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Sammanfattning 

Vårt syfte med detta examensarbete är att få kunskap om i vilken utsträckning och hur lärare 

använder läromedel samt hur de anser att de kan möjliggöra elevers lärande. Vi har valt att 

göra en kvantitativ enkätundersökning med kvalitativa inslag bland lärare som undervisar i 

grundskolans senare år. Utifrån de forskningsfrågor vi formulerat utformade vi vår enkät som 

är indelad i fem olika områden. Vid genomförandet besökte vi lärarna under ett av deras 

gemensamma möten. De resultat vi fick sammanställde vi i histogram och diagram, vilka vi 

sedan använde i vår analys. Vi har därefter kopplat våra resultat till tidigare forskning inom 

området. Vi kan utifrån vår undersökning se att obehöriga lärare och lärare som undervisat i 

tre till tio år använder läroböcker i ungefär lika stor utsträckning i planeringen av sin 

undervisning som i undervisningen. De flesta lärare i vår undersökning väljer själva vilket 

läromedel de vill använda sig av och en majoritet anser att skolans ekonomi påverkar detta 

val. Om vi ser till alla lärare som ingått i vår undersökning så kan vi se att det endast är en 

marginell skillnad mellan i vilken utsträckning de använder läroböcker i planeringen av sin 

undervisning respektive i sin undervisning. De tre vanligaste undervisningssätten som lärare i 

vår undersökning anser att flest elever lär sig bäst på är att eleverna själva söker information 

från olika källor, att lärare och elever för en gemensam diskussion samt att läraren föreläser 

och antecknar på tavlan. Resultaten är för oss inte överraskande, men vi anser ändå att vi 

utifrån vår undersökning fått en mer varierad bild av hur lärare använder läromedel i sitt 

arbete och en djupare förståelse för varför.  
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1. Inledning 

Enligt vår uppfattning ingår läromedel i en stor del i lärarens arbete. Läromedel, och då främst 

läroböcker, ses ofta som en självklarhet av personer som inte arbetar inom skolans värld.  Vi 

vill i detta examensarbete ge en mer nyanserad bild av användandet av läromedel i dagens 

skola. Vi har därför använt oss av användarorienterad forskning som inriktar sig på 

användningen av läroböcker som undervisningsredskap, enligt Skolverkets rapport 284 

(2006a). En annan anledning till att vi valde det användarorienterade området är det som 

Ingrid Carlgren och Ference Marton (2002) skriver om. ”Ett av de mest beskrivna fenomenen 

när det gäller lärares arbete är den så kallade praxischocken som nyblivna lärare drabbas av då 

de lämnar utbildningen” (Carlgren & Marton 2002, s 77). En av orsakerna till detta är, enligt 

författarna, att man som nybliven lärare inte alltid har alla de redskap som krävs för att utföra 

sitt arbete. De menar att det som lärarstudenter har lärt sig under sin utbildning inte alltid har 

relevans för det som de måste hantera som lärare. De anser vidare att vissa mål och 

ambitioner som formulerats under utbildningen måste sänkas om man som nyutbildad lärare 

vill klara av läraryrket. De skriver också att ingen intellektuell beredskap för att förstå sådant 

som lärare möter och måste göra i läraryrket ges under utbildningen. Hur man borde bete sig 

som lärare stämmer inte överens med hur man beter sig. Därför vill vi undersöka hur 

verksamma lärare gör när de väljer läromedel, i vilken utsträckning och hur de använder 

läromedel för att möjliggöra elevers lärande så att vi själva inte ska falla in i denna 

praxischock gällande åtminstone dessa frågor.  

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med detta examensarbete är att få kunskap om i vilken utsträckning och hur lärare 

använder läromedel samt hur de anser att de kan möjliggöra elevers lärande. Vi har fokuserat 

på läroboken eftersom den traditionellt sett varit det huvudsakliga läromedlet, men vi har även 

tagit upp andra läromedel. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur väljer lärare läromedel? 

• I vilken utsträckning och hur använder lärare läroböcker? 
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• Finns det några samband mellan i vilken utsträckning lärare använder sig av 

läroböcker i sin planering respektive undervisning och behörighet och antal år i yrket? 

• Vilka undervisningssätt anser lärare att elever lär sig bäst av? 

 

1.3 Disposition 

Vårt examensarbete är strukturerat i avsnitt med tillhörande underrubriker. I det första 

avsnittet (1) presenteras examensarbetets syfte, frågeställningar och disposition. Därefter 

kommer bakgrunden (2), i vilken den vetenskapliga förankringen som ligger till grund för vår 

undersökning presenteras. I denna tar vi upp olika aspekter av lärarens arbete samt hur 

lärarrollen förändrats under de senaste decennierna. I metodavsnittet (3) presenterar vi vårt 

tillvägagångssätt i valet av datainsamlingsmetod, urval, utformning av enkäten, 

undersökningens genomförande samt hur vi bearbetat och analyserat vårt resultat. I det 

nästkommande avsnittet (4) redovisar vi undersökningens resultat i form av histogram och 

diagram med tillhörande analys. I det efterföljande avsnittet (5) diskuterar och resonerar vi 

kring vårt resultat i förhållande till våra forskningsfrågor samt till tidigare forskning. Därefter 

följer en litteraturförteckning (6) och avslutningsvis våra bilagor (7). 
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet behandlas bland annat hur förmedlingen av kunskap skett genom tiderna, 

lärarens uppgift i dagens skola, läromedlens användning, olika undervisningssätt och 

läroböckers betydelse i lärarens arbete.  

 

2.1 Förmedling av kunskap genom tiderna 

Varför är det viktigt att lyfta fram hur förmedlingen av kunskap sett ut genom tiderna? Vi 

anser att det är av stor vikt att känna till hur förmedlingen av kunskap förändrats genom 

tiderna från ett delgivande av information till att utveckla elevernas förmåga att kunna hantera 

och värdera information. Detta för att förstå hur vi nått dit vi är i dag och varför vi befinner 

oss just här. 

 

Förr i tiden i Sverige har, enligt Mats Danell (2003), framförallt kyrka, stat, kommun och 

familj svarat för undervisning och fostran av samhällsmedborgaren. Matts Dahlkwist (2005) 

menar att de flesta människor som levde på landsbygden, för länge sedan, fick kunskap främst 

genom muntlig berättartradition. Danell (2003) beskriver att utbildning och uppfostran i det 

gamla bondesamhället integrerades i det vardagliga livet och att undervisningen hade en stark 

koppling till lokalsamhället. De krav som ställdes på läskunnighet sköttes dock av kyrkan. 

Dahlkwist (2005) skriver att de husförhör som prästerna höll i var den enda organiserade 

utbildningen för människorna. Han skriver också att den enda bok utöver bibeln som fanns 

tillgänglig var bondepraktikan.  

 

Dahlkwist (2005) skriver att en obligatorisk folkskola inrättades i Sverige 1842. Varje 

församling och socken blev i och med inrättandet av denna folkskola, enligt Danell (2003), 

ansvariga för att organisera och upprätta en obligatorisk undervisning som omfattade fem år. 

Undervisningen överfördes, enligt honom, från föräldrar och präster till en av seminarier och 

domkapitlet godkänd folkskollärare. Denna lärare fick huvudansvar för att medborgarna 

skulle inhämta nödvändiga kunskaper. Men eftersom många föräldrar var fattiga, enligt 

Dahlkwist (2005), ansåg de att barnen gjorde bättre nytta hemma och därför var närvaron i 

skolan låg. Hushållen klarade dock inte av att uppfostra och utbilda barn och ungdomar i 

övergången från bondesamhälle till industrisamhälle, skriver Danell (2003). Dahlkwist (2005) 

menar att detta beror på att krav på speciella kunskaper blev viktigare i slutet av 1800-talet. 
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Fram till långt in på 1900-talet var dock det vanligaste sättet att skaffa sig kunskap och 

kompetens om ett yrke att lära sig av en mästare.  

 

Egil Børre Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander och Peder Skyum-Nielsen (1997) 

menar att det genom århundraden funnits olika bildningsideal som påverkat vad som ska läras 

ut och hur detta ska ske. Det som Carlgren och Marton (2002) kallar den traditionella 

klassundervisningen grundar sig i industrisamhällets krav och organisering. Utbildningen ger 

då kunskaper som eleven ”har”  och som sedan kan användas i olika situationer. Dagens 

bildningsideal, kallar Børre Johnsen m.fl. (1997), det operativa bildningsidealet där 

läroböckerna kombineras med andra medier. Carlgren och Marton (2002) menar, i likhet med 

Børre Johnsen m.fl. (1997), att vi nu lever i ett samhälle med tillgång till stora mängder 

lättillgänglig information, vilket gör att skolans uppgift förändras från att tillhandahålla 

information till att ”utveckla redskap och kompetenser för att kunna hantera och värdera 

information”  (Carlgren & Marton 2002, s 190). De menar vidare att det därmed måste ske en 

förändring från att lära sig ett ” rätt”  beteende eller svar till att argumentera, analysera, dra 

slutsatser och reflektera över den information som finns tillgänglig.  

