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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur lärare idag ser på läromedel samt att identifiera och avgöra 

betydelsen av de faktorer som styr valet av läromedel samt eventuella implikationer på 

undervisningen i gymnasieskolan inom ämnet naturkunskap. För att empiriskt undersöka dessa 

förhållanden har kvalitativa intervjuer genomförts med åtta lärare och resultatet analyserats med 

en diskursanalytisk ansats och kvalitativ textanalys. Vi fann att läroboken fortfarande har en stark 

ställning som det ledande läromedlet. Dessutom fann vi att faktorer som ekonomiska resurser, 

kollegial kompromiss, läromedlens innehåll, individuella föreställningar samt elevens behov och 

förutsättningar har betydelse för lärarens val av läromedel. Läromedelsvalets konsekvenser för 

undervisningen kan vara negativa utifrån de styrdokument som föreligger. I de intervjuer vi 

genomförde talade lärarna inte om läromedlens aktiva roll i syfte att exempelvis utveckla elevens 

delaktighet i undervisningen, vilket har en framträdande roll i läroplanen för den mål- och 

resultatstyrda skolan. 
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1. Inledning 

Läraren har ett stort ansvar i att erbjuda en miljö som främjar elevers lärande. Även om denna 

miljö byggs upp i samspelet mellan lärare och elev, som en del av kontexten (Englund, 1997), så 

finns det föremål som kan bistå som hjälpmedel i meningsskapandet. Det kan exempelvis vara en 

text (Englund, 1997) i form av läroboken, men även lektionssalens utformning eller kemikalier 

kan fungera som hjälpmedel. Tillsammans utgör text och kontext det meningserbjudande som 

eleverna erhåller genom undervisningen. Englunds (1997) perspektiv innebär att en mängd val 

måste göras, exempelvis av innehåll, metod eller undervisningsmaterial. Dessa val får 

konsekvenser för vilken mening eleverna erbjuds och hur kunskapen kan formas. Ett viktigt 

övervägande läraren måste göra är att välja läromedel. 

Samhällets utveckling de senaste decennierna har lett till nya möjligheter inom 

utbildningssektorn och samhällsförändringen har även tvingat skolan till omstruktureringar i 

form av nya styrdokument och pedagogiska idéer. Från en centraliserad skola med framförallt 

nationell styrning har skolan utvecklats till en decentraliserad målstyrd skola med större lokalt 

inflytande. Med övergången till den målstyrda skolan samt den digitala erans framfart har 

valfriheten och möjligheterna ökat gällande läromedel. (Juhlin Svensson, 2000)  

Valet av läromedel är dock inte helt självklart, dels för att utbudet är svårt att överskåda, men 

även för att olika faktorer som exempelvis ekonomi eller pedagogisk grundsyn påverkar valet. 

Därför krävs en medvetenhet hos läraren att kunna göra kvalificerade urval och ett professionellt 

förhållningsätt i relation till styrdokumenten. I de styrdokument som skolans verksamhet vilar på 

idag finns ingen direkt reglering av läromedelsvalet, vilket innebär att läraren bör vara fri i sitt val. 

Skolverkets (2006) rapport Läromedlens roll i undervisningen, är en kvantitativ- och kvalitativ 

studie av faktorer som påverkar läromedelsval i grundskolan, vilken anger ekonomi, lärarens 

kompetens i ämnet, lärarens pedagogiska grundsyn samt elevers olika behov och förutsättningar 

som de mest betydelsefulla faktorerna i valet. En betydande faktor är också skoltraditioner som 

Juhlin Svensson (2000) lyfter fram i form av ämneskonferensens betydelse för läromedelsvalet. 

Juhlin Svenssons (2000) studie är en av få under senare år som behandlar dessa frågor i 

gymnasieskolan med riktning mot naturvetenskapliga ämnen. Avsaknaden av aktuella studier, 

med fokus mot gymnasieskola och naturvetenskap, gör att vi riktat denna studie specifikt mot 

läromedelsfrågor i gymnasieskolan och ämnet naturkunskap. 

Den valfrihet som det idag ges utrymme för inom ramarna för styrdokumenten gör att det är 

viktigt för läraren att också göra medvetna val och skapa ett professionellt förhållningsätt till sitt 

yrke. Att läromedlen, och faktorer som styr valen av dessa, har en stor betydelse för skolans 

pedagogiska verksamhet är uppenbart för varje lärare. Läroplanskommittén uttrycker i sitt 

betänkande att:  
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Läromedlen utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen. (SOU 

1992:94, s.35)  

Alltså är det betydelsefullt att vara medveten om vad som påverkar valen och vilka konsekvenser 

detta får för verksamheten. Med tanke på den nuvarande skolpolitiska utvecklingen med 

intentioner att höja kvalitet och professionalism hos lärarna så finns också skäl att problematisera 

dessa frågor. En studie som belyser detta är därför motiverad enligt oss, dels med tanke på 

bidraget till forskning, men också utifrån vår egen situation som blivande reflekterande lärare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att identifiera påverkansfaktorer som påverkar lärarnas val av 

läromedel i gymnasieskolan och ämnet naturkunskap. Vidare avser vi undersöka vilka 

implikationer dessa val får för undervisningens måluppfyllelse i förhållande till läroplanen. 

För att kunna besvara ovanstående syfte har vi lyft fram ett antal frågeställningar. 

- Vad innebär läromedelsbegreppet för lärarna? 

- Vilka faktorer påverkar lärarnas val av läromedel?  

- Hur anser lärarna i studien att valet av läromedel påverkar undervisningens måluppfyllelse i 

förhållande till styrdokumenten? 

1.2 Definition av läromedelsbegreppet 

Ett centralt begrepp som innefattas i vår studie är begreppet läromedel. Det är lätt att dra 

slutsatsen att läromedel endast handlar om läroböcker då detta varit ett centralt läromedel inom 

den svenska skolan (Juhlin Svensson, 2000). I den moderna utbildningshistorien så har läroboken 

varit det dominerande pedagogiska verktyget och skolan skulle inte förstås i den mening vi idag 

förstår den utan läroböcker (Westbury, 1993).  

Selander (1988) definierar pedagogisk text genom att den återskapar eller reproducerar 

befintlig kunskap. Textens struktur följer vissa pedagogiska riktlinjer och har ett urval och en 

avgränsning av det som återges. En pedagogisk text kan exempelvis vara lärobok, läsebok eller 

film. Selander skiljer på olika texttyper och menar att en text som inte är framställd för ett 

pedagogiskt syfte, exempelvis en tidningsartikel, inte är en pedagogisk text trots att den kan 

användas i ett pedagogiskt sammanhang.  

Korsell definierar läromedel som: 

Föremål format av människan som används i undervisningen för att underlätta lärande. (Korsell, 

2007, s. 26) 

Läromedel i den form som Korsell (2007) talar om dem kan alltså innebära material som inte 

producerats med syfte att användas för undervisning. Denna definition skiljer sig i avseende på 

pedagogiskt syfte i jämförelse med den pedagogiska text som Selander (1988) definierar. Korsell 
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(2007) skiljer vidare mellan primärt och sekundärt pedagogiskt material där det primära är 

producerat i syfte att användas i ett pedagogiskt sammanhang, alltså en pedagogisk text enligt 

Selander (1988). Det sekundära pedagogiska materialet är inte framtaget i ett undervisningssyfte 

men kan tillskrivas det utifrån sammanhanget. Utifrån denna synvinkel så skulle en tidningsartikel 

vara ett pedagogiskt material till skillnad från Selanders definition. Enligt Korsell (2007) är dock 

inte urval, avgränsning eller pedagogiska riktlinjer på förhand bestämda utan utgår istället från att 

läraren skapat dessa i valet.   

