältstudie innebär metoden intervju alltid att informanten 

delger forskaren subjektiva tolkningar (Kvale 1997). 

 

3.4. Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt beskrivs de riktlinjer vi följt i planering av samtalet i intervjuform, med hänsyn 

och respekt mot de informanter som deltar i fältstudien. Vi betänkte noga de etiska regler 

som presenteras i Vetenskapsrådet (2002) i planering och genomförande av fältstudien. 

Vetenskapsrådet förespråkar att forskare inför varje vetenskaplig undersökning skall väga 

för- och nackdelar med en undersökning. Det är av yttersta vikt att faktorer som kan medföra 

kortsiktiga och/eller långsiktiga följder, för inblandade parter, bör uppmärksammas i 

undersökningen. En särskild vikt lades i detta arbete på att värna om informanternas integritet 

samt att i fältstudien behandla de uppgifter informanterna lämnar konfidentiellt. 

I Vetenskapsrådet (2002) påpekas att det är viktigt att informanten är medveten om att 

denne när som helst, före eller under intervjun, kan avbryta samtalet eller avböja att svara. 

Detta betonade vi inför varje individuellt samtal med informanterna. Vetenskapsrådet 

behandlar informantens rätt till anonymitet samt forskarens tystnadsplikt gentemot 

informanten, vilket Kvale (1997) och Trost (2005) utvecklar. Forskaren rekommenderas 

dessutom starkt att erbjuda informanten trygghet i form av anonymitet (Kvale 1997). 

Informanten ska inte behöva lida men av att ha deltagit i fältstudien. Han menar att för att 

undvika eventuella påföljder ifrån potentiella läsare av slutprodukten bör forskare 

avidentifiera sina informanter vid redovisning av resultaten. Informanterna måste vara 
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införstådda i att deras konfidentialitet inte kommer att kompromissas i redovisningen av 

empirin, förklarar han. Trost (2005) innefattar i begreppet anonymitet att varken 

informantens namn eller andra kännetecken kommer att avslöjas. Han påpekar även att 

anonymitet inte bör förväxlas med begreppet konfidentialitet, som innebär att det som sägs 

eller gjorts inte kommer att föras vidare. Trost anser även att forskare bör åläggas 

tystnadsplikt, för att trygga informanters anonymitet mot obehöriga öron och ögon, eftersom 

de inte är anonyma gentemot forskaren i intervjusituationen. 

 

3.5. Fältstudiens genomförande 

I detta avsnitt diskuterar vi fältstudiens genomförande, ifrån första kontakten med 

informanterna till genomförda intervjusamtal. 

Kontakt med den första informanten16, Alf17, etablerades via e-post18 och följdes upp vid ett 

kort möte (Personlig kommunikation, 2008-03-04) där dag och tid för intervju bestämdes. Alf 

fick begränsad information om intervjuns innehåll och upplägg. På grund av att det är 

informantens egna tankar och upplevelser som eftersöks ville vi undvika risken att 

informanten diskuterade frågorna med andra, eller konsulterade litteratur. Detta beslut är i 

linje med Kvale (1997). Alf fick veta tid och plats för intervjun samt att fältstudien har 

anknytning till C-uppsatsens ämnesområde; läromedel och Teckenspråk för hörande. Han blev 

tillfrågad om att ta med sig, det han själv ansåg vara, sina huvudsakliga läromedel. Kontakt 

med övriga informanter19 skedde via intresseanmälan20 som e-postades samt introducerades 

personligen, i de fall detta var möjligt. Av de totalt 28 personer som tog del av denna 

information anmälde nio personer intresse av att delta i fältstudien. Alla de som anmält sitt 

intresse har samtliga deltagit i denna fältstudie, men undantag av en person som, av personliga 

skäl, var tvungen att avböja i sista stund. Övriga potentiella deltagare avböjde intresse av att 

delta, utan att lämna anledning till detta. Vi fick ingen vetskap om dessa informanters 

förhållande till undervisningsämnet. Av denna anledning är det omöjligt att veta på vilket sätt 

de åtta informanter som deltar i vår fältstudie representerar den genomsnittliga bilden av lärare 

i undervisningsämnet eller inte. 

                                                 
16 Denne informant var tidigare känd av oss båda. 
17 Samtliga namn är fingerade. 
18 Se Bilaga 2. 
19 Övriga informanter fick vi kännedom om via vår gate keeper. 
20 Samma information som Alf erhöll, alltså Bilaga 2. 
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I och med att syftet i detta arbete är att fånga informanternas tankar och upplevelser kring 

läromedel, har intervjufrågorna formulerats i termer såsom: ”vad anser du om…”, ”hur skulle 

du vilja beskriva...” samt ”vad är dina tankar om…” och så vidare. Intervjusamtalen 

beräknades21 ta maximalt 60 minuter, vilket beräknades inkludera en god marginal till 

följdfrågor och fördjupningar. Det första intervjusamtalet, visade sig ha en faktisk tid av 13 

minuter. Denna felberäkning av hur lång tid som intervjun skulle ta bedöms inte ha påverkat 

kvalitén på intervjun, eftersom vi inte hade tidigare vetskap om hur lång tid samtalet kunde 

komma att ta. Dock påverkade den våra förväntningar på hur lång tid de övriga intervjuerna 

förväntades ta. Genomsnittstiden på de åtta intervjusamtalen ligger på mellan 15-20 minuter. 

Inför varje individuellt samtal betonade vi att informanten när som helst kunde välja att säga 

pass på frågorna eller avbryta samtalet, utifrån Kvale (1997). 

Fältstudien har genomförts genom samtal, i intervjuform, med informanten om hur han/hon 

själv beskriver sina tankar och upplevelser. Samtalen har utgått ifrån en intervjumall22 samt 

utgått ifrån fyra teman; läromedelsbegreppets roll i läroplaner, tolkning av begreppet 

läromedel, läromedel och arbetsmetoder i ämnet Teckenspråk för hörande och slutligen 

behörighet.  Denna uppdelning på teman skapades för att fältstudien skulle få en tydlig 

struktur efter vilken vi skulle kunna analysera och diskutera informanternas svar. I samtal med 

informanterna har vi iakttagit lyhördhet gentemot hur respektive informant beskrivit sina 

tankar och upplevelser i samtalet. Inför samtalen med informanterna har samtliga frågor ifrån 

intervjumallen memorerats, för att främja det vardagliga samtalet (Kvale 1997, Trost 2005). 

Detta med mål att styrka fältstudiens validitet, men samtidigt bibehålla arbetets syfte i fokus. 

Samtalen har genomförts på olika platser, beroende på var enskild informants behov och 

önskemål. Alla samtal har dock genomförts på samma vis och har dokumenterats med 

videokamera, för att kunna skapa utskrifter av alla intervjuer att utgå ifrån i analysarbetet. 

Alla informanter tillfrågades, innan samtalet startade, om de godkände att samtalet 

dokumenterades med videokamera. Att dokumentation skett med videokamera beror på att en 

del av informanterna är döva, en del hörselskadade och en del hörande. De har därför blivit 

erbjudna möjligheten att välja om de i samtalet vill använda sig av svenska eller svenskt 

teckenspråk. Empirin i denna uppsats består av den kunskap som informanterna förmedlat till 

                                                 
21 Beräkning gjordes genom att intervjuaren, innan intervjun, läste igenom frågorna och uppskattade hur lång tid 
det skulle kunna ta för informanten att svara på frågorna i ett lugnt tempo. 
22 Se bilaga 3. 
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oss, oavsett via vilket språk kommunikationen skett. Vidare beslutades vi att en av oss skulle 

leda intervjusamtalet och den andra agera bisittare, för att inte förstärka ytterligare 

maktförhållande gentemot informanten, vilket Kvale (1997) betonar vikten av. Vid varje 

enskild intervju satt samtalsledaren snett mittemot23 informanten och bisittande intervjuare 

satt i närheten av videokameran. Videokameran riktades mot informanten och 

samtalsledaren. Bisittarens uppgift bestod av att stödja med följdfrågor samt hjälpa till om 

samtalsledaren tappade fokus eller glömde att beröra något viktigt område. Alla informanter 

tillfrågades, som avslutning på samtalet, om forskarna fick tillåtelse att återkomma till 

informanten igen om det fanns behov att komplettera intervjun. Två av informanterna 

kontaktades, inom en veckas tid, för komplettering av en fråga vardera. Att dessa frågor 

besvarades i efterhand bedöms inte ha påverkat resultatet, eftersom den tid som förflutit 

mellan samtal och återkontakt var så pass kort. 