 

Mona Holmqvist (2006) menar att för en lärare bör lärande vara det som påverkar allt som 

läraren arbetar med i skolan. Vidare anser hon att läraren bör ha en medveten och systematisk 

plan för hur lärande ska ske. Lärarnas uppgift är då, enligt Carlgren och Marton (2002) att 

skapa miljöer för lärande, vilket dels innebär att skapa sammanhang som i sin tur ger lärandet 

en mening, men också att utforma uppgifterna som eleverna ska ägna sig åt. Alla har sitt eget 

sätt att lära sig på menar Dahlkwist (2005). Boel Englund, i Skolverket (2006a), refererar till 

John A Zahoric som gjorde en undersökning av lärares undervisningsstilar i förhållande till 

deras användning av läroböcker. Utifrån analysen av undersökningen framhävde han tre olika 

undervisningsstilar varav den första innebar ett användande av läroböcker som huvudsaklig 

källa för inlärning. Den andra undervisningsstilen innebar att läroböcker användes som 

övningsböcker och som utgångspunkt inför olika uppgifter medan den tredje 

undervisningsstilen innebar att läroböcker användes som referens och som tolkningsunderlag. 

Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) menar att det är undervisningsstilen som avgör vad 

som tas upp i undervisningen, inte själva läroboken. Hur ser då dagens lärarroll ut? 
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2.2 Den nya lärarrollen 

Då lärarnas arbete, enligt Carlgren och Marton (2002), omfattar utformning, planering och 

drift av en verksamhet där eleverna deltar i olika aktiviteter blir lärarnas uppgift att organisera 

och leda elevernas aktiviteter genom att ge dem uppgifter och instruktioner inför uppgifternas 

genomförande. Eftersom vi idag lever i ett samhälle med stor tillgång till lättillgänglig 

information ställs andra krav på undervisningen i skolan än det gjorde i industrisamhället. På 

vilket sätt har då lärarrollen förändrats och vilka konsekvenser får dessa förändringar för 

eleverna?  

 

2.2.1 Förändring av lärarens arbete och konsekvenser för eleverna 

Carlgren och Marton (2002) påpekar att det finns två olika delar i lärarens uppgift. Den första 

avser lärarens professionella objekt, det vill säga det som läraren vill bidra till att 

åstadkomma, nämligen elevernas förståelse och färdigheter. Den andra delen är lärarens 

undervisningsobjekt, vilket till skillnad mot det professionella objektet utgör en speciell 

förmåga eller ett visst förhållningssätt som läraren försöker bidra till att utveckla. 

Författarna framhäver att det finns allt tydligare tendenser till förändring i dagens skolor. Till 

skillnad mot det traditionella klassrummet, där arbetet är organiserat så att alla gör samma 

saker samtidigt, är mycket av dagens undervisning inriktad mot ett individuellt organiserat 

eget arbete. De menar vidare att utvecklingen av undervisningen mot ett mer individuellt 

handledande troligen kommer att leda till att lärarnas undervisningsobjekt mer kommer att 

fokusera ett skapande av sammanhang och konstruktion av uppgifter. De menar dock att 

lärarnas professionella objekt inte kommer att ändras till följd av detta, men förutsättningarna 

för att åstadkomma det kommer att förändras. 

 

Elevens eget arbete innebär, enligt Carlgren och Marton (2002), att eleven själv väljer vad den 

ska arbeta med för uppgifter och i vilken ordning. Detta arbetssätt medför dock vissa, enligt 

författarna, negativa konsekvenser. De fokuserar här på de kollektiva genomgångarna, vilka 

försvåras då eleverna kanske inte kommit lika långt. De pekar också på att den tid som 

tidigare användes till kollektiva genomgångar inte räcker till för den enskilda handledning 

som istället behövs. De menar också att elevernas arbete inte föregås och följs upp på samma 

sätt vid ett mer individuellt arbetssätt. Uppgifterna tappar i och med detta sitt sammanhang 

eftersom de gemensamma genomgångarnas syfte inte bara var anvisningar inför arbetet med 

uppgiften utan också att skapa ett intresse och ett engagemang för det kunskapsområde som 
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uppgiften gällde. De gemensamma genomgångarna möjliggjorde även för eleverna att lära sig 

urskilja dimensioner på olika sätt vilket gav mening åt det individuella arbetet enligt Carlgren 

och Marton (2002).  

 

Om den kollektiva genomgången försvinner så är frågan vad som händer 
med det enskilda arbetet. Är uppgifterna i sig tillräckliga för att erfara de 
eftersträvade dimensionerna? Förmodligen krävs andra typer av uppgifter, 
liksom andra sätt att skapa sammanhang som ger dem mening (Carlgren & 
Marton 2002, s 178). 

 

Børre Johnsen m.fl. (1997) framhäver dock de positiva konsekvenserna med att eleverna 

arbetar på egen hand. De menar att när läraren agerar som handledare för en grupp elever lär 

sig dessa genom samverkan med varandra. Kunskapen ” formas i samtal där olika 

ståndpunkter och uppfattningar möts”  (Børre Johnsen m.fl. 1997, s 186).  

 

Trots att lärarrollen har förändrats visar Skolverkets rapport 250 (2004) att den traditionella, 

lärarledda helklassundervisningen fortfarande är den vanligast förekommande 

undervisningsformen. Diskussioner och enskilt arbete är dock något som ökat i omfattning 

medan grupp- och projektarbeten minskat.  

 

2.3 Läromedel i lärarens arbete 

I princip allt arbete i skolan använder sig lärare av någon form av läromedel för att utveckla 

en förmåga eller färdighet hos eleverna. Trots detta har relativt lite utrymme ägnats åt 

läromedlens användning, funktion och innehåll i den svenska pedagogiska forskningen, anser 

Juhlin Svensson (2000). I Skolverket (2006a) skriver Englund att ” forskning kring läromedel 

och i synnerhet läromedelsbruk är ett eftersatt område” (Skolverket 2006a, s 18).  

 

2.3.1 Definition av läromedel 

I 1994 års läroplan, utgiven av Utbildningsdepartementet (1994), förekommer inte någon 

definition av begreppet läromedel. I Grundskoleförordningen 1994:1194, SFS 1997:599, i 

Lars Werner (2006), står det däremot att ”särskild vikt ska läggas vid att eleverna i 

undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller en 

ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna”  (Werner 2006, s 

90). 



 10 

 

När vi i vårt examensarbete använder ordet läromedel avser vi definitionen från 1980 års 

läroplan, utgiven av Skolöverstyrelse och Utbildningsförlaget (1980), där läromedel anses 

vara ”sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål”  

(Lgr 80, s 50).  

 

2.3.2 Läromedel i förhållande till läroplan och kursplan 

Läroplanen och kursplanerna är de dokument som anger vilka mål eleverna ska sträva mot 

samt uppnå. Det är dessa dokument tillsammans med skollagen och olika förordningar som 

utgör lärarens utgångspunkt vid planering och genomförande av undervisningen. Därför anser 

vi att det är relevant att se framförallt hur dagens läroplan ser på kunskap, men också hur 

lärare ser på läroplanen som grund för sitt arbete. 

 

Enligt Skolverket (2006a) har läromedlet historiskt sett varit statens möjlighet att styra mot en 

likvärdig och enhetlig skola genom att ange ramar och ekonomiska resurser för val och 

användning. Tidigare kursplaner angav detaljerade föreskrifter om undervisningens innehåll 

och genomförande och ofta angavs exempel på lämpliga läromedel. Läromedlen var även den 

faktiska läroplanen menade 1992 års läroplanskommitté, som Skolverket (2006a) refererar 

till. Skolverket (2006a) menar även att det många gånger är så än idag. Juhlin Svensson 

(2000) menar att den förändrade styrningen av skolan, från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrning kom att ställa helt andra krav på utformningen av läroplanen. Enligt 

Holmqvist (2006) är vägen till hur eleverna uppnår kunskapsmålen i dagens läroplan, Lpo 94, 

överflyttad till lärarna.  

 

Tom Wikman (2004) skriver att läroplanernas ökade tolkningsutrymme kan öka 

läroböckernas betydelse. Detta genom att läroböckerna, enligt Sture Långström i Wikman 

(2004) mer konkret visar vad eleverna bör lära sig. Staffan Selander i Wikman (2004) menar 

att läroböckerna alltid har haft en kunskapsgaranterande och auktoriserande roll. Med det 

menar han att många lärare upplever läroböcker som en garanti för att läro- och kursplanernas 

mål uppfylls. Skolverket (2006a) visar att det fortfarande finns sådana tendenser än idag. 