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen beskrivs läromedelsbegreppet som: 

sådant som lärare och/eller elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Det är således 

intentionen – i det här fallet elevernas måluppfyllelse – bakom användandet som medför att något 

anses eller inte anses vara ett läromedel. Detta innebär att läromedel i denna undersökning inte 

enbart avser läroböcker eller annat skriftligt material, som t.ex. tidningsartiklar, uppslagsverk och 

skönlitteratur, utan att det även omfattar t.ex. Internet och dataprogram, filmer och konstverk, 

naturen (djur och växter) och lärosituationer som t.ex. studiebesök. (Skolverket, 2006, s.15) 

Denna beskrivning är relativt bred och när exempelvis naturen och lärosituationer innefattas i 

läromedelsbegreppet kan i princip det mesta som bidrar till att nå elevernas måluppfyllelse räknas 

in i läromedelsbegreppet.    

En viktig, eller åtminstone vanlig, källa till läromedel och läroböcker är 

läromedelsproducenterna. Enligt den svenska branschorganisationen för läromedel, Svenska 

läromedel, definieras läromedel som:  

Lärverktyg som utvecklats för att användas för undervisning, det vill säga för ett bestämt 

pedagogiskt syfte i ett organiserat sammanhang (Svenska läromedel, 2010) 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, omnämns inte termen läromedel direkt. Det 

enda dokument, där begreppet läromedel definieras ur ett statligt perspektiv, är förarbetet till 

läroplanen. Där uttrycks att:  

Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att uppnå målen 

för undervisningen. (SOU 1992:94, Kapitel 6, bilaga 1) 

Denna definition hör dock till bilagan som syftar till betänkandet för grundskolans läroplan, Lpo 

94, och inte gymnasieskolan. Någon definition för gymnasieskolan finns därför inte explicit i 

statliga dokument. I senare forskning (Korsell, 2007; Skolverket, 2006) tenderar begreppet få en 

allt vidare betydelse. Vi väljer i denna studie att utgå från den definition som ges i förarbetet till 

läroplanen, nämligen att läromedel är sådant som lärare och elever väljer att använda för att 

uppnå uppsatta mål. Att vi väljer denna definition grundar sig dels i vår egen syn på innebörden 

av verktyg för lärande samt att vi vill ha en bred teoretisk utgångspunkt för att inte begränsas av 

den, möjligtvis rika, variation som förekommer hos lärarna. 
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1.3 Historiskt perspektiv på läromedelsval 

Ur ett historiskt perspektiv har valet av läromedel varit begränsat av den regelstyrning som 

karaktäriserat den svenska skolan under en stor del av 1900-talet. År 1938 inrättades statens 

läroboksnämnd som granskade läroböcker och angav vilka läroböcker som fick antas av skolor 

och användas i undervisningssyfte. Granskningen skulle kontrollera om innehållet följde de 

gällande styrdokumenten. Nämndens uppgift var även att underlätta skapandet av nya läroböcker.  

(Johnsson Harrie, 2009; Juhlin Svensson, 2000).   

På grund av läroplansreformerna under 1960-talet förändrades systemet för granskning. 

Läromedelsproducenterna blev själva ansvariga för pedagogisk granskning och det nya statliga 

organet läromedelsnämnden, som var knutet till skolöverstyrelsen, ansvarade för 

objektivitetsgranskning samt att läromedlen följde läroplaners mål och riktlinjer. (Johnsson 

Harrie, 2009; Juhlin Svensson, 2000) Under 1970-talet påbörjades den decentralisering som 

senare kom att förändra den svenska skolan och läromedelsfrågorna behandlades därefter allt mer 

på kommunal nivå, med följden att de statliga organens inverkan minskade. 

Den sista statliga granskningen av läromedel avvecklades år 1991 och kvaliteten på de 

läromedel som används idag bestäms av producenter och konsumenter. Enligt Johnsson Harrie 

(2009) är tanken med den resultat- och målstyrda skolan att den professionella läraren ska 

bedöma och välja ut de läromedel som ska användas i deras uppdrag för att nå de mål som 

styrdokumenten syftar till. Det finns därför en indirekt statlig styrning då styrdokumenten är av 

staten konstruerade och därmed bör ligga som grund för utförandet av det professionella 

uppdraget och därmed läromedelsvalet.   

1.4 Läromedel i styrdokumenten 

Sett till styrdokumenten så finns ingen explicit definition av läromedel, men skollagen nämner 

läromedel i termer av att eleverna skall:  

utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs. (SFS 1985:1100)  

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, uttrycker däremot en rad olika uppgifter som 

skolan ska uppfylla som indirekt kan vara kopplade till läromedel. Ett exempel ur läroplanen där 

läromedel berörs indirekt är uttrycket att:  

elever skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. (Lpf 94)  

Valet av läromedel regleras inte heller det av läroplanen. I läroplanen för de frivilliga 

skolformerna uttrycks, i samband med elevernas ansvar och inflytande, att eleverna ska vara 

delaktiga i utformandet av undervisningen och dess innehåll. Därav postulerar styrdokumenten 
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att även eleverna bör vara med i valet av läromedel som påverkar en stor del av verksamheten. I 

riktlinjerna under läroplanen står att läraren i skolan ska: 

Se till att alla elever […] får ett verkligt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen (Lpf 94) 

Planera undervisningen med eleverna (Lpf 94) 

Det enda stället där termen läromedel benämns är under rektors ansvar där rektor ska ansvara för 

att:  

Arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god 

kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, 

datorer och andra tekniska hjälpmedel. (Lpf 94)  

I vår tolkning av styrdokumenten finns formuleringar som vi anser kan komma att få betydelse 

för läromedelsvalet. Men i egentlig mening finns inga uttryckta ståndpunkter om läromedel från 

den svenska staten. 

1.5 Perspektiv på lärande 

Föreställningen om hur elever lär sig utgår enligt Säljö (2005) ifrån två centrala perspektiv, 

nämligen rationalism och empirism. Rationalismen, med Piaget som den främste företrädaren, 

utgår från att eleven har en ärvd uppsättning kunskap som finns inuti individen. Eleven utformar 

sedan sin egen kunskap utifrån sin ärvda erfarenhet och skolan kan enbart bidra med en 

främjande miljö i denna kunskapsbildande process. Empirismen däremot ser eleven som ett tomt 

blad till vilket någonting tillförs utifrån och som får individen att förändra sitt tänkande eller 

beteende.  

Säljö (2005) ställer sig dock kritisk till dessa båda perspektiv eftersom ingen av dem tar hänsyn 

till människan som en social varelse som ständigt samspelar med andra. Som svar på denna 

otillräcklighet hänvisar han till Vygotskijs sociokulturella perspektiv, som inte bara ser till 

individen och hennes lärande, utan också hur lärandet alltid sker i relation till samhället hon lever 

i. För att kunna övervinna hinder för lärandet och hantera den sociala situation som eleven 

ingrips i måste hon ha tillgång till en uppsättning artefakter att använda i en medierad handling 

(Säljö, 2005). Artefakterna kan vara av olika karaktär, intellektuella eller fysiska, men gemensamt 

är att de är tillverkade av människan. Exempelvis kan en artefakt utgöras av ett språk som 

används i kommunikationen med andra, eller som är aktuellt för denna studie - ett läromedel. 