 

3.6. Bearbetning och analys 

För att lättare få en översikt av empirin inför analys beslutade vi att göra utskrifter av 

samtalen, som dokumenterats med videokamera. I de fall vi bedömde att direkt referering till 

en enskild informant skulle kunna göras via uppsatsen nedtecknades inte alla uttalanden 

ordagrant, med hänsyn till informanternas konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002). I 

utskrifterna noterades inte betoning, eftersom syftet med fältstudie inte fokuserar detta. 

Utskrifterna analyserades med ett fenomenologiskt perspektiv i åtanke. Vi strävade efter att 

bibehålla fokus på informanternas tankar och upplevelser, såsom de själva beskriver dem. 

Utskrifterna bearbetades därefter systematiskt utefter de fyra huvudteman som tidigare 

nämnts. Olika färger användes för att tydligt särskilja de olika temana. När alla fyra teman 

noterats i samtliga utskrifter sammanställdes dessa i detta arbetes resultatkapitel. Efter 

genomförda samtal konstruerades tre tabeller i Word för att tydliggöra den kunskap som 

informanterna förmedlat. Tabellerna är utformade efter de svar informanterna lämnat, de är 

alltså inte ikryssade av informanterna själva. I diskussionskapitlet ställdes resultaten i 

kontrast till tidigare texter om läromedel. 

                                                 
23 Positioneringen av samtalsledaren och informanten berodde på att samtalet skulle kunna ske även på Svenskt 
teckenspråk. I de fall bisittande intervjuare gjorde tillägg på Svenskt teckenspråk, upprepades detta av 
samtalsledaren, för att samtalet i sin helhet skulle vara dokumenterat med videokameran. 
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av vår fältstudie i förhållande till uppsatsens 

frågeställningar. Empirin kommer att presenteras nedan inom fyra avsnitt; 

läromedelsbegreppets roll i läroplaner, tolkning av begreppet läromedel, läromedel och 

arbetsmetoder i ämnet Teckenspråk för hörande och slutligen behörighet. Vi har valt att 

presentera empirin genom citat och tabeller inom detta resultatkapitel istället för att bifoga den 

sammanlagda empirin som bilaga. Skälet till detta är att inte kompromissa informanternas 

konfidentialitet genom att presentera intervjusamtalen i sin helhet, men likväl redovisa 

varifrån resultaten kommer ifrån. De resultat som presenteras i detta kapitel kommer att 

analyseras och diskuteras i nästkommande kapitel. 

 

4.1. Presentation av informanterna 

Informanterna presenteras i denna uppsats under fiktiva namn. De åtta informanterna 

benämns som; Alf, Berta, Ceasar, Doris, Erik, Frida, Gunnar och Hedwig. Växelvis manliga 

och kvinnliga namn har använts. Val av namn har ingen koppling till respektive informants 

kön, utan har valts ut slumpvis utifrån den ordning samtal med respektive informant skett. 

 

4.2.  Läromedelsbegreppets roll i läroplaner 

I fältstudien samtalade vi med informanterna om hur de själva beskrev sitt förhållningssätt 

gentemot de aktuella läroplanerna och kursplanerna24. 

 
”Det vore toppen om man kunde arbeta demokratiskt med eleverna i val av 
läromedel, men jag tror inte att det fungerar så på många skolor. Det tycker jag 
skulle behöva utvecklas, inom såväl läromedelsproduktionen, som i skolorna.” 
(Ceasar) 

 
På detta sätt uttrycker Ceasar en önskan efter demokratiska arbetsformer i arbetet med 

undervisningsämnet, men att han samtidigt ställer sig tveksam till huruvida detta praktiseras 

aktivt eller ej. Endast två av informanterna nämner demokratiska arbetsmetoder som en 

viktig del av en definition25. Eriks förhållningssätt gentemot läromedelsdefinitionens roll i 

läroplaner beskriver han på följande sätt: 

                                                 
24 De läroplaner och kursplaner som huvudsakligen diskuterades med informanterna var Lpf 94, eftersom det är 
denna läroplan med tillhörande kursplaner som är aktuella inom undervisningsämnet. 
25 De övriga sex informanterna nämner inte demokratiska arbetsformer i sin definition av läromedel. 
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”[Det är] positivt [att det inte finns någon definition av läromedel i aktuella 
läroplaner] eftersom man inte talar om vad läromedel är. Boken, som är det mest 
självklara läromedlet i vissa ämnen, är inte alls lika självklart i teckenspråk.” (Erik) 

 
Erik förklarar att avsaknaden av en definition av läromedel i läroplanerna kan vara positivt 

eftersom det innebär att inga läromedel hamnar utanför definitionens gränser. Åsikten att 

ämnet Teckenspråk26 har ett annat förhållande till läromedel än övriga undervisningsämnen, 

delades av flertalet informanter. 

 
”Det är positivt att lärarna inte blir bakbundna till att endast använda material som 
faller in under en definition. Det är negativt eftersom lärarna kan känna sig osäkra 
på vad de kan använda för läromedel för att genomföra kursen.” (Alf) 

 
Alf beskriver ovan såväl en positiv som en negativ effekt av att inte ha en definition av 

läromedel. Han ser det som positivt att lärarna kan använda vilka material de vill som 

läromedel, men belyser att de samtidigt kan bli osäkra på vilka material de kan använda. 

Majoriteten av informanterna instämmer i Alfs beskrivning av positiva och negativa effekter 

av att ha en definition av läromedel i läroplanerna. Sex av de åtta informanterna uttrycker att 

den största negativa faktor de ser med att ha en definition av läromedel i läroplanerna är att 

det ska resultera i att de inte har några läromedel att ta till. ”Eftersom det inte finns någon 

bok att utgå ifrån […]. Det enda jag kallar läromedel är materialet ifrån Stiftelsen 

TeckenspråksCentrum.”, säger Frida. Ceasar förklarar att det dock kan innebära samma 

problematik om det finns en definition i läroplanerna, som om en definition saknas. 

 
”[D]et är svårt att bryta traditionsmönster. Det viktigaste är att om det ska finnas en 
definition, att den inte blir för enkelspårig. Faran med att inte ha en definition är 
samma fara som jag ser om det finns en definition; lärarna hämmas och vågar inte 
vara fritänkande och nyskapande.” (Ceasar) 

 
Cesar menar att användning av läromedel är traditionsbundet. Både om det finns eller om det 

inte finns en definition av läromedel, kan lärare forma traditionsmönster efter vilka de väljer 

läromedel. Denna tankegång ger Erik medhåll till, med koppling till användandet av ”tyst 

teater” 27 som läromedel; ”[Detta] skulle hindras om definitionen för läromedel var en bok 

eller en video.” De två informanter som är av motsats åsikt förklarar att de tror att en 

definition skulle hjälpa till att skapa likformighet mellan undervisning på olika arbetsplatser i 

                                                 
26 Såväl Teckenspråk för hörande som för hörselskadade och döva elever. 
27 Skådespel framförda på Svenskt teckenspråk. 
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landet, vilket de uttrycker att de gärna skulle vilja ha. ”Jag tycker att det är viktigt […] för att 

få utbildningen likformig, så att det blir samma kursinnehåll på olika skolor.”, berättar Berta. 

”Det saknas ett material som är heltäckande”, menar Erik, vilket flera av informanterna 

instämmer i. Samtidigt uttrycker Erik att det kan leda till en exkludering av material som 

endast täcker ett eller ett mindre antal av mål att uppnå; ”Läromedel kan vara en kombination 

av saker”. 

I detta avsnitt beskrivs att informanterna uttrycker att de ser både fördelar och nackdelar 

med att ha en definition av läromedel i läroplanerna eller inte. Hur beskriver informanterna 

därmed att de tolkar begreppet läromedel? 