Lärarna anser att så länge de följer en lärobok så kan de vara säkra på att deras undervisning 

följer läroplanens mål, vilket betyder att ett stort ansvar för elevernas inlärning lämnas till 

läromedelsproducenterna. Men Skolverkets rapport 285 (2006b) visar att många läroböcker 
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har brister och långtifrån alltid stämmer överens med läroplanernas värdegrund och 

kursplanernas mål. Därför bör läroböckernas legitimerande funktion ifrågasättas.  

 

Om det nu är så, som Carlgren och Marton (2002) skriver om, att den traditionella 

helklassundervisningen frångås allt mer till fördel för ett mer handledande arbetssätt, hur 

påverkar det synen på läromedel? Børre Johnsen m.fl. (1997) menar att de tankegångar som 

finns i läroplanerna inte omedelbart ” inneburit någon frigörelse från läroböckerna. Snarare 

kan det förefalla som om dessa har stärkt sin ställning i takt med upplösningen av fasta 

kursplaner”  (Børre Johnsen m.fl. 1997, s 194).  

 

2.3.3 Val av läromedel 

Juhlin Svensson (2000) menar att den klart dominerande traditionen, under mitten av 1990-

talet, var att ämneskonferensen valde ett primärt läromedel som skulle användas i 

undervisningen av alla i ämnet eller i årskursen. Den mål- och resultatstyrning som dagens 

läroplan är uppbyggd kring har dock ändrat på den styrning av valet av läromedel som var 

vanlig fram till mitten av 1990-talet. 

 

Enligt Grundskoleförordningen 1994:1194, SFS 1997:599, i Werner (2006), ska elever ha 

tillgång till läromedel som täcker väsentliga ämnesområden, men läromedlen ska också ge 

eleverna ett sammanhang i studierna. Detta tillsammans med att vägen till hur eleverna 

uppnår kunskapsmålen i dagens läroplan, enligt Holmqvist (2006), är överflyttad till lärarna, 

vilket lärarna i Skolverket (2006a) också anser, ökar lärarnas ansvar att välja ” rätt”  läromedel. 

Valet påverkas av såväl skolans ekonomi som i till vilken grad lärare anser att de själva kan 

påverka sitt eget val av läromedel. Resultatet från undersökningen av Skolverket (2006a) visar 

även att lärare idag anser sig ha stor frihet att välja läromedel för sin undervisning. Detta 

stämmer överens med vad Sören Levén (2003) kom fram till i sin undersökning. Lärarna i 

Skolverket (2006a) anser också att den egna kompetensen och pedagogiska grundsynen är av 

stor betydelse vid val av läromedel, vilket även Juhlin Svensson (2000) påvisat. Resultatet 

från undersökningen av Skolverket (2006a) visade också att majoriteten av lärarna anser att 

skolans ekonomi påverkar val och inköp av läromedel. En annan viktig faktor vid val av 

läromedel är elevernas behov och förutsättningar, men det absolut viktigaste är dock att 

läromedlet underlättar elevernas inlärning och skapar intresse hos dem.  
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2.3.4 Användning av läroböcker 

Flertalet lärare använder sig oftast av någon typ av läromedel i sitt arbete. I vårt syfte har vi 

angett att vi i vår undersökning fokuserar på läroboken eftersom den traditionellt sett varit det 

vanligaste läromedlet. Därför anser vi att det är relevant att påvisa hur läroböcker används av 

lärare i deras arbete.  

 

J.S Chall och S.S Conrad i Wikman (2004) fann i sin undersökning att läroböcker utgjorde det 

primära läromedlet. Børre Johnsen m.fl. (1997) skriver att flera undersökningar visar att 

” flertalet lärare använder läroböckerna under en dominerande del av undervisningstiden och 

att de på det hela taget noggrant följer böckernas undervisningsupplägg”  (Børre Johnsen m.fl. 

1997, s 194). Enligt Levén (2003) används läroböcker fortfarande i stor utsträckning i dagens 

skola. Hans undersökning visar att 82 procent av lärarna använder läroböcker regelbundet. 

Om dagens läroplan och kursplaner inte längre specifikt anger vad som ska tas upp i 

undervisningen och inte heller ger exempel på lämpligt läromedel vad finns det då för skäl till 

att lärarna fortfarande använder sig mycket av just läroböcker i sitt arbete? En intressant 

följdfråga blir vilka konsekvenser det kan innebära för eleverna?  

 

Enligt Wikman (2004) anger läroböckerna vad som anses väsentligt att lära sig. Han menar 

vidare att läroböcker har en gemensamhetsskapande och sammanhållande roll. Rent praktiskt 

kan alltså läroböcker ses som en stomme vilken läraren kommer tillbaka till efter olika 

utvikningar. Det här pekar även Skolverket (2006a) på då de menar att läroböcker fortfarande 

används av lärare på olika områden i deras planerings- och undervisningsarbete. 

Huvudsakligen används dock läroböcker som en källa till material att lägga fram i 

undervisningen. Läroböckerna ger på detta sätt ett sammanhang åt elevernas studier. Wikman 

(2004) menar att läroböcker också underlättar arbetet i skolan eftersom varje lärare inte 

behöver vara läromedelsproducent. Läroböckerna kan även, enligt Skolverket (2006a), utgöra 

ett stöd för lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper. De kan också underlätta lärares 

organisering och planering av sitt arbete. Vissa läroböcker innehåller även diagnoser och 

provuppgifter, vilket anses arbetsbesparande. Läroböcker kan dessutom hålla eleverna 

upptagna och kan då bidra till att förebygga kaos i klassrummet.  

 

Att använda läroböcker mycket i undervisningen kan gynna en individualisering, menar 

Skolverket (2006a), eftersom eleverna själva kan arbeta med läroböckernas olika uppgifter i 
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sin egen takt. Att använda läroböcker allt för mycket kan dock få andra konsekvenser. En 

majoritet av lärarna, i Skolverkets undersökning (2006a), anser att läroböckerna styr 

undervisningen för mycket. Dessutom anser många lärare att om undervisningen utgår från en 

lärobok blir den mer styrd av läraren och då finns inte så stort utrymme för elevernas egna 

initiativ. Många lärare framhäver också att läroböckerna kan upplevas tråkiga och enformiga 

och att de upprepar samma mönster varje lektion. Det kan även bli stressigt att följa en 

lärobok eftersom de är årskursbaserade och det kan också uppstå kunskapsluckor om inte den 

takt som läroboksförfattaren avsett följs.  

 

2.3.5 Skillnader i användning av läromedel 

Det finns i dagens skola lärare som är såväl behöriga som obehöriga och erfarna som 

oerfarna. Finns det någon skillnad i hur de använder sig av läromedel i sitt arbete? Enligt 

Deborah Menke och Beth Davey i Wikman (2004) förlitar sig mer erfarna lärare i 

grundskolans senare år mindre på läroboken i sitt arbete. Detta visar dock inte den 

undersökning som Levén (2003) gjort. Han menar att skillnaden mellan erfarna och mindre 

erfarna lärare är mycket liten. Enligt Långström i Wikman (2004) betraktar obehöriga lärare 

läroböcker som en viktig utgångspunkt i planeringen av undervisningen. Wikman (2004) 

sammanfattar det hela med påståendet att ” längre utbildning och längre erfarenhet minskar på 

lärobokens betydelse”  (Wikman 2004, s 85).  

 

Vi antar att det på samma sätt som det finns skillnader i användandet av läromedel mellan 

olika ämnen så finns det skillnader mellan olika lärare oavsett vilket ämne de undervisar i. 

Därför har vi valt att presentera det resultat från Skolverket (2006a) som visar på skillnader i 

användandet av läroboken mellan olika ämnen. De har i sin undersökning valt att studera tre 

olika ämnen som de anser representera var sin så kallad ämnesgrupp. De tre ämnena är bild – 

ett praktiskt-estetiskt ämne, engelska – både ett behörighetsgivande ämne och ett språkämne 

samt samhällskunskap – ett samhällsorienterat ämne. Enligt denna undersökning använder sig 

de flesta lärare som undervisar i bild mest av material som läraren själv producerat. Nämnas 

bör även att fyra av tio bildlärare aldrig använder läroböcker. En majoritet av de lärare som 

undervisar i engelska använder sig också av eget material som de själva producerat. Nästan 

samtliga lärare som undervisar i engelska anser dock att det är viktigt att använda olika typer 

av läromedel. Trots detta är förlagsproducerade läromedel det i särklass vanligaste läromedlet 

i engelskundervisningen eftersom tre av fyra lärare använder läroböcker i princip varje 
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lektion. Här kan också urskiljas att det är vanligare att lärare som arbetat i mer än tio år 

använder läroböcker i princip varje lektion jämfört med de lärare som har arbetat i högst tre 