Utifrån den medierade handlingen kan det vara på plats att förtydliga att detta endast gäller 

mänskligt producerade läromedel. Trots att en medierad handling är tänkt att hjälpa eleven i den 

sociala situationen är verktygen inte alltid helt enkla att förstå. För att förstå en vetenskaplig text 

krävs att eleven är förtrogen med centrala begrepp och företeelser inom vetenskapen. Säljö & 

Wyndhamn (2002) beskriver denna förtrogenhet till ämnet utifrån undervisning i 

Naturvetenskap. De beskriver en vetenskapsdisciplin som en diskurs, ett specifikt sätt att tänka, 
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tala och argumentera, som är typiskt för just det ämnet. För att eleven ska förstå Naturvetenskap 

måste denne förstå diskursen och de bakomliggande elementen som gör ämnet specifikt. I denna 

förståelse är språket ett viktigt verktyg förutsatt att det används i rätt sammanhang, eftersom ord 

kan ha olika innebörd beroende på kontexten (Östman, 2002).  

Att förstå hur elever lär sig är en förutsättning för att kunna dra slutsatser om konsekvenserna 

av olika läromedelsval. Elevernas olika sociokulturella bakgrunder medför att de lär sig och 

tillägnar sig kunskap på olika sätt. Denna variation i elevens lärande, i relation till definitionen av 

läromedel som ett hjälpmedel i måluppfyllelsen, innebär att läromedelsvalet får stor betydelse i 

det sociokulturella perspektivet.  

1.6 Påverkansfaktorer i tidigare forskning 

Svenska staten, i form av Skolverket, har det övergripande ansvaret för den svenska skolans 

verksamhet och utveckling. Skolverket har i rapporten Läromedlens roll i undervisningen undersökt 

vad som påverkar lärarens val av läromedel i grundskolan. Rapporten visar att lärarens 

kompetens, pedagogiska grundsyn, elevers behov och förutsättningar samt skolans ekonomi är de 

mest betydelsefulla faktorerna som påverkar detta val (Skolverket, 2006).  

Rapporten, som baseras på enkätundersökningar och intervjuer som gjorts med lärare på 

grundskolan, bedömer lärarens kompetens utifrån utbildning, behörighet samt lärarens egen 

uppfattning av sin kompetens. Rapporten utelämnar dock själva innebörden av de faktorer som 

lärarna anser ha betydelse. 

I Skolverkets rapport framhålls nuvarande styrdokument, med ökad frihet och möjlighet till 

självständiga val, som bakgrund till att lärarna upplever kompetens och pedagogisk grundsyn som 

viktiga faktorer för valet av läromedel. 

Molin (2006) beskriver hur lärarens uppgift i undervisningen förändrats med den mål- och 

resultatstyrda skolan jämfört med tidigare situation. Från att ha uppgiften att undervisa utifrån de 

moment- och metodanvisningar som fanns beskrivna i tidigare styrdokument ska nu 

gymnasieläraren tolka de kunskapsmål som genomsyrar den mål- och resultatstyrda läroplanen, 

Lpf 94. Det är lärarens professionalism, baserad på didaktiska och ämnesteoretiska kunskaper, 

som skapar det ämnesstoff och de metoder som används i undervisningen. Detta kan benämnas 

med det lokala frirummet (SOU 1992:94) som är lärarens frihet att utforma undervisningen på 

det lokala planet, med utgångspunkt i läroplanen. Molin (2006) beskriver också att tanken med 

frirummet är att läraren, tillsammans med elever, avgör vilka metoder och vilket ämnesstoff som 

används för att uppnå läroplanens kursmål. Användandet och valet av läromedel bör sannolikt 

påverkas av lärarens frirum. Molin (2006) diskuterar också i sin avhandling hur skolgeografins 

innehåll i form av läromedel förhåller sig till styrdokumentens strävan mot ökad demokratisk 

medvetenhet och solidaritetskänsla hos eleverna. Molins uppfattning är att innehållet i läromedlen 

för geografi inte stimulerar eget tänkande och reflektion och att de läromedel som används är 

förankrade i föråldrade synsätt och därmed inte i linje med nuvarande styrdokument. Läromedel 
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behöver, enligt Molin (2006), problematiseras och kritiskt granskas då de utgör en väsentlig del av 

kunskapskällan och är normen för vad som uppfattas som viktig kunskap. Här betonas alltså ett 

viktigt förhållande mellan styrdokumenten och lärarens val av läromedel.   

Lärarens pedagogiska grundsyn är ett begrepp som, enligt Svingby m.fl. (1982) utgår ifrån 

lärarens syn på människor och samhället omkring dem: 

Detta begrepp innehåller lärarens perception och tolkning av mål och förutsättningar för 

undervisningen, vilken i sin tur grundas på lärarens uppfattning om skola och samhälle, om 

människan i skolan och samhället och om kunskapens natur. Det handlar därvid både om vad 

läraren ser som väsentligt innehåll och vad hon/han bedömer som möjligt och rimligt att uppnå. 

(Svingby m.fl. 1982, s.173) 

Korsell (2007) visar att lärare i grundskolan upplever det negativt om läromedlet strider mot deras 

egna pedagogiska grundsyn. Johnsen m.fl. (1998) menar att en lärare aldrig kan vara helt fri i sitt 

val av läromedel eftersom denne alltid påverkas av ekonomiska, ideologiska eller kollegiala 

implikationer som får betydelse för valet. 

Lärarnas gemensamma grundsyn och kompetens har enligt Juhlin Svensson (2000) 

konsekvenser för valet av läromedel. I Juhlin Svenssons studie var ämneskonferensen, en grupp 

lärare inom samma ämnesområde, avgörande för att ett primärt läromedel valdes. Det primära 

läromedlet utgörs av elevens lärobok som används under läsåret. Viktigast i bedömningen av ett 

läromedel var kollegors erfarenhet och kunskap. Den kollegiala påverkansfaktorn för 

läromedelsval är något som även Johnsen m.fl. (1998) lyfter fram, nämligen att valet kan vara 

influerat av rekommendation. Med ordet rekommendation menas att en viss styrning påverkar 

valet. Även om läraren är fri att välja bok eller läromedel så finns påtryckningar från ämnesgrupp, 

lärarråd, rektor, föräldrar samt ekonomiska förutsättningar.  Johnsen m.fl. påstår också att 

exempel finns där lärares val i efterhand har ändrats av olika grupperingar som skolstyrelser och 

kommissioner på grund av innehållsideologiska omständigheter.  