 

4.3. Tolkning av begreppet läromedel 

Vi har uppmärksammat ett antal återkommande drag i informanternas beskrivningar av 

begreppet läromedel. Informanterna bidrar även med en kompletterande tolkning av 

begreppet läromedel, med särskilt hänsyn till ämnet Teckenspråk för hörande. 

Fem av de åtta informanterna berättar att de i första hand tänker på läroboken, i samtal om 

vad begreppet läromedel innefattar. Två av de övriga tre informanterna refererar till någon 

form av pedagogisk text. Detta kan utläsas i tabell 1, i vilken vi markerat de läromedel som 

informanterna räknat upp i sin tolkning av begreppet läromedel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1. Läromedelsdefinition - Informanternas exempel på läromedel 

                                                 
28 Förutom mig själv. 

Läromedelsdefinition 
- Informanternas exempel på läromedel 

 
Pedagogiska 

Texter 
Allt Lärobok Video Papper 

Tavlan/ 

OH 
Penna 

Upplevelser, 

t ex; teater-, 

studiebesök 

Kort, 

bilder, 

Spel 

Alf  X28 X   X    

Berta     X X   X 

Ceasar   X  X  X X  

Doris X         

Erik  X X X X   X  

Frida  X X X      

Gunnar X         

Hedwig   X       

Totalt 2 3 5 2 3 2 1 2 1 
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Frida beskriver att ”[läromedel är] det grundmaterial, som en bok, som man utgår ifrån. 

[Läromedel] är något man kan ta på, som man använder kontinuerligt i undervisningen.” 

Frida menar att en bok kan utgöra en återkommande moment i undervisningen. Hedwig 

beskriver sin inställning till läromedel: 

 
”Allmänt så tänker jag att läromedel är boken som läraren tar med in på lektionen 
och säger till eleverna ”slå upp sidan 24!”, vilket jag aldrig fått göra. Läraren har 
böcker, eleverna har böcker. Man går igenom texter och går igenom frågor på 
slutet. Det är läromedel för mig, men det har vi ju inte inom teckenspråk.” 
(Hedwig) 
 

Hedwig beskriver en arbetsstruktur efter vilket läroboken kan användas. Hon förklarar att 

hon själv aldrig upplevt att utgå ifrån en lärobok i sitt arbete inom ämnet, i brist på denna typ 

av läromedel. 

 
”Framtill nu har jag uppfattat läromedel som tråkigt, det har inneburit papper. […] 
Läromedel är böcker, papper och uppgifter där man använder sig av en penna, men 
det definitionen känns lite fyrkantig.” (Ceasar) 
 

Tre av informanterna tolkar läromedel som synonymt med papper. I ovanstående utdrag ifrån 

samtal med Ceasar beskrivs en negativ inställning till att läromedel består av huvudsakligen 

papper. Berta menar, även hon, att hennes syn på läromedel är ”mest papper”. Berta 

förtydligar sin tolkning av läromedelsbegreppet med att säga att ”läromedel, för mig, är det 

som gör att eleverna kan lära sig grammatik och kommunicera”. 

Informanterna uttryckte att de anser att läromedel bör skapa ett intresse hos eleverna, samt 

underlätta elevernas inlärningsprocess. ”Jag vill att vi ska utgå ifrån elevernas intresse, det är 

viktigt för mig”, förklarar Frida. Informanterna förklarar även att de tycker att läromedlen 

bör vara anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. 

 
”Nivån på [videoavläsnings]materialet är alldeles för hög, det blir för svårt för 
eleverna. […] Med tiden har [vissa] material blivit för gammalt, så jag tar bort och 
ändrar om. Sedan anpassar jag materialet till ungdomar, så att det inte blir för 
ålderdomligt.” (Doris) 
 

Alla de övriga informanterna i fältstudien delar Doris åsikt att de läromedel som finns att 

tillgå i ämnet bör uppdateras för att innehållet ska vara aktuellt samt dessutom vara anpassat 

för undervisning med ungdomar på gymnasienivå. 

Inom ämnet Teckenspråk för hörande tolkar informanterna begreppet läromedel med andra 

ord än i sin beskrivning av begreppet läromedel i allmän betydelse. ”Inom teckenspråk kan 
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det vara […] språkboxar29, video och olika typer av övningar såsom läromedel i form av 

dagstidningar”, säger Gunnar. 

 
”[Läromedel är] allt som möjliggör lärande. Om vi ska hålla oss till 
teckenspråksämnet så är det allt ifrån video till papper, studiebesök, intervjuträffar, 
det är svårt att begränsa sig till att säga att läromedel är en bok. Inom 
teckenspråksämnet är det definitivt inte det. Om man jämför med ett annat 
främmande språk ämne så använder man en bok i det ämnet, vilket inte är fallet i 
teckenspråk.” (Erik) 

 
Erik ger en beskrivning av begreppet läromedel med särskilt betoning på teckenspråk. Inom 

ämnet kan även olika typer av upplevelser innefattas, såsom studiebesök och intervjuträffar. 

Läromedel ges därmed en bredare betydelse än i undervisning i andra ”främmande” språk, i 

vilka han menar att läroboken används.  

I detta avsnitt beskrivs att informanterna ser läromedelsbegreppet som synonymt med 

läroboken, men att de inte upplever att denna definition passar undervisningsämnet. Hur 

beskriver därmed informanterna att de själva arbetar med läromedel? 

 

4.4.  Läromedel och arbetsmetoder i ämnet Teckenspråk för hörande 

Fem av de åtta informanterna i fältstudien benämner läroboken som definition till begreppet 

läromedel, men att de anser att denna definition är problematisk i förhållande till ämnet 

Teckenspråk för hörande. Vad innebär detta för informanternas arbete med läromedel inom 

undervisningsämnet? 

Sex av de åtta informanterna uttrycker inte att de använder sig av någon lärobok. Det 

läromedel som utvecklats av Stiftelsen TeckenspråksCentrum, STC, används dock av hälften 

av de tillfrågade informanterna, i varierande utsträckning. Detta läromedel beskriver Alf 

består huvudsakligen av ”mycket ordlistor att gå rakt igenom”. Hälften av informanterna 

anger att de skulle vilja ha ett heltäckande material, exempelvis ”ett kompendium” (Berta) 

eller ”en lärobok” (Erik). Erik diskuterar huruvida det överhuvudtaget är möjligt att skapa ett 

läromedel i undervisningsämnet. 

 
”[Att det inte finns någon lärobok i undervisningsämnet] beror på att teckenspråk 
inte har något skriftspråk, vilket innebär att den skrivna texten blir på svenska, inte 
teckenspråk. […] Det blir oundvikligen ordlistor och meningar kopplade till orden, 
utan sammanhang många gånger.” (Erik) 

 

                                                 
29 Språkboxar är små bås där eleverna kan spela in sig själva med videokamera. 
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Erik ifrågasätter huruvida det är möjligt att skapa en lärobok i ett ämne som saknar skriftspråk. 

Han ifrågasätter kvalitén på ett lärobok, som han beskriver, oundvikligen, skulle bestå av 

lösryckta ord och meningar utan sammanhang. 

I tabell 2 tydliggörs att hälften av informanterna beskriver att de arbetar med upplevelser 

som läromedel inom undervisningsämnet. 

 
”Något vi har arbetat med på mitt jobb nu är, till exempel, ”tyst promenad”. På 
”tyst promenad” använder vi inte rösten och går runt på stan. Då får eleverna 
anpassa sig, och språket, efter vad som händer på stan.” (Ceasar) 

 
Ceasar menar att han även använder sig av upplevelser som läromedel inom Teckenspråk för 

hörande. Han beskriver att detta är en möjlighet för eleverna att använda språket i anpassning 

efter de situationer som uppstår spontant. 

 

 
Tabell 2. Läromedel - tolkning av vilka läromedel som används av informanterna. 