år. Även bland samhällskunskapslärarna anser en stor del att det är viktigt att använda sig av 

flera olika typer av läromedel. Lärarna som undervisar i samhällskunskap använder sig, enligt 

undersökningen, ofta av flera läroböcker som tar upp olika ämnen. Sammanfattningsvis så 

visade resultatet från undersökningen att lärare också, oavsett vilket ämne de undervisar i, 

använder sig av flera olika läromedel i sin undervisning.  
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi först att ta upp vilken sorts undersökning vi har gjort. Sedan 

fortsätter vi med att beskriva vårt urval, enkätens utformning samt vilka enkätfrågor vi använt 

oss av och varför. Vi kommer även att ta upp hur vi genomförde undersökningen. Slutligen 

beskriver vi vår bearbetning och analys av de resultat vi fått fram. 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Det finns olika sätt att uppfatta skillnaderna mellan en kvantitativ metod och en kvalitativ 

metod menar Bengt Starrin (1994). En uppfattning avser mätprecision och då anses 

kvantitativa data vara av en mer precis natur än kvalitativa. Ord som representerar skillnader 

mellan kvalitativ och kvantitativ skulle, enligt Starrin (1994), kunna vara ord-siffror, 

förståelse-förklaring och mikro-makro. Vi var intresserade av att veta i vilken utsträckning 

och hur ett flertal lärare använder sig av läroböcker i sitt arbete samt hur de tror elever lär sig 

på bästa sätt.  Därför valde vi att göra en kvantitativ enkätundersökning. Jan Trost (2001) 

skriver att kvantitativa studier oftare betraktas som mer tillförlitliga, men han hävdar dock att 

både kvantitativa och kvalitativa studier kan användas i en kombination och att ingen av de 

båda är mer värd än den andra. En annan uppfattning, menar Starrin (1994), har med 

subjektivitet och objektivitet att göra. Där anses kvalitativa data ”vara data som handlar om 

rent subjektiva varseblivningar medan kvantitativa data är data som är objektiva och 

oberoende av subjektiva upplevelser”  (Starrin 1994, s 19). Eftersom vi också är intresserade 

av att få en djupare förståelse av hur lärare resonerar kring läromedel i sitt arbete valde vi att 

också ta med kvalitativa inslag i vår enkätundersökning.  

 

Heléne Thomsson (2002) anser att om man som forskare verkligen studerar det som man 

avser studera och mäter det som avses mätas så är undersökningen valid. Detta menar också 

Trost (2001). Thomsson (2002) menar vidare att det ligger en svårighet i att formulera vad 

det är som ska undersökas och att verkligen undersöka det som avses. Lyckas man som 

forskare med detta visar dock undersökningen hög validitet. Välgrundade och hållbara 

resultat är kännetecknande för en valid undersökning. Detta eftersom urval och metod måste 

väljas så att syftet med undersökningen uppfylls. Reliabilitet handlar, enligt Trost (2001), om 

tillförlitlighet, det vill säga att studien som görs är stabil och inte utsatt för någon form av 

slumpmässighet. Han anser vidare att en studie har högre reliabilitet om samma 
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undersökning kan göras om vid ett annat tillfälle och ändå ge samma resultat. Men, skriver 

han, olika resultat kan förväntas vid olika tidpunkter då ett statiskt förhållande inte alltid 

råder.  

 

3.2 Urval 

Trost (2001) menar att innan man som forskare gör sitt urval så måste man tänka över vilken 

population som är relevant att göra undersökningen i. Efter det kan man börja tänka på att 

göra ett urval i populationen, för många gånger kan hela populationen inte ingå i 

undersökningen. Detta eftersom det skulle bli både för kostnadsineffektivt och svårt. Vi valde 

att göra ett bekvämlighetsurval alltså ett icke-slumpmässigt urval. Enligt Trost (2001) innebär 

ett bekvämlighetsurval att man som enkätundersökare väljer att dela ut enkäterna till en viss 

grupp eller flera grupper av människor. Detta innebär att vårt resultat inte är överförbart på 

populationen lärare. I vårt fall utgjordes denna grupp av lärare som undervisar i grundskolans 

senare år. Anledningen till att vi valde denna urvalsmetod var att vi på grund av tidsmässiga 

och ekonomiska skäl inte hade möjlighet att göra något annat slags urval. Dessa faktorer 

påverkar också hur stort urval som ska göras menar Trost (2001). Han poängterar också att ju 

större urval som görs desto större tillförlitlighet fås. Vårt urval bestod av alla lärare i fem 

stycken renodlade årskurs 7-9 skolor i en mellanstor svensk stad eftersom de motsvarade den 

grupp som vi var intresserade av att undersöka.  

 

Dock tackade fyra skolor nej till att delta i vår undersökning på grund av hög 

arbetsbelastning. Detta berodde, enligt oss, troligtvis på tiden på året, men också på att många 

undersökningar utförs av studenter i denna stad. Detta gjorde att vi var tvungna att ändra i vårt 

urval. Av bekvämlighetsskäl valde vi att kontakta en annan skola där en av oss hade kontakter 

sedan tidigare. Denna skola låg utanför vårt ursprungliga upptagningsområde, men eftersom 

vi var intresserade av vad lärare i allmänhet tyckte ansåg vi att det inte skulle få konsekvenser 

för våra slutsatser. I vår undersökning kom det alltså att ingå två skolor, utifrån vilkas resultat 

vi troligtvis kommer att kunna se vissa tendenser som vi då eventuellt kommer att kunna dra 

slutsatser ifrån. Utifrån vårt urval kommer vi bland annat att få kunskap om hur lärare 

resonerar kring användande av läromedel och hur de anser att de möjliggör elevers lärande.   
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3.3 Enkätens utformning 

Vår enkät bestod av fem delar som berörde olika områden valda för att ge svar på våra 

forskningsfrågor. Områdena hade också en särskild ordningsföljd för att styra deltagarnas 

tankebanor, vilket Trost (2001) anser är viktigt. Den första delen utgjordes av ett antal 

bakgrundsfrågor. Del två behandlade hur lärare väljer läromedel. Den tredje delen tog upp 

användningen av läroböcker, dels i planeringen av undervisningen, men också i själva 

undervisningen. Den berörde även problematiken med användandet av läroböcker. Fjärde 

delen utgjordes av frågor om sättet att använda läroböcker samt vilka undervisningssätt som 

anses bäst för flest elever. Den avslutande delen handlade om lärarens roll i skolan. Hela 

enkäten finns att läsa i bilaga 4. 

 

De kvalitativa inslagen i vår enkät utgjordes dels av att lärarna i två frågor skulle motivera det 

valda svarsalternativet, men också att de hade möjlighet att ange svarsalternativet annat där de 

kunde skriva ett eget alternativ. 

 

3.3.1 Bakgrundsfrågor 

Vi valde att först ställa några frågor angående lärarnas bakgrund såsom kön, ålder, examensår 

samt yrkesverksamma år. Detta för att vi avsåg undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

yrkesverksamma lärare med eller utan lärarexamen och mellan de lärarna som har arbetat 

länge eller inte. Vår avsikt var att se hur våra resultat förhåller sig till tidigare forskning. 

 

3.3.2 Val av läromedel 

I tidigare kursplaner angavs, enligt Skolverket (2006a), rekommendationer om lämpliga 

läromedel. Så är det inte längre och därför avsåg vi ta reda på hur läromedel väljs i dagens 

skolor. Vi avsåg undersöka vilken metod som var vanligast förekommande. Eftersom tidigare 

forskning av Juhlin Svensson (2000) och Skolverket (2006a) visar på att de flesta lärare anser 

att skolans ekonomi starkt påverkar valet av läromedel var vår avsikt att undersöka om det 

fortfarande är så.  
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3.3.3 Användning av läroböcker 

Vi utgick ifrån vår forskningsfråga som berör hur mycket lärarna utgår ifrån läroböcker i 

planeringen av sin undervisning jämfört med hur det ser ut i själva undervisningen. 

Anledningen till att vi valde att fråga om lärarna kunde se något problem med att använda 

läroböcker i planeringen av sin undervisning respektive i undervisningen var det som 

Skolverket (2006a) tar upp, som nämnts i bakgrunden. Skolverket (2006a) menar att det kan 

vara problematiskt att använda läroböcker för mycket eftersom man som lärare kan bli styrd 

av dem, vilket vi också tror. Vi tror även att lärare som inte använder läroböcker så mycket 

kan missa viktiga bitar. För att få förståelse för varför de ansåg att det fanns problem eller inte 

bad vi att de skulle motivera sitt svar.  

 

3.3.4 Undervisning och lärande 

Vi hade inte hittat så mycket aktuell litteratur som berörde hur lärare använder sig av 

läroböcker i sin undervisning, därför valde vi att fråga om detta i vår enkätundersökning. Vi 

valde också att fråga om vilka undervisningssätt som lärarna tror att flest elever lär sig bäst 

på. Detta för att få en inblick i lärarnas uppfattning i denna fråga. Vi utgick ifrån de alternativ 

som vi trodde var mest förekommande, men eftersom vi själva inte arbetat inom yrket så 

lämnade vi ett öppet svarsalternativ där lärarna kunde ange ett annat alternativ. 