Lärarens egen kompetens är något som också Englund (2006) anser vara en viktig faktor för 

läromedelsvalet, men då uttryckt som trygghet inom sitt ämnesområde. I en studie med norska 

lärare visar Andersen Bueie (2002) att många lärare anser sig ha en god kompetens när det 

kommer till valet av läroböcker. Lärarna påpekar samtidigt att denna kompetens är förbunden 

med erfarenhet eftersom ingen formell utbildning i läromedelsval finns i norsk utbildning. I 

boken Datorer, IT och en förändrad skola skriver Jedeskog (1998) om datoranvändningen i skolan 

och att två olika faktorer påverkar om en lärare väljer att använda datorn i undervisningen. Den 

första handlar om ett allmänt teknikintresse hos läraren och den andra om lärare som har ett 

genuint förändringsintresse där den pedagogiska aspekten är den centrala framför den rent 

tekniska. Att lärarens attityd är en viktig faktor som hänger samman med pedagogisk grundsyn 

blir tydligt i Jedeskogs (2000) forskning på datoranvändningen i undervisningen: 

att den enskilde lärarens attityd till och bedömning av datoranvändningen i undervisningen synes 

vara avgörande för om och i vilken utsträckning tekniken används (Jedeskog, 2000, s.118) 



12 

 

Skolans ekonomiska resurser beror enligt Juhlin Svensson (2000) av skolans organisation och 

resursfördelning. De ekonomiska förutsättningarna för att göra ett visst val kan variera beroende 

av hur skolan väljer att fördela pengarna. Detta medför att en decentraliserad skola har större 

möjligheter att prioritera läromedel eftersom lärarna i högre grad styr över de ekonomiska 

resurserna (Juhlin Svensson, 2000). De ekonomiska resurserna måste även sättas i relation till att 

olika läromedel kostar olika mycket. Naeslund (2001) diskuterar detta utifrån en försöksskola där 

eleverna förfogande över var sin dator och kommer fram till att en av de negativa effekterna med 

datorer som läromedel är just de höga omkostnaderna. I en amerikansk studie visade intervjuer 

med representanter från olika förlag att den ekonomiska faktorn spelar en betydelsefull roll i 

pedagogens val av lärobok (Watt, 2009). Utifrån ekonomiska aspekter beskriver Korsell (2007) att 

övrigproducerat material, dvs. sådant som producerats av företag som inte är ett förlag, samt 

sekundärt pedagogiskt material ofta är billigt i förhållande till förlagsproducerat material och att 

det finns ekonomiska motiv för att välja dessa typer av läromedel. Med sekundärt pedagogiskt 

material avser Korsell (2007) sådant som egentligen inte tillverkats i pedagogiskt syfte, men som 

går att använda i detta syfte. En annan faktor som främjar val av övrigproducerat- och sekundärt 

pedagogiskt material är deras funktion i form av flexibilitet och medskapande, det blir en del av 

lärprocessen. Levén (2003) har i en enkätundersökning bland 766 lärare undersökt deras attityder 

till läromedel. I rapporten behandlas den ekonomiska aspekten av läromedel och där anger 

hälften av lärarna att de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga. De som minst bekymras av den 

ekonomiska faktorn i valet av läromedel uppges vara gymnasielärarna. I de fria kommentarer som 

gjorts i enkäten uttrycks att frågan om läromedelsresurser är bekymmersam i många skolor.   

1.7 Lärobokens ställning i undervisningen 

Johnsen m.fl. (1998) beskriver hur läroboken stärkt sin ställning i och med förskjutningen mot en 

decentraliserad skola och mindre styrande läroplaner. Svingby (1982) menar i sin studie om 

läromedlens styrning att läromedlens innehåll och form har en betydelse för verksamheten i 

skolan. De kan antingen försvåra eller förenkla en verksamhet i förhållande till styrdokumenten. 

Om läromedlen stärker en traditionell undervisning eller inte ger vägledning i att omsätta 

läroplanens intentioner i förhållande till ämnesområdet, så försvårar det verksamheten. Om 

läromedlet istället motsvarar kraven från läroplanen och ger en tolkning av styrdokumenten så 

underlättar det undervisningen. Levén (2003) uppger också att läromedel kan utgöra ett stöd för 

läraren, inte enbart eleverna. Hälften av lärarna uppger att de har stöd av tryckta läromedel som 

underlättar deras arbetsätt. 75 % av lärarna anser att det tryckta läromedlet är en planeringshjälp. 

84 % av lärarna anser sig kunna påverka val och inköp av läromedel, dock inom de ramar som 

ekonomin tillåter. I frågan om att arbeta utan lärobok så uppger 82 % av lärarna att de 

regelbundet använder läroboken som läromedel. De lärare som aldrig använder läroboken uppgår 

i studien till 1,7 %.  
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Juhlin Svensson (2000) hävdar att det primära läromedlet, elevens lärobok som är vald av 

ämneskonferensen, i den pedagogiska praktiken förverkligar styrdokumenten. Det valda 

läromedlet, i detta fall en lärobok, upplevs utgöra en garanti för att verksamheten går i linje med 

styrdokumentens krav. Norska lärares innehållsmässiga krav på läroboken är enligt Andersen 

Bueie (2002) just läroplansuppfyllelse, men även korrekthet och språklig kvalitet. Följden blir 

enligt Johnsen m.fl. (1998) att efterfrågan på läroböcker som följer styrdokumenten, resulterar i 

att innehållet i olika läroböcker blir likvärdigt. Därmed blir också valet mellan olika läroböcker 

mindre betydelsefullt. Korsell (2007) studerar de nationella provens förhållande till valet av 

läromedel i grundskolans tidigare år. Nationella prov har i studien större inverkan än läroplan och 

kursplan och avgör för vissa av lärarna helt vilka läromedel som ska användas i undervisningen. 

De läromedel som gör att eleverna är framgångsrika på nationella prov gör också lärarna 

framgångsrika.  

 Elevernas påverkan på valet av läromedel anses vara mycket litet. I Norska gymnasieskolan så 

bestämmer ämnesläraren vilka böcker eleverna ska köpa och således är ekonomi och 

tillgänglighet på begagnatmarknaden faktorer som styr valet (Johnsen m.fl. 1998). Trots detta 

framhåller lärare i Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen att elevens behov och 

förutsättningar har stor betydelse i lärarens val av läromedel. 

1.8 Studiens bidrag till forskningen 

Vad som skiljer denna studie från tidigare arbeten på området är det fokus som riktas på 

kvalitativa intervjuer. Vi vill inte endast framhålla de olika faktorerna, utan med hjälp av den 

kvalitativa ansatsen visa hur lärarna talar om dessa, och vilka didaktiska implikationer detta 

medför. Vidare riktar sig denna studie mot läromedelsfrågor inom det naturvetenskapliga 

området med inriktning på naturkunskap i gymnasieskolan, där det tidigare funnits en brist på 

forskning (Juhlin Svensson, 2000). Exempelvis innehåller Skolverkets rapport (2006) en ansenlig 

mängd kvalitativa intervjuer, men rapporten är avgränsad till grundskolan. Forskning mot 

gymnasiet finns exempelvis i form av Levén (2003), men här saknas det kvalitativa perspektivet. 

Juhlin Svensson (2000) har undersökt situationen på gymnasieskolan med en kvalitativ ansats, 

dock inte inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Vi hoppas därmed kunna bidra med 

kompletterande kunskap och ett djup till den forskning som redan finns tillgänglig.  
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den metod vi använt i denna studie, följt av 

motiveringar för de urval vi gjort samt redogöra för de forskningsetiska överväganden vi gjort.  

Materialet till denna studie erhölls genom intervjuer med lärare i naturkunskap inom 

gymnasieskolan. Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning samt skriftliga anteckningar. 