 
Endast två av informanterna betonade vikten av demokratiska arbetsformer i sin definition av 

läromedel. I sina beskrivningar av hur de arbetar inom ämnet, tolkas beskriver däremot sex 

av de åtta informanterna exempel på situationer där lärare och eleverna samarbetar i val av 

läromedel och arbetsmetoder. Exempel på detta är att Ceasar låter elevernas intresse styra 

vart studiebesöken skall förläggas, Doris diskuterar tillsammans med sina elever vilka tecken 

de vill lära sig, Erik och Frida skapar ordlistor att utgå ifrån tillsammans med sina elever. 
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Samtliga informanter använder ett stort antal olika läromedel30 i sitt yrkesutövande. Såsom 

kan utläsas i tabell 2, berättar informanterna om användning av mellan tre till elva olika 

läromedel, per enskild informant. Ingen av informanterna uttrycker att de använder en 

lärobok som utgångspunkt, däremot uttrycker sex av informanterna att de utgår ifrån 

kursmålen i sitt arbete inom ämnet. 

Samtliga informanter uttrycker att det är en avsevärd brist på läromedel inom ämnet, och 

uttrycker en önskan om ett större utbud på läromedel. ”Det är väldigt begränsat och det är ett 

stort problem. Vi får hitta på och göra eget, med den erfarenhet vi har, tillsammans med 

eleverna.” förklarar Gunnar. Informanterna lämnar förslag på hur tillgången på läromedel 

skulle kunna ökas för alla. Berta beskriver att hon ”önskar att det skulle finnas möjlighet att 

hämta material ifrån Internet, och även träna avläsning31 direkt i datorn”. Bertas önskan efter 

avläsningsmaterial delas av flertalet andra informanter. Erik menar att det är en 

snedfördelning inom tillgången till läromedel inom olika språkämnen: ”Om man jämför med 

läs- och hörförståelse, som i teckenspråk blir avläsning så är det rikt och brett i andra ämnen 

men för hörande i teckenspråk är det väldigt smalt.” Samtliga informanter uppger att de 

läromedel de använder är syftade att användas i pedagogisk verksamhet, i vissa fall, berättar 

de, är läromedlen dock inte skapade för det aktuella undervisningsämnet. Fem av 

informanterna uppger att vissa av läromedlen de använder är syftade för döva32, ofta med 

målgruppen barn. Detta gäller avläsningsmaterial, i synnerlighet. Frida beskriver denna 

problematik på följande sätt: 

 
”Det [videomaterial] som finns nu är från steg 3 och uppåt, eller till och med 
inriktat mot döva elever. […] videobanden jag använder har målgrupp barn. Jag 
hade gärna önskat att det fanns video med innehåll som var mer riktat på elever på 
gymnasienivå”. (Frida) 

 
Frida uttrycker i detta uttalande en önskan att de videoband som fanns att tillgå var anpassade 

till målgruppen gymnasieelever. 

Av de läromedel som informanterna beskriver att de använder sig av uppger samtliga att de 

själva skapar egna läromedel. Informanterna refererar till dessa läromedel, upprepade gånger, 

som material. ”[M]an gör sitt eget läromedel, sitt eget material snarare”, förklarar Frida. Fyra 

                                                 
30 Läromedel diskuteras i detta avsnitt med referens till det informanterna benämner läromedel och material. 
31 Avläsning förekommer när mottagaren tar in och behandlar det språk som produceras. 
32 Exempel på material med målgrupp döva återfinns i tabell 2 under rubrikerna Video, SIT 
(Specialpedagogiska Institutet) samt delvis under Litteratur, tidningar och sagor. 
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av informanterna uppger att de omarbetar material, läromedel och rapporter som andra 

producerat för att använda inom ämnet. Omarbetningen sägs bero på att målgruppen för 

materialet inte är Teckenspråk för hörande på gymnasienivå. 

Informanterna förklarar att de saknar en lärobok att använda inom undervisningsämnet. De 

beskriver att de arbetar mycket med papper i undervisningen, men att olika typer av 

upplevelser spelar en stor roll i undervisningen. Sex av de åtta informanterna ger exempel på 

att de arbetar i demokratiska arbetsformer tillsammans med eleverna. Samtliga informanter 

uttrycker att de upplever en utbredd brist på läromedel i ämnet. Av denna anledning skapar 

de egna material att använda i undervisningsämnet. Dessa egenskapade material används i 

stor utsträckning av informanterna. Slutligen, vilket förehållande finns mellan informanternas 

behörighet och hur de arbetar med läromedel? 

 

4.5.  Behörighet 

Endast tre av de åtta informanterna som deltagit i denna fältstudie har behörighet att undervisa 

i ämnet Teckenspråk för hörande, på gymnasienivå, vilket kan utläsas i tabell 3 nedan. 

 

 
Tabell 3. Informanternas arbetslivserfarenhet - relationen mellan behörighet och arbetslivserfarenhet. 

 

                                                 
33 Den arbetslivserfarenhet informanterna delgav forskarna vid respektive samtalstillfälle. 

Informanternas arbetslivserfarenhet33 
- relationen mellan behörighet och arbetslivserfarenhet 

 Obehörigt arbete inom 
undervisningsämnet 

Behörigt arbete inom 
undervisningsämnet Arbete med Svenskt teckenspråk i andra sammanhang 

 Folkhögskola Undervisning på 
teckenspråk 

Övriga arbets- 
verksamhetsformer 

Alf  
 

X 
 X  

Berta X  
X 
 

 X 

Ceasar X  
X 
 

X X 

Doris X  X X  

Erik  
 

X 
  X 

Frida  
 

X 
 X  

Gunnar X  X   

Hedwig X  X  X 

Totalt 5 3 5 4 4 
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Endast fyra av informanterna som deltagit i fältstudien berättar att de använder sig av en 

lärobok som en del i sin undervisning, av dessa fyra är tre behöriga lärare i ämnet. De tre 

informanter som är behöriga använder sig av Stiftelsen TeckenspråksCentrums pärmar ”Steg 

1-3”34 i sin undervisning. Två av dessa tre informanter meddelar att de även använder 

ytterligare en lärobok; Handbegripligt. 1 : grundkurs i teckenspråk (Pipping och Lorentzon, 

1995), i sitt arbete inom undervisningsämnet. Erik, som har längst erfarenhet av att arbeta med 

undervisningsämnet av informanterna i fältstudien, är även den person som uttrycker 

användning av flest läromedel. 

I föregående avsnitt nämns att samtliga informanter uppger att de skapar egna läromedel, 

vilket klargörs i tabell 2. Eftersom endast tre av de åtta informanterna berättar att de har 

behörighet för undervisningsämnet är den dominerande bilden av läromedelsförfattaren i 

denna fältstudie en obehörig lärare, med enstaka kurser inom ämnet ifrån universitetsnivå. I de 

individuella samtalen benämner informanterna själva sina läromedel som material, inte 

läromedel. 

 
 ”[M]ånga har inte en akademisk utbildning. Man utvecklar ett material som man 
använder, men man vågar inte ge ut det. Så det finns säkert många riktigt bra 
material, men man vågar inte dela med sig i rädslan att bli ifrågasatt.” (Erik) 

 
Erik beskriver att han misstänker att obehöriga lärare som skapar läromedel är rädda att bli 

ifrågasatta, på grund av att de är obehöriga, och därmed inte vågar ge ut sina läromedel. Detta 

förklarar han kan vara en av de bidragande orsakerna till bristen på läromedel i 

undervisningsämnet. 

I detta avsnitt har slutligen redogjorts att endast tre av de åtta informanterna berättar att de 

är behöriga lärare. Utav de fyra informanter som meddelar att de använder sig av en lärobok 

som del av sin undervisning är tre behöriga lärare. I denna fältstudie är den dominerande 

bilden av läromedelsförfattaren en obehörig lärare, med enstaka kurser inom ämnet ifrån 

universitetsnivå. 

                                                 
34 Stiftelsen TeckenspråksCentrum i Örebro (2001a, 2001b och 2001c) 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi våra frågeställningar genom att analysera vår fältstudies utfall i 

förhållande till läroplaner och tidigare texter om läromedel som behandlats i denna uppsats. Vi 

presenterar våra reflektioner under de fyra huvudtemana; läromedelsbegreppets roll i 

läroplaner, tolkning av begreppet läromedel, läromedel och arbetsmetoder i ämnet 

Teckenspråk för hörande samt behörighet. Vi kommer därefter att avrunda diskussionskapitlet 

med att presentera våra tankar inför framtida forskning. 