 

3.3.5 Lärarens roll 

Vi trodde att läroboken används mer när antalet lärare blir färre i skolan, detta för att vi tror 

att det då blir lättare för lärarna att arbeta med många elever. Vår avsikt var därför att 

undersöka om lärarna anser att det är på det sättet. Eftersom lärarens arbete idag är mer 

inriktad på ett handledande arbetssätt, enligt Carlgren och Marton (2002) som vi tidigare 

nämnt i bakgrunden, avsåg vi ta reda på om lärarna då tycker att läromedlens roll blir 

viktigare.  

 

3.4 Genomförande 

Innan genomförandet av vår enkätundersökning skickade vi ut ett mail till rektorerna (se 

bilaga 1) i de fem berörda skolorna. Någon vecka senare ringde vi till de rektorer som vi inte 

hade fått något svar ifrån. Då endast en skola var villig att ta emot oss kände vi att vi var 
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tvungna att söka ytterligare en skola. Därför besökte vi en skola utanför upptagningsområdet 

och där var vi välkomna. Rektorn ville dock att vi skulle skicka ett mail där syftet med 

undersökningen presenterades för lärarna (se bilaga 2) innan vi kom för att genomföra 

undersökningen.  

 

Vår tanke var att vi innan genomförandet av enkätundersökningen skulle ta reda på hur många 

lärare som arbetade vid respektive skola för att kunna använda detta till vår bortfallsanalys. 

Vid genomförandet skulle vi besöka lärarna under ett av deras gemensamma möten för att 

presentera oss själva och vår enkät. Därefter skulle vi dela ut enkäten tillsammans med vårt 

missivbrev (se bilaga 3) och närvara under besvarandet för att sedan direkt kunna samla in de 

besvarade enkäterna. De lärare som inte närvarade vid mötet skulle vi ha räknat som externt 

bortfall. På en av skolorna kunde vi genomföra undersökningen som planerat, men på den 

andra skolan gjorde olika omständigheter att förutsättningarna för genomförandet inte blev 

likadana. På den andra skolan fick vi istället dela ut enkäterna efter hand som lärarna kom till 

mötet och då var det lätt att missa en del lärare. Därför fick inte alla lärare möjligheten att 

delta i undersökningen och det var även lättare för dem att avböja.  

 

3.5 Bearbetning och analys 

I en enkätstudie bör, enligt Trost (2001), en bortfallsanalys göras innan materialet bearbetas 

om inte svarsfrekvensen är mycket hög. Han menar dock att de flesta enkätundersökningar 

ger en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent, vilket innebär att en bortfallsanalys bör 

göras. En bortfallsanalys görs enklast, enligt Trost (2001), genom en jämförelse av det 

insamlade materialet och det ursprungliga urvalet. Vi kunde dock inte göra en bortfallsanalys 

på grund av de omständigheter som vi tidigare nämnt i genomförandedelen. Istället använde 

vi oss av alla besvarade enkäter i vår bearbetning, men vi noterade de frågor som hade ett 

internt bortfall. 

 

Själva bearbetningen av en enkätundersökning utgörs, enligt Trost (2001), av att svaren matas 

in i det dataprogram som ska användas för sammanställningen av svaren. Vi matade in våra 

enkätsvar i Microsoft Excel och bearbetade sedan dessa i tilläggsprogrammet WinSTAT. I vår 

analys använde vi oss av histogram för att kunna ställa två variabler mot varandra och 

diagram för att tydliggöra resultat från enskilda frågor.       
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De frågor med öppna svarsalternativ bearbetades och analyserades i förhållande till de frågor 

som ställdes i anslutning till alternativet.  
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4. Resultat  

I den här delen presenterar vi resultatet från vår undersökning i textform eller i form av 

histogram och diagram med tillhörande analys. I vår undersökning har 54 lärare deltagit varav 

47 är behöriga och 7 är obehöriga samt 17 har undervisat i upp till tre år, 23 har undervisat i 

tre till tio år och 14 har undervisat i tio år eller mer. 

 

4.1 Analys av val av läromedel 

I frågan om hur lärare väljer läromedel har en del lärare angett fler än ett alternativ. Flest 

lärare har angett att de själva väljer vilket läromedel de vill använda sig av, men ett stort antal 

har också angett att valet görs vid ämneskonferensen. En tredjedel av lärarna har angett annat 

som alternativ och av dessa har en majoritet angett att ämneslärarna i arbetslaget tillsammans 

väljer läromedel. Endast ett fåtal lärare har angett att de väljer läromedel tillsammans med 

eleverna. 87 procent av de lärare som besvarat frågan om skolans ekonomi påverkar valet av 

läromedel anser att den gör det. Resten tycker inte det och två procent har valt att inte ta 

ställning i frågan.  

 

4.2 Analys av behörighet och planering respektive undervisning 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I histogrammet som berör behörighet och användning av läroböcker i planeringen av sin 

undervisning har vi ett internt bortfall på fyra procent. Vi kan i histogrammet utläsa att det är 

fler obehöriga än behöriga som alltid använder läroböcker. De flesta lärare, oavsett om de är 

behöriga eller inte, använder läroböcker i stor utsträckning, men det är även relativt många 

Figur 1. Histogrammet visar i vilken utsträckning 
behöriga respektive obehöriga lärare använder sig av 
läroböcker i planeringen av sin undervisning. 
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som använder läroböcker i liten utsträckning. Det är dock fler behöriga än obehöriga lärare 

som använder läroböckerna i liten utsträckning. Det är inga lärare som aldrig använder 

läroböcker i planeringen av sin undervisning.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I histogrammet som behandlar behörighet och användning av läroböcker i undervisningen är 

det interna bortfallet två procent. Vi kan i histogrammet utläsa att de flesta behöriga lärarna 

använder läroböcker i stor utsträckning. Det är endast de obehöriga lärarna som alltid 

använder läroböcker i sin undervisning. Bland de obehöriga lärarna är det lika många som 

använder läroböcker i stor utsträckning som i liten. Vi kan också se att det är fler behöriga än 

obehöriga som använder läroböcker i stor utsträckning. Det är dock endast de behöriga lärarna 

som angett att de aldrig använder läroböcker i sin undervisning. 

 

4.2.1 Jämförelse mellan figur 1 och 2 

De behöriga lärarna använder läroböcker i princip lika mycket i planering av undervisningen 

som i sin undervisning. Bland de obehöriga lärarna kan vi däremot urskilja att det är färre 

lärare som använder läroböcker i stor utsträckning i sin undervisning jämfört med i sin 

planering. Istället är det fler som använder dem i liten utsträckning i undervisningen. 

 

Figur 2. Histogrammet visar i vilken utsträckning behöriga 
respektive obehöriga lärare använder sig av läroböcker i 
sin undervisning. 
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4.3 Analys av antal undervisningsår och planering respektive undervisning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogrammet visar att de flesta lärare oavsett hur länge de arbetat i skolan använder 

läroböcker i stor utsträckning i planeringen av sin undervisning. Men det visar även att det är 

relativt många lärare som använder läroböcker i liten utsträckning. Det finns också en del 

lärare som arbetat i tre till tio år som alltid använder läroböcker i planeringen. Av de lärare 

som besvarat enkäten har fyra procent valt att inte svara på denna fråga. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Histogrammet påvisar att de lärare som undervisat i upp till tre år är de enda som aldrig 

använder läroböcker i sin undervisning. Resten av dessa lärare är jämt fördelade mellan de 

som använder läroböcker i stor respektive liten utsträckning. Flest lärare som undervisat i tre 

till tio år använder läroböcker i stor utsträckning i sin undervisning, men det finns även de 

som använder läroböcker i liten utsträckning. Detta är den enda grupp där det finns lärare som 

alltid använder läroböcker. De lärare som undervisat i tio år eller mer har endast angett att de 

använder läroböcker i liten respektive stor utsträckning. Skillnaden mellan dessa två alternativ 

Figur 3. Histogrammet visar i vilken utsträckning lärare 
använder sig av läroböcker i planeringen av sin 
undervisning i förhållande till antal år i yrket. 

Figur 4. Histogrammet visar i vilken utsträckning lärare 
använder sig av läroböcker i sin undervisning i 
förhållande till antal år i yrket. 
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är relativt liten. Av de lärare som besvarat enkäten har två procent valt att inte svara på denna 

fråga.  

 

4.3.1 Jämförelse mellan figur 3 och 4 

Bland de lärare som arbetat i upp till tre år kan vi se en tendens till att läroböcker används i 

större utsträckning i planeringen än i undervisningen. Lärare som arbetat i tre till tio år 

använder även de läroböcker ungefär lika mycket i sin planering som i sin undervisning, men 

det är fler som använder läroböcker i stor utsträckning i sin undervisning jämfört med i sin 

planering. Vi kan se en stor skillnad i hur lärare som undervisat i tio år eller mer använder sig 

av läroböcker. Fler av dessa lärare använder sig av läroböcker i stor utsträckning i sin 

planering medan det motsatta förhållandet råder i undervisningen. 