De delar av lärarnas utsagor som var signifikanta för studien, i avseendet att de enligt oss hade en 

innehållslig koppling till syfte och frågeställningar, transkriberades till text.  Detta material 

granskades sedan för att kunna sättas i relation till de teoretiska utgångspunkterna och studiens 

frågeställningar. 

I studien vill vi besvara syftet med utgångspunkt i de verksamma lärarnas synvinkel och 

utformandet av studien och metoden utgår från ett kvalitativt perspektiv. Samhällsvetenskaplig 

forskningssystematik, sett ur det kvalitativa perspektivet, kan enligt Esaiasson m.fl. (2007) utgå 

från att: 

ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext 

vari den ingår. (Esaiasson m.fl. 2007. s. 237) 

Den text som är utgångspunkt i Esaiasson m.fl. (2007) består i denna studie av det material som 

samlats in under intervjuer med lärare. Materialet består inte endast av text utan är ett resultat av 

ljudinspelningar och transkriberingar från dessa. För att kunna svara på syftet vill vi därför 

beskriva den diskurs som framkommer och skapas ur intervjuerna med lärarna och som lyfter 

fram lärarnas syn på läromedelsfrågor i den kontext de verkar. För att definiera ett 

diskursteoretiskt perspektiv utgår vi ifrån: 

någon typ av social praktik som har med språkanvändning i något speciellt sammanhang att göra. 

Sociala praktiker är ett sätt som interagerande människor gör saker på. Det är fråga om 

handlingsmönster, vanor och konventioner som kan vara mer eller mindre regelstyrda. (Bergström 

& Boréus, 2005. s. 17)  

Den diskurs kring läromedel som vi beskriver och analyserar grundas i lärarnas sociala praktik där 

deras språkanvändning får betydelse. Lärarnas språkanvändning formar den verklighet eller 

diskurs som de är verksamma inom. Vi ser på utsagorna som en bestämd verklighet och inte bara 

en beskrivning av den.  Vi analyserar därmed, och uppfattar diskursen, utifrån vad lärarna väljer 

att säga men också vad de väljer att utelämna. 

För att erhålla ett material har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun utgår från intervjupersonens synvinkel för 

att förklara världen och att bygga en mening utifrån deras erfarenheter. Det är ur denna synvinkel 

vi vill problematisera läromedelsfrågan i denna studie. 
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2.1 Kvalitativ intervju  

Intervjuer kan kategoriseras som kvantitativa eller kvalitativa beroende på vilka intentioner 

intervjuaren har, alltså vilket syfte eller vilka frågor som skall besvaras. En kvantitativ intervju i 

sin enklaste form fokuserar på numeriska variabler (Trost, 2010). Sådana intervjuer har en relativt 

hög grad av standardisering, frågorna och situationen är densamma för alla intervjuade och en låg 

grad av variation förekommer. Ibland kallas även denna typ av intervju för strukturerad intervju 

(Johansson & Svedner, 2006), men vad Trost menar med hög grad av struktur är förutbestämda 

svarsalternativ eller noggrant utvalda samtalspunkter. Kvalitativ intervju kan dock vara 

strukturerad i det avseende att den följer en viss struktur eller tema. Intervjun i denna studie är 

strukturerad med hänsyn till att den har specifika teman och vissa samtalsområden, men 

ostrukturerad i förhållande till de direkta frågorna och svarsalternativen. Den har en låg grad av 

standardisering då situationen, definitiva samtalsfrågor och förhållanden under intervjuerna kan 

variera. Den kvalitativa intervjun bortser från de numeriska variablerna och ser istället till 

helheten och bakgrunden till det intervjupersonerna uttrycker.  Kvalitativa intervjuer 

karakteriseras ofta av en låg grad av standardisering, alltså påverkas intervjun i realtid av de svar 

som intervjuobjektet ger på frågorna.    

Som utgångspunkt för den kvalitativa intervjustudien använde vi Kvale och Brinkmanns 

(2009) sju stadier: Tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009; 

Esaiasson m.fl. 2007) (se bilaga 1) som låg till grund för intervjun samt vägledning under 

intervjun. Intervjuguiden följdes inte strikt under intervjuerna och guiden karaktäriserades av 

öppna frågor kring studiens centrala delar samt uppföljningsfrågor för mer detaljerad information 

kring intressanta reflektioner. (Esaiasson m.fl. 2009)  

Guiden är tematiserad utefter fem områden som anknyter till studien. Inledningsvis 

informerades lärarna kring de forskningsetiska principer som genomsyrade studien och syftet 

med denna. De två första temana berör bakgrundsinformation om skolan och läraren. Dessa 

inledande teman syftar också till att skapa en trygghet i relationen mellan lärare och intervjuaren. 

Men de är också viktiga i avseende på studien då denna bakgrund kan ha inverkan på lärarens 

förhållande till läromedelsval. Tredje temat gäller respondentens definition och relation till 

begreppet läromedel. Fjärde temat behandlar själva valet av läromedel och vad som påverkar 

detta val. Sista temat kretsar kring hur läromedelsvalen påverkar undervisningen och 

läromedelsvalens relation till styrdokumenten. 

2.2 Transkribering 

Ljudinspelningarna från intervjuerna avlyssnades efter intervjuerna och det innehåll som vi 

bedömde vara relevant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar transkriberades sedan 
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till ett textdokument med övergripande struktur angående lärarnas utsagor. Textdokumentet 

användes tillsammans med ljudinspelningarna som underlag för analysen av innehållet. 

2.3 Analys 

Analysen av materialet utgick ifrån ett diskursanalytiskt angreppsätt, där mönster i lärarnas språk, 

som en del i den sociala praktiken, besvarar studiens syfte (Winther & Phillips, 2000). Språket 

som komponent i det diskursteoretiska angreppssättet utgår från en strukturalistiskt eller 

poststrukturalistisk språkfilosofi. Detta innebär att vägen till verkligheten, den sociala praktiken, 

går via språket som inte bara beskriver den utan också skapar den. Verkligheten får en betydelse 

genom en diskurs. (Winther & Phillips, 2000) Språkets funktion inom diskursanalysen beskrivs 

också av Esaiasson m.fl: 

Diskursanalys utmärks, förutom intresset av maktförhållanden, av uppfattningen att språket är 

med och formar verkligheten. Texter och andra mänskliga uttryck tillskrivs avgörande betydelse 

för hur människor uppfattar världen. (Esaiasson m.fl. 2007. s. 239) 

Mönster som framträder i lärarnas språk identifierades av oss som motsägelser, kongruens, 

centrala begrepp, men det som inte sägs bidrar också till uppfattningen av diskursen. Hur lärarnas 

argument framställs och legitimeras är viktiga aspekter för analysen av diskursen.       

Analysen inspireras också av vad Esaiasson m.fl. (2007) beskriver som kvalitativ textanalys, där 

man ur det producerade textmaterialet från genomförda intervjuer vill finna samband mellan 

respondenternas beskrivning kring frågeställningarna och systematisera denna i en struktur. 

Esaiasson m.fl. (2007) beskriver analysmetoden som att: 

klargöra tankestrukturen hos aktörer som på ett eller annat sätt har varit viktiga i samhällsdebatten. 