 

5.1. Läromedelsbegreppets roll i läroplaner 

Vi anser att det är intressant att sex av de åtta lärare som deltagit i fältstudien uttrycker att 

läroplanerna används som styrmedel för undervisningen eftersom de samtidigt uttrycker en 

skepsis gentemot innehållet i dessa. 

Informanterna i vår fältstudie beskriver att en definition av begreppet läromedel eventuellt 

skulle hindra dem i sitt yrkesutövande, samtidigt som de förklarar att bristen på en definition 

kan leda till en osäkerhet inför vilka läromedel de kan ta till. Samtliga informanter uttrycker 

att de finns en stor brist på läromedel. Vi tolkar informanternas misstanke mot att en 

definition av begreppet i läroplanerna kommer att exkludera de få ”material” de har att 

använda att vara så pass stor att de helst undviker en definition. Utan en definition att peka på 

är det svårt att offentliggöra vari bristen ligger, men om en definition skapas som inte passar 

behoven inom undervisningsämnet riskerar de att stå utan läromedel helt och hållet. 

Trots att vikten av demokratiska arbetsmetoder betonas i Lpf 94 uttrycker majoriteten av 

informanterna, i sin egen definition av begreppet läromedel, inte att vikt ska läggas på att ett 

demokratiskt arbetssätt ska fokuseras i undervisningen. Vi menar att detta ställningstagande är 

en intressant kontrast till att sex av de åtta lärarna ger exempel på demokratiska arbetsmetoder 

inom undervisningsämnet. Detta går direkt emot Juhlin Svenssons (2000) forskning. Vi menar 

att detta kan innebära att lärarna i denna fältstudie ser det som så pass självklart med ett 

demokratiskt arbetssätt att någon referering till detta i läroplanerna inte är nödvändig. 

Vår definition av begreppet läromedel tar upp bland annat att läromedel ska behandla 

”väsentliga delar av kursinnehållet”. Eftersom informanterna uttrycker en önskan efter ett 

heltäckande material kan vi tolka att informanterna har en önskan efter ett läromedel som 

täcker väsentliga delar. Vi tolkar dock att informanterna uttrycker en skepsis emot att en 
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potentiell läromedelsdefinition ska innefatta formuleringen ”behandlar väsentliga delar av 

innehåll”. Detta menar vi kan bero på att den brist på läroböcker som informanterna uttrycker 

kan leda till att de läromedel som finns att tillgå för undervisning i ämnet inte kan användas 

eftersom läromedlen endast täcker vissa delar av kursinnehållet. I användningen av 

formuleringen ”väsentliga delar” tolkar vi den kunskap informanterna delger oss att antalet 

kriterier är avgörande för ”väsentlighetsnivån” på ett läromedel. Vi menar att ett sätt att 

undgå denna problematik är att använda sig av en annan tolkning av ordet ”väsentlighet”. Ett 

läromedels grad av ”väsentlighet” måste inte nödvändigtvis tolkas i antal kriterier att uppnå, 

det går även att tolka utifrån hur pass väsentligt det kriteriet läromedlet täcker bedöms vara 

för undervisningen. Majoriteten av informanterna framför att de anser att målet med 

undervisningen är att eleverna ska lära sig att kommunicera. Utifrån detta menar vi att alla de 

läromedel som kan användas för att nå detta mål därför bör bedömas att vara tillräckligt 

väsentliga för att vara läromedel, oavsett vilken utformning de uppenbarar sig i. 

Sammanfattningsvis menar vi att det är tydligt att läroplaner spelar en klar huvudroll i hur 

lärare arbetar inom ämnet Teckenspråk för hörande, på gymnasienivå. Informanterna i 

fältstudien lägger stor vikt vid dessa och strukturerar sitt undervisningsinnehåll efter dem. 

Huruvida en definition av läromedelsbegreppet i läroplanerna skulle bidra till att öka eller 

minska lärarnas möjligheter att använda de läromedel de vill är omöjligt att säga på förhand. 

Vi menar dock att en definition av läromedelsbegreppet i läroplanerna skulle kunna bistå 

lärare med ett stöd i deras arbete med att strukturera undervisningen, efter vilket 

informanterna i vår fältstudie uttrycker en stark önskan. 

 

5.2. Tolkning av begreppet läromedel 

I fältstudien fick informanterna frågan hur de själva skulle definiera begreppet läromedel. 

Majoriteten av informanterna gav svaret; en lärobok. Utöver detta förklarade informanterna 

att de upplevde det problematiskt att beskriva begreppet läromedel. 

Fem av de åtta informanterna i vår fältstudie uppgav att de i första hand tänkte på 

läroboken i försök att skapa en definition av begreppet läromedel. Detta tolkar vi förstärker 

den historiska synen på läromedel, med ett likhetstecken mellan läromedel och lärobok 

(Juhlin Svensson, 2000, och Wikman, 2004). Läroboken har en stark ställning i samhället 
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som det huvudsakliga läromedlet, betonar Wikman (2004) i sin forskning. Detta menar vi är 

problematiskt eftersom informanterna delger att läroböcker saknas inom undervisningsämnet. 

Lärarna i vår fältstudie ställer sig tveksamma till att benämna sina egenskapade material 

som läromedel, eftersom de anser att läromedlen de skapar är för små i omfånget för att 

kunna betecknas som läromedel. Vi menar att utifrån den tidigare litteratur om läromedel 

som diskuterats i detta arbete kan även tunnare material räknas till läromedel, så länge de har 

syfte att nå målen med undervisningen. I förhållande till undervisningsämnet, Teckenspråk 

för hörande, på gymnasienivå, gav informanterna en mer mångsidig bild av vad läromedel 

kan vara. I definition av läromedel inom ämnet framhölls såväl lekar som teater. Detta 

beskrev de själva att de såg som problematiskt, eftersom dessa läromedel inte var gjorda i 

form av en bok och inte tolkades, av informanterna själva, som att täcka ”väsentliga delar av 

undervisningen”. 

Vi menar att empirin påvisar att informanterna framhåller att läromedel bör skapa intresse 

hos eleverna, samt ska underlätta elevernas inlärningsprocess. Läromedel bör dessutom vara 

anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. Detta anser vi innebär att vår fältstudie 

är i samklang med såväl Skolverkets (2006) som Wikmans (2004) forskningsresultat, som 

visar på liknande attityder gentemot läromedel. Detta problematiseras av informanterna i vår 

fältstudie, eftersom de uttrycker att de ofta inte följer det kriterium de själva satt. Fem av de 

åtta informanterna använder sig av papper som de delar ut till sina elever, vilket de själva 

upplever inte fungerar som inspiration för eleverna. Intresse för att lära och kommunicera 

förklarar informanterna att de förmedlar till eleverna genom de olika upplevelser 

undervisningen innefattar. De använder sig av ”tyst promenad”, teaterbesök eller 

studiebesök. Samtliga aktiviteter används för att fånga elevernas intresse. Att de ställer sig 

tveksamma till huruvida de anser att dessa upplevelser faktiskt är läromedel eller inte tolkar 

vi är ett tecken på att det är svårt att lämna den historiska bilden av läromedel som läroboken. 

Eftersom egenskapade läromedel och upplevelser används i en omfattande utsträckning 

inom undervisningsämnet tolkar vi att informanterna använder sig i stor utsträckning av 

dessa läromedel som sina huvudsakliga läromedel, trots att dessa läromedel inte 

nödvändigtvis är syftade till att användas i undervisning. Detta innebär att vår fältstudies 

resultat ger sekundära läromedel (Juhlin Svensson 2000, Wikman), en framträdande roll 

inom undervisning i Teckenspråk för hörande. En positiv konsekvens av detta menar vi är att 
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eleverna kan få läromedel som är anpassade för dem, och deras mål att uppnå. Nackdelen är 

att det kan ta stor del av lärarnas planeringstid att skapa läromedel samt ofta resulterar i, vad 

informanterna själva anser är, tråkiga papper. 