 

4.4 Analys av alla lärare och planering respektive undervisning  
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Diagrammet visar en sammanställning av alla lärare som besvarat frågan om i vilken 

utsträckning de använder läroböcker i sitt arbete. Vi kan där utläsa att det endast finns en 

marginell skillnad mellan användningen i planeringen av undervisningen och i själva 

undervisningen. Övervägande är dock att flest lärare använder sig av läroböcker i stor 

utsträckning. 79 procent av lärarna använder läroböcker i samma utsträckning i planeringen 

av sin undervisning som i undervisningen. Två procent har valt att inte ta ställning i frågan. 

 

Figur 5. Diagrammet visar en jämförelse av i vilken 
utsträckning lärare använder sig av läroböcker i 
planeringen av sin undervisning respektive i sin 
undervisning. 
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4.5 Analys av användning av läromedel 

50 procent av lärarna anser inte att de kan se att det finns några problem med att använda 

läroböcker i planeringen av sin undervisning. En av motiveringarna är att lärarna anser att de 

varierar sina läromedel och en annan är att läroboken är en trygghet för eleverna. 48 procent 

av lärarna anser dock att de kan se ett problem med att använda läroböcker i planeringen. De 

flesta lärarna anser att läroböcker bidrar till för mycket styrning av planeringen av 

undervisningen. En del tycker att det är svårt att individanpassa materialet och vissa lärare 

anser att läroböckerna inte tar upp alla områden. Två procent har valt att inte besvara frågan 

och många har inte motiverat sitt svar. 

 

37 procent av lärarna anser inte att de kan se att det finns några problem med att använda 

läroböcker i sin undervisning. Här angavs många olika motiveringar varav den vanligast 

förekommande är att läroböcker ger eleverna struktur och trygghet. 61 procent av lärarna 

anser dock att de kan se ett problem med detta. Flest lärare anger att de tycker att 

undervisningen kan bli för styrd vid användandet av läroböcker. De tycker då att de kan bli 

låsta vid vissa moment. Många anger att läroböckerna inte alltid tar upp alla moment som de 

anser viktiga eller att de inte tar upp arbetsområden i den utsträckning läraren önskat. En del 

tycker att ett problem med att använda läroböcker i undervisningen är att informationen i dem 

kan vara inaktuell. Två procent har valt att inte besvara frågan och många har inte motiverat 

sitt svar. 
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4.6 Analys av undervisning och lärande 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I den här frågan fick lärarna ange tre svarsalternativ. Sju procent valde att inte besvara frågan 

alls och nitton procent valde att ange färre än tre alternativ, därför är diagrammet en aning 

missvisande. I diagrammet kan man dock se att de flesta lärarna har angett att de använder 

läroböcker som självstuderingsmaterial till eleverna. Många lärare använder också läroböcker 

som underlag för diskussioner och föreläsningar. Några lärare använder läroböcker som grund 

till grupp- och temaarbeten medan ett fåtal lärare använder dem till instuderingsfrågor eller 

annat såsom introduktion till ett område. 

 

Figur 6. Diagrammet visar fördelningen av svarsalternativen i 
procent i frågan om på vilket sätt lärarna använder sig av 
läroböcker i sin undervisning. 

Läroböcker i undervisningen

50 44

80

35 33

9
2

0

20

40

60

80

100

Disk
uss

ion

För
elä

sn
ing

Själ
vs

tu
die

r

Gru
ppa

rb
et

e

Tem
aa

rb
et

e

Ins
tu

de
rin

gsfr
åg

or

Ann
at

A
n

ta
l s

va
r 

(%
)



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Även i denna fråga fick lärarna ange tre svarsalternativ. Sex procent valde att inte besvara 

frågan alls och fyra procent valde att ange färre än tre alternativ, därför är också detta diagram 

en aning missvisande. Flertalet lärare anser dock att de flesta elever lär sig bäst genom att 

själva söka information från olika källor, men många anser också att en gemensam diskussion 

mellan lärare och elever om ett specifikt ämne är ett bra sätt för eleverna att lära sig på. Även 

att läraren föreläser och antecknar på tavlan samt använder sig av egentillverkat material i sin 

undervisning är ett förhållandevis vanligt förekommande svarsalternativ. Av de lärare som har 

svarat annat har de flesta angett laborationer som ett bra undervisningssätt.  

 

4.7 Analys av lärarens roll 

I frågan om lärarna anser att läroboken används mer när antalet lärare blir färre i skolan har 57 

procent angett att så är fallet. Sju procent har valt att inte ange något svar och resten tycker 

inte att detta stämmer. Angående frågan om läromedlens roll blir viktigare då lärarrollen är 

mer av handledande karaktär så valde elva procent att inte svara. De övriga är jämt fördelade 

mellan svarsalternativen ja och nej. 

 

 

Figur 7. Diagrammet visar fördelningen av svarsalternativen i 
procent i frågan om vilket undervisningssätt som lärarna anser att 
flest elever lär sig bäst på. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande till våra forskningsfrågor 

samt till tidigare forskning inom området. Detta för att skapa en grund för vidare forskning. 

Vi kommer även att ta upp vad vi kunde ha gjort annorlunda och sådant som vi anser är 

intressant att forska vidare om. 

 

5.1 Diskussion om resultatet 

Vårt syfte med detta examensarbete var att få kunskap om i vilken utsträckning och hur lärare 

använder läromedel samt hur de anser att de kan möjliggöra elevers lärande.  

 

5.1.1 Val av läromedel 

De flesta lärare i vår undersökning har angett att de själva väljer läromedel, vilket vi tolkar 

som att de har stor frihet att välja läromedel för sin undervisning. Även lärarna i Skolverket 

(2006a) anser att de har stor frihet i valet av läromedel. Vi anser att de lärare som själva väljer 

läromedel har en god möjlighet att tillgodose olika elevers behov och förutsättningar genom 

att välja ett läromedel som underlättar elevernas inlärning och skapar intresse hos dem. En 

stor del av lärarna i vår undersökning har angett att valet av läromedel görs vid 

ämneskonferensen, vilket enligt Juhlin Svensson (2000) var den klart dominerande traditionen 

under mitten av 1990-talet. Detta tror vi kan underlätta samarbete mellan ämneslärarna, men 

också möjliggöra ett gemensamt arbete över klassgränserna. En nackdel kan dock vara att det 

inte blir lika lätt för dessa lärare att välja läromedel som underlättar elevernas inlärning, tror 

vi. Enligt vår undersökning anses skolans ekonomi vara en faktor som klart påverkar valet av 

läromedel, vilket också Juhlin Svensson (2000) och Skolverket (2006a) visar på.  

 

5.1.2 Användning av läromedel 

Enligt vår undersökning använder ungefär lika många obehöriga som behöriga lärare 

läroböcker i stor utsträckning i sin planering av undervisningen. Detta tillsammans med att 

obehöriga lärare använder läroböcker mer i planeringen av sin undervisning än i sin 

undervisning jämfört med de behöriga lärarna stämmer delvis överens med vad Långström i 

Wikman (2004) menar. Enligt honom betraktar obehöriga lärare läroböcker som en viktig 
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utgångspunkt i planeringen av undervisningen. Detta skulle också kunna bero på att de 

obehöriga lärarna är osäkra på vilka områden som ska ingå i undervisningen. Att de inte 

använder läroböcker lika mycket i sin undervisning kan bero på att de ändå är kunniga inom 

ämnet eller att de har andra idéer än de som finns i läroböckerna. Det är endast de obehöriga 

lärarna i vår undersökning som alltid använder sig av läroböckerna i undervisningen. En 

anledning till detta kan vara att läroböckerna utgör ett stöd för lärare som är osäkra på sina 

ämneskunskaper, vilket nämns i Skolverket (2006a). En annan anledning kan vara att längre 

utbildning minskar lärobokens betydelse, såsom Wikman (2004) påstår. 

 

I resultatet från vår enkätundersökning kan vi se att flest lärare, oavsett hur länge de arbetat 

som lärare, använder läroböcker i stor utsträckning i planeringen av sin undervisning. I 

undervisningen använder dock de lärare som undervisat i tre till tio år läroböcker i större 

utsträckning än sina kollegor. Detta stämmer till viss del överens med att mer erfarna lärare 

använder sig av läroböcker i mindre utsträckning än övriga, som Menke och Davey i Wikman 

(2002) skriver om. Vårt resultat kan bero på att de lärare som inte arbetat i mer än tre år har 

med sig nya tankar och idéer från sin utbildning om vad de vill arbeta med. Att de mest 

erfarna lärarna använder läroböcker relativt lite i sin undervisning kan förklaras genom att de 

tycker att de har undervisat så länge att de kan sin sak och därmed inte behöver förlita sig på 

läroböcker i lika stor utsträckning. 