(Esaiasson m.fl. 2007. s. 238) 

Aktörerna i studien utgörs då av de intervjuade lärarna och tankestrukturen är deras uttryckta 

åsikter om läromedelsval och påverkansfaktorer. I studien analyseras materialet utifrån det 

diskursanalytiska perspektivet med genomgång av hela materialet för att sedan plocka ut de delar 

som berör våra frågeställningar samt koncentrera detta material i en tematisk systematisering. 

Utsagor från olika respondenter som har ett sammanhang ordnas i grupper under ett tema. De 

grupper som då skapats utifrån respondenternas perspektiv i form av utsagor, uteblivna utsagor, 

likheter samt skiljaktigheter används för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

2.4 Urval och avgränsning 

Vi har studerat individer som arbetar som undervisande lärare på gymnasiet inom detta ämne, 

alltså lärare i naturkunskap inom gymnasieskolan. Denna avgränsning ger en viss homogenitet, 

och med tanke på den analys som ska redogöra för skillnader i lärarnas beskrivningar så väljer vi 

respondenterna utifrån vissa kriterier för att skapa variation och för att i större utsträckning 
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kunna generalisera resultatet. Dessa kriterier är skola, kön och erfarenhet av undervisning. 

Eftersom vi riktat oss till specifika individer på vissa skolor och till ett litet antal inom gruppen så 

är urvalet till viss del strategiskt. (Esaiasson m.fl. 2007 & Trost, 2010) Urvalet styrdes dock 

övergripande utifrån tillgängligheten av tillfrågade respondenter. 

För att få viss variation i materialet och öka generaliserbarheten av materialet så har vi 

intervjuat åtta olika lärare fördelat på fem olika gymnasieskolor. Att vi valde antalet åtta beror på 

att vi utifrån studiens omfattning inte hade möjlighet att analysera en större datamängd, men 

antalet ger ändå önskad variation. Totalt tillfrågades ett tjugotal lärare. 

Lärarna valdes utifrån deras ämneskompetens som lärare i naturkunskap och kontaktades 

inledningsvis med e-post (se bilaga 2). De lärare som ställde sig positivt till deltagande 

kontaktades vidare via e-post för bokning av intervju.  

2.4.1 Lärarna 

Nedan beskrivs kortfattat de lärare som intervjuats i studien. Samtliga namn är fingerade.  

Malin har fem års erfarenhet som lärare. Arbetade på en annan skola innan nuvarande 

anställning. 

Cecilia är inne på sitt andra år som lärare på gymnasiet. Fick anställning direkt efter 

genomförd lärarutbildning. 

Jens har arbetat inom skolan som lärare i ett tiotal år och har även erfarenhet från 

undervisning på universitet. Anställd på fem andra skolor innan nuvarande anställning. 

Bosse har över trettio års erfarenhet som lärare och har arbetat både inom grundskolan och 

gymnasiet men forskar även på deltid vid ett universitet. 

Anders har arbetat som lärare i totalt tolv år fördelat på två olika gymnasieskolor. Läraren har 

gedigen erfarenhet av läromedelsinköp.  

Per är inne på sitt sjunde år som lärare och har i huvudsak varit på samma skola under denna 

tid.  

Monica har tolv år erfarenhet som lärare. På nuvarande arbetsplats har hon arbetat i sex år. 

Astrid har arbetat ungefär tjugo år som gymnasielärare, men tio av dessa har hon undervisat i 

Naturkunskap. Dessutom forskar hon deltid vid ett universitet.    

 

2.5 Genomförande 

De två första av intervjuerna genomfördes gemensamt, men med en intervjuare som hade 

huvudansvar för varje intervju. Syftet med detta var att få en gemensam känsla för intervjuguiden 

samt hur intervjuerna ska genomföras. Resterande intervjuer genomfördes var för sig med en 

intervjuare och en lärare vid varje intervju. Intervjulängden varierade mellan 48 minuter och 66 

minuter. Samtliga intervjuer genomfördes på de skolor där lärarna var verksamma eller på annan 
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plats som valts av läraren. Intervjuerna spelades in med hårdiskinspelning och fanns tillgängliga 

som ljudfiler under transkriptionen och analysen.  

2.6 Studiens validitet och reliabilitet 

Urvalet omfattar lärare från en specifik kommun och inom den kommunala skolan. Därmed kan 

vi inte med säkerhet dra slutsatser om situationen i andra typer av skolor eller andra kommuner i 

Sverige där andra förutsättningar kan gälla. Vi kan dock dra förhållandevis generaliserbara 

slutsatser om läromedelsval i den aktuella kommunens gymnasieskolor inom ämnet 

naturkunskap. Studien har på denna punkt en hög grad av intern validitet. (Esaiasson m.fl. 2007)  

Det operationella mätverktyget, kvalitativ intervju, har betydelse för validiteten i denna studie. 

Svagheten är att endast ett fåtal analysenheter (Esaiasson m.fl. 2007) undersöks som utgör 

underlaget för materialet. Med tanke på vår ringa erfarenhet av intervjuer finns risken att 

osystematiska fel gör sig gällande i materialet, vilket skulle kunna innebära en brist i reliabiliteten. 

Dessutom påverkas validiteten av det faktum att två olika personer genomförde merparten av 

intervjuerna. Även om syftet och frågeställningarna var de samma påverkar personliga intressen 

och intervjusituationen resultatet.   

Av praktiska skäl, både plats- och tidsmässiga har vi inte kunnat välja analysenheter som 

medför fokus på hög extern generaliserbarhet. Utifrån de få analysenheter vi undersökt gör vi 

inte anspråk på att presentera alla existerande aspekter på läromedelsvalet. Att lärarna lyfter fram 

vissa aspekter tyder ändå på en empirisk signifikans ur ett kvalitativt perspektiv, oavsett antal 

analysenheter i studien.   

2.7 Forskningsetiska reflektioner 

De forskningsetiska aspekterna i detta arbete baseras på Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, nämligen: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) Vid intervjutillfället inledde vi med 

att förklara studiens syfte och läraren informerades om att deras deltagande var frivilligt och 

anonymt samt att nyttjandekravet av ljudinspelning och det transkriberade materialet begränsas 

till denna studie. Dock informerades att det publicerade resultatet i studien kan komma att 

användas av andra forskare. Vi valde att använda oss av muntligt samtycke direkt ifrån läraren för 

att säkerställa tryggheten för deltagande parter. Det transkriberade materialet som återges i 

studien avidentifieras genom fingerade namn och uppgifter om lärarnas arbetsplats utelämnas. 

2.8 Arbetsfördelning 

Inledning, metod och diskussion skrevs gemensamt. Genomförandet av den empiriska studien, 

såsom intervjuer, transkribering och analys, sköttes individuellt med undantag för de två första 
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intervjuerna som genomfördes gemensamt för att stärka studiens validitet. Intervjufördelningen 

framgår i tabell 1. 