Sammanfattningsvis menar vi att i ett försök att skapa en definition av begreppet läromedel 

blir det korta svaret fortfarande; en lärobok. I förklaring av läromedelsbegreppets innebörd 

inom Teckenspråk för hörande, på gymnasienivå, framträder en mer mångsidig tolkning av 

begreppet. I linje med Vernersson (1999) betonas ”verkligheten” i alla dess former; lekar, 

studiebesök och teaterupplevelser med flera. Den bild av läraren i undervisningsämnet som 

målas upp i vår fältstudie är den av en läromedelsförfattare, i konflikt mellan sin egen 

förutfattade mening om läromedel som en lärobok och viljan att inkludera upplevelser i alla 

dess former inom läromedelsbegreppet. 

 

5.3. Läromedel och arbetsmetoder i ämnet Teckenspråk för hörande 

Informanterna i vår fältstudie uttrycker att de gör skillnad mellan hur de beskriver läromedel i 

allmänhet och hur de definierar begreppet läromedel i förhållande till undervisning i 

Teckenspråk för hörande, på gymnasienivå. Vilka metoder beskriver lärare att de arbetar med 

läromedel inom ämnet Teckenspråk för hörande? 

Vår fältstudie har påvisat att samtliga åtta informanter använder sig i stor utsträckning av 

egenproducerade läromedel i sin undervisning. Dessa läromedel har de antingen gjort i 

samarbete med kolleger eller omarbetat utifrån andra läromedel de använder. I vår tolkning 

av empirin menar vi att informanterna inte tycks ge sina egna läromedel likvärdig status med 

de övriga läromedel de använder, eftersom de benämner sina egna läromedel som material, 

inte läromedel. Erik nämner att han misstänker att det finns ett flertal lärare ute i landet som 

skapar mycket eget material men inte delar med sig av detta, i rädsla för att bli ifrågasatt av 

kolleger. Detta anser han är problematiskt med särskild referering till den läromedelsbrist 

som råder inom ämnet. Med tanke på att fem av de åtta lärarna i fältstudien inte är behöriga 

kan det därför finnas en risk att de själva ifrågasätter värdet av de läromedel de producerar, 

såsom Frida visade exempel på i föregående kapitel. Eftersom sex av de åtta lärarna 

uttryckligen förklarar att de utgår ifrån kriterierna i kursplanerna tolkar vi dock att de 

läromedel som skapas följer den riktlinje som både Juhlin Svensson (2000) och Wikman 
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(2004) påtalar; ett läromedel är en pedagogisk text vars mål är att nå målen med 

undervisningen. 

Vi menar att det är problematiskt att bristen på läromedel inom ämnet leder till att 

majoriteten av informanterna i vår fältstudie använder sig av läromedel som inte är anpassade 

för ämnet Teckenspråk för hörande, på gymnasienivå. Fem av informanterna använder sig av 

avläsningsmaterial i form av videoband. De förklarar att de anser att videobanden är för svåra 

för hörande, i steg 1 och steg 2, men att de anpassar läromedlet själva, efter bästa förmåga, 

för att kompensera upp den stora brist på avläsningsmaterial som de upplever. Bristen på 

avläsningsmaterial för målgruppen hörande leder till att ett flertal av informanterna skapar 

egna avläsningsmaterial. De förklarar att de använder sig av såväl kollegor, personer utifrån 

som sig själva för att anpassa läromedlen till utbildningsnivån i aktuell kurs. 

I såväl en definition av läromedel som i sin beskrivning av deras praktiska arbetsutövande 

är lärarna i denna fältstudie måna om att de läromedel de använder sig av ska gynna 

elevernas utvecklig, skapa intresse och inspirera eleverna, vilket även Wikman (2004) 

betonar i sin forskning. I en läromedelsdefinition som inkluderar upplevelser kan lärarens 

fantasi tolkas vara den enda begränsningen för vilka läromedel som kan produceras eller 

användas, under förutsättning att syfte bibehålls på att nå målen i aktuell kurs. 

Problematiken, som lärarna i vår fältstudie uttrycker, är att det tar tid att skapa egna material. 

Vi menar att den tid som finns till lärarnas förfogande kan vara för knapp för att täcka upp 

det stora behov av att skapa läromedel som informanterna i fältstudien uttrycker. 

I vår fältstudie meddelar informanterna att de inte arbetar med någon lärobok i ämnet i 

större utsträckning. Detta är i direkt kontrast till Skolverkets (2006) forskning i ämnet 

engelska, inom vilket lärarna i undersökningen meddelar att de använder läroboken som det 

huvudsakliga styrmedlet för kursens innehåll. Både Teckenspråk för hörande och Engelska är 

språkkurser, på gymnasienivå, trots detta anser vi att det är en markant skillnad mellan hur 

lärare i de båda ämnena tycks arbeta. Vi menar att en möjlig tolkning till varför arbete inom 

de två språkämnena är markant kan vara att Engelska är ett ämne som funnits i svensk skola 

under betydligt längre tid än Teckenspråk för hörande, och att det därför har funnits mycket 

längre tid att arbeta fram läromedel, bland annat läroböcker, för undervisning i ämnet. Vi 

menar däremot att det finns en större likhet mellan vår fältstudies resultat och Skolverkets 

forskningsresultat inom bildämnet. I Skolverkets forskning beskrivs att primära läromedel 
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tycks saknas, såsom vår fältstudie visar på. Eftersom ingen av informanterna i fältstudien 

uttrycker att de använder en lärobok som utgångspunkt, inom undervisningsämnet tolkar vi 

att empirin ger stöd till, det Juhlin Svensson (2000) benämner, är den nya synen på 

läromedel, i vilken läroboken endast är en av många läromedel som kan användas för att nå 

kursmålen. Vi upplever att det är positivt att denna fältstudie tyder på att undervisning inom 

Teckenspråk för hörande uteslutande använder sig av en nytänkande syn på 

läromedelsanvändning. Även om tolkningen av läromedel är historiskt inriktat, är det 

praktiska utövandet inom ämnet nypraktiserande. I förlängningen kan detta innebära ett 

lärande i ständig utveckling, för såväl lärare och elever. 

Sammanfattningsvis tolkar vi utifrån vår fältstudie att lärare i ämnet Teckenspråk för 

hörande, på gymnasienivå, arbetar i demokratiska arbetsformer tillsammans med eleverna för 

att besluta vilka läromedel som de ska använda för att nå målen. Detta är i direkt kontrast till 

Juhlin Svenssons (2000) forskning som visade att de flesta lärare i hennes fältstudie 

beslutade om val av läromedel utan samverkan ifrån eleverna, utöver att de fick meddela 

lärarna vilka läromedel de önskade sig. Lärarna i vår fältstudie beskriver att det råder stor 

läromedelsbrist, vilket leder till att de själva ofta skapar egna läromedel. Dessa läromedel 

benämner de ofta som material eftersom de anser att de material de framställer inte täcker 

tillräckligt många av kursens mål för att betecknas som läromedel. Undervisningen beskrivs, 

i kontrast till forskning i andra ämnen, såsom exempelvis engelska, inte vara styrd av 

läroboken. Lärarna i vår fältstudie berättar att de försöker arbeta utifrån kursmålen och 

använder sig av olika former av upplevelser, exempelvis teaterbesök och lekar, för att 

inspirera eleverna att vilja lära. Vår fråga kvarstår dock; varför är bristen på läromedel inom 

Teckenspråk för hörande så pass utbredd? 

 

5.4. Behörighet 

I vår analys av empirin har det framkommit att lärarna i undervisningsämnet använder sig av 

mycket egenskapade läromedel. En problematik som Erik belyser är att obehöriga lärare 

kanske inte vågar publicera sina läromedel i ”rädslan att bli ifrågasatt”. Om tanken skulle 

infalla en behörig lärare att skapa eget material, och ge ut detta, skulle inte det läromedlet 

kunna bli ifrågasatt på samma premisser som ifall läromedlet skapats av en obehörig lärare? 
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Att samtliga tre behörig lärare som deltar i vår fältstudie använder sig av en lärobok som 

del av sin undervisning menar vi är i direkt motsats till tidigare forskning om läromedel 

(Wikman 2004, Skolverket 2006). Vår fältstudie tyder på att de lärare som är behöriga 

använder sig av en lärobok i större utsträckning än de som är obehöriga. Vi menar dock att 

skälet till detta kan vara att behörighet i ämnet kan innebära större kunskap om vilka 

läromedel som finns att tillgå. Vi menar dock att även längre erfarenhet av att arbeta inom 

undervisningsämnet innebär större kunskap om vilka läromedel som kan användas, vilket är i 

kontrast till Wikmans tveksamma inställning till vilken betydelse lärares erfarenhet har för 

deras arbete med läromedel. 