 

Av alla lärare som deltog i vår undersökning använder majoriteten läroböcker i stor 

utsträckning både i sin planering och i sin undervisning. Detta stämmer väl överens med vad 

Børre Johnsen mfl (1997) och Levén (2003) kommit fram till. Att användningen i 

undervisningen speglar användandet i planeringen tror vi beror på att personligt tycke och 

användande skiljer sig åt från person till person, men också på vilket ämne lärarna undervisar 

i. Detta kan vi dock endast spekulera i. 

 

Då hälften av lärarna i vår undersökning kan se problem med användandet av läroböcker i 

planeringen av sin undervisning och hälften inte kan se några problem med det är det svårt att 

dra några slutsatser kring detta. Skolverket (2006a) menar dock att läroböcker kan underlätta 

lärares organisering och planering. Av de lärare som besvarat frågan och som tycker att det 

finns problem med att använda läroböcker i planeringen av undervisningen anser en majoritet 

att läroböcker styr planeringen för mycket. En del av lärarna anser att det är svårt att 

individanpassa materialet. Båda dessa åsikter lyfts fram i Skolverket (2006a). Av de lärare 
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som inte tycker att det finns problem med att använda läroböcker i sin planering av 

undervisningen anser en att läromedlen kan varieras och en annan att läroboken är en trygghet 

för eleverna. Här vill vi påpeka att vi inser svårigheten i att skriva en lärobok som passar alla 

elever, därför anser vi att man som lärare måste vara medveten om att allt material inte är 

individanpassat. Vi anser att man som lärare måste använda sig av flera läromedel i sin 

planering och i sin undervisning för att på så sätt kunna ge alla elever möjlighet till inlärning. 

Detta anser även de lärare som ingick i den undersökning som ligger till grund för Skolverket 

(2006a). 

 

Det är betydligt fler lärare som kan se problem med användandet av läroböcker i 

undervisningen än de som inte kan se några problem med detta. I Skolverket (2006a) anser en 

majoritet av lärarna att läroböcker styr undervisningen för mycket, vilket också vårt resultat 

visar på. Det skrivs också i Skolverket (2006a) att kunskapsluckor kan uppstå om man inte 

följer den takt som läroboksförfattaren tänkt. Läroböckerna tar inte heller upp alla moment 

och kan vara inaktuella menar vissa lärare i vår undersökning, vilket vi anser också kan skapa 

kunskapsluckor. Wikman (2004) menar dock att läroböcker kan underlätta arbetet i skolan, 

vilket vi utifrån vårt resultat tolkar som att lärarna anser att läroböcker ger elever struktur och 

trygghet.  

 

5.1.3 Undervisning och lärande 

De flesta lärare i vår undersökning använder sig av läroböcker som material till elevernas 

självstudier. Detta tolkar vi som att läroböcker är den huvudsakliga källan till inlärning, vilket 

Zahoric, som Englund refererar till i Skolverket (2006a), menar är ett av tre 

användningsområden för läroböcker. Många lärare i vår undersökning använder också 

läroböcker som underlag till diskussioner, föreläsningar samt grupp- och temaarbeten. På 

grund av att de valt dessa alternativ anser vi att de tillhör den undervisningsstil, som innebar 

att läroböcker, enligt Zahoric som Englund refererar till i Skolverket (2006a), används som 

referens eller tolkningsunderlag. 

 

I och med övergången från industri- till informationssamhälle anser vi, i likhet med Carlgren 

och Marton (2002), att det krävs en förändring av synen på kunskap. Eftersom det finns ett så 

stort utbud av information i dagens samhälle så måste individen kritiskt kunna granska och 

värdera information. Detta pekar även vårt resultat på då informationssökning är det mest 
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valda undervisningssättet. Av de andra svarsalternativen är många vanligt förekommande. 

Detta tolkar vi som att många lärare varierar sin undervisning. Det är enligt vår undersökning 

relativt vanligt att lärare använder sig av egentillverkat material i sin undervisning. Detta 

pekar också Skolverket (2006a) på när den tar upp att de flesta lärare i bild och en majoritet 

av lärarna i engelska använder sig av eget material som de själva producerat. En stor del av 

lärarna i Skolverkets (2006a) undersökning, oavsett ämne, anser också att det är viktigt att 

använda sig av flera olika typer av läromedel. Av de alternativ som vi angett i vår enkät är 

ungefär hälften sådana som vi tolkar som individuellt arbete. Endast ett av dessa alternativ, 

egen informationssökning, framträder som vanligt förekommande i vår undersökning. Detta 

tolkar vi som att den typ av individuellt arbete som Carlgren och Marton (2002) skriver om 

inte är så vanligt förekommande bland de lärare vi undersökt.  

 

5.1.4 Lärarens roll 

Vår tes var att läroboken skulle användas mer när antalet elever blir fler per lärare. Detta för 

att underlätta lärarens arbete på de sätt som Wikman (2004) och Skolverket (2006a) skriver 

om. En stor del av lärarna i vår undersökning anser att läroboken används mer när antalet 

lärare blir färre i skolan, men vi kan inte uttala oss om varför de anser detta. Anledningen till 

att hälften av lärarna i vår undersökning anser att läromedlens roll blir viktigare vid ett mer 

handledande arbetssätt kan vara det som Selander i Wikman (2004) kallar läroböckernas 

kunskapsgaranterande och auktoriserande roll, men också den gemensamhetsskapande och 

sammanhållande roll som Wikman (2004) skriver att de har. Med detta menar vi att 

läromedlen istället för lärarens gemensamma genomgång, som Carlgren och Marton (2002) 

skriver om, ger uppgifterna sammanhang. Det skulle också kunna vara så att andra läromedel 

än läroböcker blir viktigare vid ett mer handledande arbetssätt. Det behöver dock inte vara så 

att läromedlens roll blir viktigare vid ett mer handledande arbetssätt eftersom längre 

utbildning och längre erfarenhet, enligt Wikman (2004), minskar läroböckernas betydelse.  

 

5.1.5 Sammanfattande diskussion 

Vi kan utifrån vår undersökning se att obehöriga lärare och lärare som undervisat i tre till tio 

år använder läroböcker i ungefär lika stor utsträckning i planeringen av sin undervisning som i 

undervisningen. Det finns dock inget liknande samband i de övriga grupperna. Den största 

skillnaden i användning av läroböcker finns bland lärare som undervisat i tio år eller mer. Där 
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kan vi tydligt se att fler lärare använder läroböcker mindre i sin undervisning än i sin 

planering, vilket vi tolkar som att de byggt upp en trygghet genom erfarenhet i 

undervisningen. De flesta lärare i vår undersökning väljer själva vilket läromedel de vill 

använda sig av och en majoritet anser att skolans ekonomi påverkar detta val, vilket stämmer 

väl överens med tidigare forskning. Om vi ser till alla lärare som ingått i vår undersökning så 

kan vi se att det endast är en marginell skillnad i vilken utsträckning de använder läroböcker i 

planeringen av sin undervisning respektive i sin undervisning. Detta tyder enligt oss på att 

användningen av läroböcker till störst del sker efter personligt tycke och smak. Det allra 

vanligaste sättet att använda läroböcker i undervisningen är som självstuderingsmaterial till 

eleverna, vilket vi tolkar som att det skulle kunna vara vanligt att andra läromedel än 

läroböcker används i undervisningen. De tre vanligaste undervisningssätten som lärare anser 

att flest elever lär sig bäst på är att eleverna själva söker information från olika källor, att 

lärare och elever för en gemensam diskussion samt att läraren föreläser och antecknar på 

tavlan. Detta stämmer till viss del överens med Skolverket (2004). 

 

Resultaten är för oss inte överraskande, men vi anser ändå att vi utifrån vår undersökning fått 

en mer varierad bild av hur lärare använder läromedel i sitt arbete och en djupare förståelse 

för varför. Vi anser därmed att vi uppnått syftet med vårt arbete.  

 

5.2 Självkritik 

Vi har i vår enkät omedvetet varit inkonsekventa med användandet av orden läroböcker 

respektive läromedel. Det hade varit bra om vi genomgående använt oss av ordet läroböcker 

då det är detta vi har velat undersöka. Eftersom vi inte varit konsekventa har båda orden 

använts i arbetet. Vi kunde även ha gjort de frågor där tre svarsalternativ skulle anges 

tydligare genom att markera ordet tre med fet stil. Vi tror att vi fått ett visst internt bortfall på 

grund av att vi inte gjorde så.  

 

Vårt urval och vår metod i denna undersökning har valts så att syftet med undersökningen 

uppfylls och på så sätt är vår undersökning valid, men validiteten är relativt låg på grund av 

att våra formuleringar i enkäten till viss del är oklara. Då vår undersökning kan genomföras 

igen och då troligen få ungefär samma resultat är undersökningens reliabilitet relativt hög.   
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5.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare om detta område genom att studera olika skolor, 

jämföra lärare med olika ämnesinriktningar och om det är några skillnader mellan lärare som 

undervisar i olika årskurser. Det skulle även vara intressant att göra om vår undersökning men 

att då använda metoden intervju istället för enkät. Då krävs dock mer tid än vad vi har haft till 

vårt förfogande.  