Tabell 1. Intervjufördelning mellan författarna 

Intervjuare Marcus & Jakob Jakob Marcus 

 Anders Cecilia Monica  
Lärare Malin Bosse Jens 
  Astrid Per 

 

Resultatframställningen utfördes gemensamt för att få ett ökat sammanhang av studien. Namnen 

på de lärare som följer varje citat ger en vägledning till hur arbetet har fördelats mellan oss, med 

bakgrund i tabell 1. Detta utesluter dock inte att vi båda varit delaktiga i framställningen. 
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3. Resultat och analys 

I denna del presenteras resultatet utifrån det intervjumaterial som lärarna bidragit med, vilket har 

transkriberats och analyserats. Lärarnas uttalanden och reflektioner under intervjuerna är indelat 

under tre teman som byggts upp utifrån studiens frågeställningar. Första temat kretsar kring hur 

lärarna ser på läromedel samt vad de anser inkluderas i läromedelsbegreppet. Här belyses också 

hur de ser på läromedel utifrån deras professionella roll i skolan, men även vad som kännetecknar 

ett bra respektive mindre bra läromedel. Andra temat belyser lärarnas syn på hur valet av olika 

läromedel går till. Vilka faktorer som inverkar på valet samt variationen av dessa, beskrivs utifrån 

olika lärarperspektiv. Sista temat är kopplat till styrdokumenten och värderingar kring läromedel. 

 Dessa tre huvudteman är vidare uppdelade i grupper utifrån samtalsinnehållet i de intervjuer 

och den analys vi genomfört. 

3.1 Lärarna om läromedel 

Lärarnas uppfattning av läromedel visar sig vara högst individuellt. Några lärare ser läroboken 

som en central del av läromedelsbegreppet och talar i liten utsträckning om andra läromedel. 

Andra lärare har en mer generell uppfattning av vad läromedel innebär för dem, där de visserligen 

nämner läroboken, men talar om läromedel i mer abstrakta och allmänna ordalag: 

Nästan vad som helst som vi använde i vår undervisning för att åskådliggöra… ja hjälpa eleverna i 

deras inlärning. Det kan vara en bok… frågar man SO-lärarna så är det böcker de tänker på, skulle 

jag tro… men för oss [Naturvetare] kan det ju vara en kolonn till en gaskromatograf. (Anders) 

Många lärare medger att boken som läromedel förvisso var viktig i början på deras karriär men att 

beroendet minskar med erfarenhet. Som exempel på detta uttalar en lärare att denne i nuläget i 

liten utsträckning arbetar direkt med en lärobok. Läraren är övertygad om att detta beror på 

erfarenhet, utprövning och av användandet av olika läromedel: 

Det är ju inte så himla mycket böcker, det var det i början av lärarkarriären då man är ganska 

bunden vid böcker. Då är man ju… man har inte samlat på sig så stor kunskaps och 

erfarenhetsbank så att man behöver en bok att stödja sig på och det spelar ganska stor roll vilken 

bok man har då. Men ju längre man har jobbat… man liksom jobbar upp ett antal teman som man 

vet funkar bra och de har man mer i huvudet, då behövs inte böckerna lika mycket […] ju äldre jag 

blivit desto mindre har jag använt böckerna och desto mer andra saker. Ett arbetsmoment som 

man gör ute i skogen eller på sjön blir en fristående del och så får eleverna skriva en rapport istället 

för att läsa om det i boken. (Bosse) 

Att läroboken har och har haft en stark ställning som det ledande läromedlet belyses av det 

faktum att många lärare gärna talar om läroboken när de exemplifierar. Detta trots att samtalet 

berör läromedel i ett vidare begrepp: 

Marcus (Intervjuare): Vad anser du vara ett dåligt läromedel? 
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Monica: En dålig bok, att de inte förstår den. Att den är osammanhängande eller inte väcker några 

känslor hos eleverna.  

I samtalen är lärarna ofta specifikt inriktade på läroboken, men när de nämner andra läromedel 

blir de ofta mer generaliserande i resonemanget. I samtalen kring läroboken formulerar lärarna i 

högre grad vilka konsekvenser innehållet får för undervisningen medan ett läromedel som 

Internet inte ges samma utrymme för reflektion under diskussionen. Läroboken verkar således 

vara lätt för lärarna att diskutera jämfört med andra läromedel som exempelvis datorer, Internet 

eller film.     

När lärarna försökte redogöra för vad som kännetecknar ett bra läromedel tenderade svaren 

att även här inrikta sig på läroboken, men svaren skiljer sig också med avseende på vem 

läromedlet är avsett för. De flesta lärare talade om boken utifrån elevernas kunskapsnivå och hur 

de kan tänkas uppfatta läromedlet, vilket vi kategoriserar som ett elevcentrerat betraktelsesätt: 

Ett bra läromedel är något som eleverna kan använda utan handledning. (Jens)  

Bra läromedel är lätta att förstå, eller för eleverna för det är väll det främsta, att det ska rikta, tycker 

jag. Att det ska rikta sig till eleverna. Så att det ska vara intressant text, lättförståelig text ändå, 

gärna förklarande bilder. Helst då intressanta bilder om texten, någonting som fångar ögat. 

(Cecilia) 

Tydligast blir detta sätt att se läroboken i de beskrivningar med lärare som anser att eleverna 

måste få chans att möta boken innan en ordentlig uppfattning om bokens kvalitet kan göras. 

Först i den sociala handlingen i klassrummet upptäcks läromedlets funktionalitet i förhållande till 

undervisningssituationen.  

Lärarna tycks vara av den uppfattningen att läromedel historiskt och traditionellt sett 

innehåller mycket text vilket eleverna kan har svårt att ta till sig. Samtidigt förklarar lärarna att ett 

läromedel kan ha en luddig eller tunn text som inte ger en tillräcklig förklaring för att eleverna ska 

uppnå förstålelse.  

Den får gärna vara lite uppiffad, men samtidigt ska den ju förmedla kärnan för ämnet också. 

(Cecilia) 

En lärare vänder sig emot att de svenska läroböckerna blir allt mindre informationsrika och att de 

i nuläget blivit så pass förenklade att sammanhanget inte längre framgår. Lärarens lösning till 

detta är att skapa nya möjligheter för andra läroböcker. Läraren använde istället engelsk litteratur, 

som läraren tycker är bättre, i samarbete med engelskaläraren där eleverna får stöd för att klara av 

det språkligt mer avancerade läromedlet.  

Lärarna upplevs vara överens om att bokens innehåll i form av layout, bilder och typografi har 

betydelse för elevernas uppfattning och förståelse av texten. En lärare ser vissa problem med de 

bilder och exempel som finns i dagens läromedel i förhållande till eleverna. Många av de bilder 

och exempel som används speglar företeelser som existerar eller sker i samhället. Men läraren 

upplever att eleverna inte riktigt kan relatera till dessa, då de ligger för långt ifrån elevernas 

verklighet. Ett läromedel som anknyter mer till elevernas vardag skulle därför vara 
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eftersträvansvärt. Även bildernas aktualitet har betydelse enligt en lärare. Ibland kan eleverna titta 

på bildens tidstypiska kännetecken, istället för att titta på vad författaren egentligen försöker visa 

med den bilden. 

En annan viktig aspekt på innehållet som uttalas av en lärare är uppgifter och övningar som är 

nära knutna till texten. Läraren tycker sig kunna se att boken kommer ut i nya upplagor där texten 

har omarbetats och aktualiserats, men uppgifterna är de samma som den tidigare upplagan. 