Garanterar behörighet i undervisningsämnet kunskap om hur ”bra” läromedel ska utformas? 

Wikman (2004) skriver om faran med att läromedel skapade av universitetsdoktorer kan 

innebära att eleverna, som har mindre kunskaper i ämnet, kan få problem att tolka läromedlet. 

Vi menar att detta kanske kan undvikas om obehöriga och behöriga lärare, med varierande 

grad av erfarenhet inom undervisningsämnet, samarbetar i skapandet av nya läromedel. På 

detta sätt kan flera potentiella infallsvinklar belysas, inte endast de kunskaper som åtföljer 

människor med högre studier i bagaget. 

Sammanfattningsvis menar vi att vår fältstudie visar att oavsett om informanterna som har 

deltagit i vår fältstudie har behörighet för att undervisa i ämnet Teckenspråk för hörande eller 

inte skapar de ofta egna läromedel, men behåller dessa ”material” för eget bruk. Vi menar att 

den stora brist på läromedel som råder inom undervisningsämnet skulle kunna avhjälpas om 

lärare i större utsträckning delar med sig av sina läromedel till varandra. Vi anser även att 

lärare inte ska behöva känna oro för att bli dömda utifrån sin individuella utbildningsnivå ifall 

läromedel ifrån såväl behöriga som obehöriga lärare blir tillgängliga för undervisande lärare i 

ämnet. 

 

5.5. Inför framtida forskning 

Allt eftersom vårt forskningsarbete har fortlöpt har frågor väckts, som vi tyvärr inte har 

kunnat följas upp, med anledning av tidsbegränsningen. Dock kan dessa frågor bidra till 

inspiration till fortsatt forskning om läromedel inom Svenskt teckenspråk, med målgrupp 

hörande elever. 
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En av våra funderingar, efter avslutad fältstudie, är hur fältstudier i ämnet kan gå tillväga på 

andra sätt, genom justeringar av fältstudiens genomförande. Inför samtalen med 

informanterna ombads de ta med det, de själva ansåg, var deras huvudsakliga läromedel, 

alternativt att skriva ner vilket/vilka dessa var. I efterhand har vi begrundat detta och frågat 

oss vad detta kan ha inneburit för empirins innehåll. På vilka sätt kan denna uppmaning ha 

påverkat fältstudiens resultat? Hur kan detta ha påverkat informanternas beskrivningar av 

deras tankar och upplevelser kring begreppet läromedel? Vid möjlighet att upprepa 

fältstudien, alternativt utveckla den menar vi att det kan vara intressant att se hur utfallet kan 

bli om detta inte nämns, utan istället utgå fullt utifrån informanternas spontana tankar och 

upplevelser vid samtalstillfället.  

Vi har även reflekterat över ifall val av perspektiv och metod varit relevant för att uppnå 

vårt syfte samt ifall val av annat perspektiv och annan metod hade varit lämpligare. Vi anser 

att eftersom vi har kunnat besvara vårt syfte och frågeställningar har vårt val av perspektiv 

och metod varit relevanta och riktiga i förhållande till genomförandet av vår fältstudie. Ifall 

vi använt ett annat perspektiv och en annan metod menar vi att det är fullt möjligt att vi 

skulle kunna ha kommit fram till andra resultat. Med vårt mål att undersöka lärares tankar 

och upplevelser bedömer vi dock att ett fenomenologiskt perspektiv i samtal i intervjuform 

givit oss ett djup och en bredd i informanternas svar, vilken vi annars kanske inte skulle ha 

fått ta del av. 

I arbetet med denna uppsats fann vi det vara av stort intresse för oss att 

läromedelsbegreppet fortfarande tolkas vara synonymt med läroboken, särskilt eftersom 

informanterna i fältstudien uttryckte ett stort behov av fler läromedel i ämnet. Det var såväl 

intressant som inspirerande att ta del av alla informanters lösningar på att hantera sin 

frustration kring bristen på läromedel genom att skapa egna läromedel. Det var dock en stor 

överraskning att skapandet av egna läromedel var så pass utbrett inom ämnet att alla lärare 

som deltog i vår fältstudie var inkluderade. De problem och möjligheter som det innebär att 

alla lärare skapar sina egna läromedel, är ett område som vi ser ett stort behov av att forska 

vidare inom. Vilka är de kunskaper som lärare vill förmedla i dessa egenskapade läromedel? 

Vad skulle en potentiell lärobok i ämnet innefatta? Hur skulle den se ut? Skulle den vara en 

tryckt bok, gjord av papper eller elektronisk, eller skulle den vara i form av en dvd-skiva? 

Vilka konsekvenser har det för elevernas kunskaper vid avslutad kurs vem som har gjort 
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deras läromedel och hur de är utformade? Informanterna i vår fältstudie uppgav att de skapar 

mycket eget material för deras undervisningssyfte, vilket de uppgav medförde en tidsmässig 

problematik. På vilka sätt kan den tid produktionen av läromedel ta påverka utformningen, i 

förhållande till undervisningens innehåll? Hur många lärare i Teckenspråk för hörande 

skapar egna läromedel utöver sin planeringstid? 

Avslutningsvis menar vi att utifrån den kunskap vi fått ta del av genom att arbeta med detta 

forskningsarbete har vi uppmärksammat att det finns ett stort behov av läromedel inom 

ämnet Teckenspråk för hörande. Vi ser därför en stor nytta av framtida forskning som kan 

bidra till framställning av läromedel. Vi upplever att vi endast har ”naggat i kanten” på de 

forskningsmöjligheter som finns inom läromedel och undervisning i Svenskt teckenspråk, 

med hörande som målgrupp. Vi hoppas att vår fältstudie kan medverka till att andra forskare 

blir inspirerade till att vilja bidra till forskningsfältet med nya idéer och tankar. 
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Litteratursökning              Bilaga 1 

De huvudsakliga sökvägar som har använts för att söka vetenskapliga texter, samt texter att 

använda för inspiration i skrivprocessen, är sökningar i databaserna DIVA-PORTAL och 

LIBRIS. Dessa sökvägar fick vi tillgång till via Örebro Universitetsbiblioteks hemsida35. Val 

av sökord inspirerades av den information som givits via de föreläsningar som erbjöds under 

den inledande veckan av aktuell kurs samt ord som bedömdes vara relevanta för 

forskningsfältet. Länkar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet - Lpo 9436 och Läroplan för de frivilliga skolformerna - Lpf 9437, samt Skollag 

1985:110038 har hämtats via Skolverkets hemsida39, Lgr 80 samt Lgy 70 lånades ifrån Örebro 

universitetsbibliotek. Genom kontakt med Ingela Korsell [(personlig kommunikation, 2008-

02-05)] fick vi tillgång till hennes populärvetenskapliga bok om läromedel. 

DIVA-PORTAL är ett digitalt vetenskapligt arkiv som innehåller olika typer av texter ifrån 

17 olika universitet, bland annat går det att söka efter C-/D-uppsatser skrivna av andra 

studenter. Av denna anledning gjordes en sökning i DIVA-PORTAL40 för att få tips och 

inspiration ifrån tidigare skrivna arbeten. I sökningsverktyget på startsidan i DIVA-PORTAL 

sökte vi efter titlar som innehöll ordet ”läromedel”. Sökning redovisade 30 svar som tittades 

igenom för att kontrollera om något av arbetena på listan verkade passa målet för sökningen. 

Ett av sökresultaten var Björklund, Holmgren och Johansson (2007) som behandlade 

begreppet läromedel. Denna C-uppsats bidrog med ett perspektiv på läromedel och 

läromedelsanvändning. Erfarenheten av att ta del av andra studenters arbete inom samma 

ämnesområde gav både inspiration till hur studien kunde gå till, men även tankar om vad som 

skulle kunna göras annorlunda. 