 34 

6. L itteratur för teckning 

 
Børre Johnsen, Egil, Lorentzen, Svein, Selander, Staffan & Skyum-Nielsen, Peder (1997): 

Kunskapens texter – Jakten på den goda läroboken. Oslo: Universitetsforlaget AS. 

 

Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2002): Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets 

förlag.  

 

Dahlkwist, Matts (2005): Arbetssätt och lärande. Viborg: Nørhaven Book. 

 

Danell, Mats (2003): Vad händer i skolans hus? En studie av hur lärare uppfattar och formar 

elevers inflytande. Luleå tekniska universitet, Institutionen för Lärarutbildning. 

[Licentiatuppsats.]  

 

Holmqvist, Mona (2006): Att teoretisera lärande. I Mona Holmqvist, red: Lärande i skolan – 

Learning study som skolutvecklingsmodell, s 9-27. Lund: Studentlitteratur.   

 

Juhlin Svensson, Ann-Christine (2000): Nya redskap för lärande – Studier av lärares val och 

användning av läromedel i gymnasieskolan. Stockholm: HLS Förlag. 

 

Levén, Sören (2003): Lärares attityder till läromedel – Rapport om enkätundersökning bland 

lärare om läroböcker och läromedel. http://www.fsl.se/pdf/FSL-enkatrapport.pdf  

[Hämtad 2006-12-12]. 

 

Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och 

Utbildningsförlaget. 

 

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket (2004): Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 – Sammanfattande 

huvudrapport. Skolverkets rapport nr 250. 



 35 

Finns endast som pdf-fil. Gör så här för att nå den: gå in på följande adress 

http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=1F3BE635DF58EE4D47366329FCD

84C0D. Leta där efter titeln: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Klicka 

därefter på pdf-markeringen. [Hämtad 2006-11-23]. 

 

Skolverket (2006a): Läromedlens roll i undervisningen – Grundskollärares val, användning 

och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap. Skolverkets 

rapport nr 284.  

Finns endast som pdf-fil. Gör så här för att nå den: gå in på följande adress 

http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=1F3BE635DF58EE4D47366329FCD

84C0D. Leta där efter titeln: Läromedlens roll i undervisningen. Klicka därefter på 

pdf-markeringen. [Hämtad 2006-11-16]. 

 

Skolverket (2006b): I enlighet med skolans värdegrund? – En granskning av hur etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval 

av läroböcker. Skolverkets rapport nr 285. 

Finns endast som pdf-fil. Gör så här för att nå den: gå in på följande adress 

http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=1F3BE635DF58EE4D47366329FCD

84C0D. Leta där efter titeln: I enlighet med skolans värdegrund? Klicka därefter på 

pdf-markeringen. [Hämtad 2006-12-10]. 

 

Starrin, Bengt (1994): Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning. I Bengt 

Starrin och Per-Gunnar Svensson, red: Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s 11-

39. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thomsson, Heléne (2002): Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, Jan (2001): Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Werner, Lars (2006): Grundskolans regelbok 2006/2007. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

 

Wikman, Tom (2004): På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande 

potential. Åbo: Åbo Akademis förlag. 



 36 

7. Bilagor 

I detta avsnitt har vi samlat bilagor av sådant som vi inte velat ha med i den flytande texten 

men som vi ändå har velat ha med i arbetet. Mail till rektorer, missivbrev och enkäten finns 

med här. 

 

7.1 Bilaga 1 – Mail till rektorer 
 
Hej! 
 
Vi är tre lärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete i pedagogik med didaktisk 
inriktning C. Vi vore mycket tacksamma om Er skola skulle kunna medverka i vår 
enkätundersökning som handlar om läromedlens användning i skolan.  
 
Vi planerar att genomföra undersökningen vecka 46 – 48. För att underlätta för både Er och 
oss vore det bra om vi kan få möjlighet att komma till Er under ett lärarmöte eller liknande 
när alla lärare är samlade på ett ställe. 
 
Vi vore tacksamma om Du som rektor kan förbereda lärarna på att vi kommer. Enkäten 
beräknas ta cirka 15 minuter att genomföra.  
 
Vi kommer att höra av oss senare per telefon angående en passande tid när vi kan komma till 
Er. 
 
Eventuella frågor kan Du ställa till: 
 
Maria Björklund 
maria.bjorklundh042@student.oru.se 
 
Cecilia Holmgren 
cecilia.holmgrenh042@student.oru.se 
 
Eleonore Johansson 
eleonore.johanssonh041@student.oru.se 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia, Eleonore och Maria 
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7.2 Bilaga 2 – Mail till rektor efter andra urvalet 
 

Hej! 

  

Vi är tre lärarstudenter som just nu skriver vårt examensarbete i pedagogik med didaktisk 
inriktning C. Vårt syfte med detta examensarbete är att få insikt om i vilken utsträckning och 
hur lärare använder läromedel för att möjliggöra elevers lärande. Vi har fokuserat på 
läroboken eftersom den traditionellt sett varit det huvudsakliga läromedlet. Vi är mycket 
tacksamma att Er skola kan medverka i vår enkätundersökning. Enkäten beräknas ta cirka 15 
minuter att genomföra.  

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 

  
Cecilia Holmgren, Eleonore Johansson och Maria Björklund 
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7.3 Bilaga 3 – Missivbrev  
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7.4 Bilaga 4 – Enkäten  
 

Läromedel i skolan 
 
Vid besvarandet av enkäten ber vi dig att fokusera på ett ämne om du undervisar i två eller 
flera.   
 
 

 
 
Först några frågor  om dig 
 
 
Är Du 

�
  Man 

   
 

�
  Kvinna 

 
 
Vilket år är Du född 19______ 
 
 
Har Du lärarexamen 

�
  Ja, år 19______   

   
 

�
  Nej 

 
 
Hur många år har Du undervisat ______ antal år 
 
 

 
 
Val av läromedel 
 
 
Hur väljer Ni på Er skola läromedel 

�
  Ämneskonferensen väljer gemensamt läromedel 

för respektive ämne 
   
 

�
 Enskild lärare väljer själv läromedel 

   
 

�
 Enskild lärare väljer läromedel tillsammans med 

eleverna 
   
 

�
  Annat___________________________________ 

   
  ________________________________________ 
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Påverkar skolans ekonomi valet av läromedel �  Ja 
   
 �  Nej 
 
 

 
 
Användning av läromedel 
 
 
I vilken utsträckning använder Du läroböcker i Din  �  Alltid 
planer ing av undervisningen   
 �  I stor utsträckning 
   
 �  I liten utsträckning 
   
 �  Aldrig 
 
 
Kan Du se något problem med att använda läroböcker i  �  Ja 
Din planer ing av undervisningen   
 �  Nej 
 
Motivera Ditt svar 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
I vilken utsträckning använder Du läroböcker i Din  �  Alltid 
undervisning   
 �  I stor utsträckning 
   
 �  I liten utsträckning 
   
 �  Aldrig 
 
 
Kan Du se något problem med att använda läroböcker i  �  Ja 
Din undervisning   
 �  Nej 
 
Motivera Ditt svar 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Undervisning och lärande 
 
 
På vilket sätt använder Du läroböcker i Din undervisning? 
Markera de tre sätt som Du använder mest. 
 

�
 Som diskussionsunderlag 

  
�

 Som underlag för en föreläsning 
  

�
 Som självstuderingsmaterial till eleverna  

  
�

 Som grund för grupparbete 
  

�
  Som grund för temaarbete 

  
�

 Enbart instuderingsfrågorna används 
  

�
 Annat______________________________________________ 

  
 ___________________________________________________ 
 
 
Vilket undervisningssätt tror Du att de flesta elever lär sig bäst på?  
Markera de tre alternativ som bäst överensstämmer med Din uppfattning. 
 

�
 Läraren föreläser och antecknar på tavlan för eleverna 

  
�

 Eleverna arbetar med material som läraren tillverkat 
  

�
 Eleverna läser i läroboken 

  
�

 Eleverna arbetar med instuderingsfrågor 
  

�
 Eleverna ser en film 

  
�

 Eleverna söker information från olika källor på egen hand 
  

�
 Eleverna använder sig av dataprogram eller dataspel 

  
�

 Lärare och elever diskuterar tillsammans ett specifikt ämne 
  

�
 Annat______________________________________________ 

  
 ___________________________________________________ 
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Lärarens roll 
 
 
Anser Du att läroboken används mer när antalet lärare blir färre i skolan �  Ja 
   
 �  Nej 
 
 
Anser Du att läromedlens roll blir viktigare då lärarrollen är mer av  �  Ja 
handledande typ   
 �  Nej 
 
 
Övriga synpunkter: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

 
 