Syftet med att söka i LIBRIS41 var att söka efter vetenskapliga texter, huvudsakligen 

avhandlingar. Den första sökningen i Boolesk42 på sökordet ”teckenspråk” resulterade i 581 

                                                 
35 http://www.ub.oru.se/, datum för respektive sökning redovisas fortlöpande. 
36 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 [2008-02-16] 
37 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 [2008-02-16] 
38http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100 
[2008-02-16] 
39 http://www.skolverket.se/sb/d/155 [2008-02-16] 
40 http://www.diva-portal.org/ [2008-02-07] 
41 http://libris.kb.se/ [2008-02-03] 
42 http://libris.kb.se/form_boolean.jsp [2008-02-03] 
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träffar. Flertalet träffar refererade till undervisningsmaterial i teckenspråk43 till 

undervisningssammanhang som inte omfattas av de styrdokument som styr skolans 

verksamhet. Eftersom denna sökning bedömdes leda till ett för brett resultat begränsades 

sökning nummer två genom att tillföra ännu ett sökord. Denna gång användes sökorden 

”teckenspråk AND avhandling”. Resultatet av denna sökning gav 21 träffar. Det noterades att 

majoriteten av dessa avhandlingar ansåg teckenspråk i relation till döva, ingen av 

avhandlingarna bedömdes behandla undervisning av hörande i teckenspråk44. Vid sökning 

nummer tre användes sökorden ”visuell* AND språk” som resulterade i 66 träffar. Ingen av 

litteraturen som presenterades i resultaten av denna sökning bedömdes vara relevant för detta 

arbete. Av detta drogs slutsatsen att sökningen bör vara mer generellt formulerad. I sökning 

nummer fyra användes sökorden ”undervisning AND språk AND avhandling”, vilket 

resulterade i 107 träffar. I denna sökning valdes Aase Lyngvær Hansen (2005) och Peter af 

Trampe (1982)45 ut för att undersökas närmare. I sökning nummer fem med sökorden 

”läromedel AND avhandling”, som resulterade i 66 träffar, uppmärksammades Juhlin 

Svensson (2000) och Wikman (2004). Sökning nummer sex, med sökorden ”läromedel AND 

rapport” resulterade i 171 träffar. Utav dessa träffar uppmärksammades Skolverket (2006) 

samt Läromedelsöversynen (1988). 

                                                 
43 Huruvida undervisningsmaterialet behandlade Svenskt teckenspråk eller något annat teckenspråk bedömdes 
vara irrelevant för detta arbete, och registrerades därför inte. 
44 Varken Svenskt teckenspråk eller något annat teckenspråk. 
45 Efter närmare syning av dessa två titlar bedömdes innehållet vara irrelevant för detta arbete, och de sovrades 
därför bort. 
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Informationsbrev till informanter           Bilaga 2 
 
Hej,                       
Vi heter Jenny Larsson och Ida Moberg och är två studenter på Örebro Universitet. Vi arbetar 
nu under vårterminen med vår C-uppsats inom kursen ”Pedagogik med didaktiskt inriktning 
C”, på Pedagogiska institutionen. Vår handledare i kursen är professor Sangeeta Bagga-
Gupta. 
 
Vårt arbete fokuserar ämnet Svenskt teckenspråk och därför undrar vi om Ni skulle vara 
intresserade av att delta i en intervjustudie, som behandlar detta ämne. Detta skulle vara till 
stor hjälp för oss. Intervjun beräknas inte ta mer än ca 15-20 minuter. 
 
Självklart kommer vi att behandla alla uppgifter som Ni lämnar diskret. Vi kommer därmed 
inte att röja varken namn, arbetsplatser, eller andra uppgifter som kan avslöja er identitet. 
Detta är av respekt till Er som intervjupersoner. Vi följer i vårt arbete de etiska riktlinjer som 
Vetenskapsrådet beslutat om: 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
 
Vi vill ge Er en kort presentation av oss för att ni ska få veta vilka vi är som ansvarar för 
denna studie. 

Jenny Larsson studerar lärarprogrammet inriktning teckenspråk mot tidigare år, dessa 
studier påbörjades år 2004 och planeras att avslutas år 2008. Hennes utbildningsbakgrund 
inom teckenspråk är teckenspråkslinjen på Sundsgården i Helsingborg år 2001, Stiftelsen 
TeckenspråksCentrum, STC, i Örebro 2002-2004 samt universitetskurserna Svenskt 
teckenspråk A år 2006 samt Didaktik för lärare i teckenspråk år 2008 på Örebro Universitet. 

Ida Moberg studerar lärarprogrammet inriktning teckenspråk mot senare år, dessa studier 
påbörjades år 2005 och planeras att avslutas år 2008. Hennes utbildningsbakgrund inom 
teckenspråk är Samhällsprogrammet inriktning teckenspråk på Birger Sjöbergsgymnasiet i 
Vänersborg år 2000-2002 samt universitetskurserna Svenskt teckenspråk A år 2006, Svenskt 
teckenspråk B år 2007 samt Didaktik för lärare i teckenspråk år 2008 på Örebro Universitet. 
 
Ni som är intresserade av att delta i studien ombeds vänligen kontakta någon av oss inom en 
snar framtid för mer information. 
 
Med hopp om ett framtida samarbete, 
 

    
Vänliga hälsningar Jenny Larsson  Ida Moberg 
   e-mailadress: xxx   e-mailadress: xxx 
   telefonnummer: xxx  telefonnummer: xxx 
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Intervjumall              Bilaga 3 
1. Hur ser din utbildningsbakgrund ut inom Svenskt teckenspråk? 

Potentiell följdfråga: Vilken behörighet har du som lärare? 
 
2. Hur lång tid, i läsår46 (räknat), har du varit verksam behörig lärare i ämnet Svenskt 

teckenspråk för hörande på gymnasienivå? 
 
3. Har du några övriga erfarenheter av att vara verksam som lärare inom ämnet Svenskt 

teckenspråk? 
 

4. Är du verksam i dagsläget inom ämnet Svenskt teckenspråk för hörande på 
gymnasienivå? 

 
5. Vad anser du att begreppet läromedel innefattar? 

 
6. Vilka läromedel använder du inom kursen Svenskt teckenspråk för hörande? 
 
7. Vad tycker du om tillgången på de läromedel som finns att tillgå inom ämnet?  
 
8. Vad anser du om det läromedelsutbud som du känner till inom ämnet? 

 
9. Hur använder du dig av läromedel inom ämnet? 
 
10. Är de läromedel du använder syftade att användas i pedagogisk verksamhet47? 

 
11. Är de läromedel du använder syftade att användas av i ämnet Svensk teckenspråk för 

hörande? 
 
12. Vem är producent för de läromedel du använder dig av? 

 
Läromedel är de material som täcker väsentliga delar av innehållet i kursplanen som 
lärare och elever på ett demokratiskt sätt väljer att använda för att nå målen i aktuell 
kurs. Oavsett vem som skapat materialet måste det, för att kunna benämnas som 
läromedel, ha som syfte att nå målen med undervisningen. Läromedel kan vara 
antingen primära eller sekundära beroende på om materialets ursprungliga 
användningsområde är att användas i undervisning eller inte. 

 
13. Anser du att denna definition är användbar? 

 
14. På vilket sätt anser du att denna tolkning är bristfällig alternativt tillräcklig?  

 
15. Det finns ingen definition av begreppet läromedel i varken Lpo 94 eller Lpf 94. På 

vilket sätt anser du att detta kan vara positivt eller negativt? 
 

16. Anser du att det är något inom begreppet läromedel som vi har utelämnat? 
 

17. Avslutningsvis vill vi fråga om vi får återkomma till dig i framtiden, om vi har behov 

av att komplettera denna intervju på något sätt? 

                                                 
46 Begreppet läsår syftar till de två terminer som tillsammans utgör ett års gymnasiestudier. 
47 I tidigare forskning diskuteras pedagogisk verksamhet i termen undervisningen Juhlin Svensson (2000). 