Samma lärare efterlyser också läromedel som övar elevens färdigheter i större utsträckning än vad 

de gör idag: 

Om man ser till böcker och den typen av klassiska läromedel så är det väldigt mycket text, väldigt 

mycket teori och eleverna har påfallande svårt att ta till sig det. Ehh… jag skulle ju hellre se ett 

läromedel som var mer uppbyggt kring övningar, både sitta och räkna… klassiska skoluppgifter, 

men också praktiska övningar […] för att öva upp vissa färdigheter. Och en färdighet bland många 

andra kan ju vara just att läsa och förstå en bok, det visar sig ju att det är svårt för dem. (Anders) 

Läraren framhåller att undervisningen ofta är inriktad på teoretiska modeller med de läromedel 

som används. En undervisning med läromedel som ger mer sammanhang och där eleverna når 

kunskap via en praktiserad färdighet skulle vara fördelaktig för eleverna anser läraren. De flesta 

lärarna talar om att ett bra läromedel ska vara lätt att förstå. Detta generella uttryck för 

innebörden av ett bra läromedel går de flesta lärarna inte djupare in på och de uttalar inte någon 

bakomliggande pedagogisk grundsyn som skulle motivera ett bra läromedel.  

Laborativ verksamhet är något som generellt beskrivs som en viktig del av undervisningen 

men kopplas inte alltid explicit till läromedel. Demonstrationer och laborationer beskrivs som ett 

alternativt sätt att skapa förståelse för eleverna utanför eller som komplement till läroboken. En 

lärare talar om dissektion av organ som ett mycket effektivt läromedel jämfört med läroboken:  

Det är ett så enkelt och billigt sätt att lära sig så otroligt mycket. Alltså, en bild i en bok kan säga 

tusen ord, men att lägga händerna på the real stuff det är en miljard ord. Så att, det går inte att byta 

bort. Det finns inga bilder som kan beskriva riktigt hur levande vävnad, riktig vävnad egentligen är 

och beter sig. (Jens) 

Tydliga instruktioner eller förslag till laborationer och demonstrationer i den lärobok och 

lärarhandledning som eventuellt tillhör boken är något som en av lärarna efterfrågar för att 

underlätta dennes arbete och spara tid. Samtidigt uttrycker en annan lärare missnöje över att 

färdigproducerade laborationer ofta handlar om ointressanta saker vilket gör att hon ofta hittar på 

egna laborationer eller skriver om de färdigproducerade så att det passar undervisningen. 

En lärare lyfter fram närområdets betydelse för möjligheten att använda en stor variation av 

läromedel. Läraren hävdar att inom naturkunskap, biologi eller geografi finns alltid en stor mängd 

möjliga läromedel inom räckhåll för skolan: 

Läromedel kan vara väldigt mycket grejer, framförallt naturmiljöer och områden i närheten av 

skolan, det tycker jag är en grundgrej som man borde… undersöka området runt skolan och 

försöka använda det så mycket som möjligt. (Bosse)   
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I motsats till lärare som ser läromedel ur elevens perspektiv så föredrar en annan lärare en mer 

lärarcentrerad bok som stämmer överens med lärarens uppfattning om vad som är viktigt och 

som i högre grad handleder läraren. Läromedlet ska innehålla en sådan bredd att läraren kan välja 

innehåll efter situationen. Att visst innehåll i läromedlet inte tas upp på grund av att det är för 

svårt för eleverna eller att tiden inte räcker för att behandla det spelar mindre roll. Läraren lyfter 

fram att lärarhandledningar, som fanns i hög grad tidigare, som något som skulle vara fördelaktigt 

i ett läromedel. Lärarhandledningen ska innehålla förslag på demonstrationer, övningsuppgifter, 

laborationer och olika upplägg så att läraren har något att utgå ifrån: 

När jag tänker på läromedel så tänker jag på en jättebra lärobok. Som är… som blandar teoretiskt 

och praktiskt, blandar högt och lågt litegrann. Till det vill jag att det ska vara en jättebra 

lärarhandledning […] förslag på bra demonstrationsförsök att ha under lektionerna. Förslag på bra 

labbar och förslag på olika upplägg. Att man inte står där när man ska undervisa första gången […] 

med bara sina egna idéer. Övningsuppgifter och… en diger lärarhandledning och en bra lärobok. 

(Malin) 

Vad läraren utgår från i det lärarcentrerade perspektivet är att läromedlet ska tilltala läraren i 

första hand. Huruvida elevernas perspektiv och behov av läromedlet blir tillgodosett är av mindre 

betydelse för läraren.  

3.2 Förutsättningar och påverkansfaktorer kring valet av läromedel 

När det gäller själva valet av ett läromedel utgår lärarna i allmänhet från att det är ett läromedel i 

form av en lärobok som ska väljas. Valet är i många fall begränsat av organisatoriska 

omständigheter som inte har en direkt koppling till läraren. De möjligheter och fördelar som vissa 

läroböcker eller läromedel har framför andra är något som har inverkan på valet, men då som 

underordnade de rigida faktorer som ekonomi och organisation som läraren har lite inflytande 

över. 

3.2.1 Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomi är något som ständigt återkommer bland lärarnas diskussion kring läromedelsvalet. Att 

som lärare helt fritt få bestämma lärobok är i de flesta fall omöjligt. Lärarna beskriver det 

ekonomiska spelrummet som minimalt och att den del av budgeten som är avsedd för läromedel 

ofta åtgår till att komplettera de uppsättningar av läroböcker som redan finns samt att täcka den 

del av förbrukningsmaterial som behövs i naturvetenskaplig undervisning. Det laborativa arbetet i 

ämnet naturkunskap och de kostnader detta medför ser lärarna som en nackdel utifrån 

möjligheterna att införskaffa andra läromedel. Ur pedagogisk synvinkel anses det ändå värt 

investeringen då den laborativa undervisningen antas ge eleverna en viss kunskap som annars inte 

är möjlig med andra läromedel. 

Att byta lärobok helt skulle få en stor inverkan på budgeten och sker endast om befintligt 

material anses som otjänligt. En lärare diskuterar de ekonomiska förutsättningarna kopplat till 



24 

 

användandet av andra läromedel än läroboken och fastslår att text med kunskapsinnehåll är 

viktigt: 

Någonstans blir det en brytpunkt då man har kopierat för mycket […] någonstans måste det finnas 

att läsa. Man kan inte förvänta sig att de [eleverna] ska gå till biblioteket och skaffa egna böcker 

som de ska titta i för att ta reda på saker, det kommer aldrig att hända. (Jens) 

Det förefaller som alla deltagande lärare i studien har erfarenhet av ett liknande system för hur de 

ekonomiska förutsättningarna för läromedelsinköp fungerar. Gemensamt är att pengarna äskas 

från skolledningen som därefter fördelar pengarna till sektorerna eller arbetslagen. Därefter kan 

lärarna inom varje arbetslag göra inköp efter att de nått koncensus, utan att någon i skolledningen 

lägger sig i detta beslut. Sektorerna eller arbetslagen behöver inte nödvändigtvis vara 

ämnesspecifika för naturvetenskap. Det förekom andra system för lärare, där pengarna tilldelas 

ämnet istället för arbetslaget. Ytterligare en lärare har erfarenhet från en tidigare anställning där 

man vid behov kontaktade rektor direkt och bad om pengar. Utgången i detta förfarande menade 

läraren var mer osäkert:  

Var han [rektorn] på rätt humör, ja då sa han ja gör det… eller så var han på dåligt humör, då fick 

man vänta ett tag. (Anders) 

De flesta av lärarna verkar också nöjda med det system där pengarna äskas, varpå de kan 

användas efter bästa förmåga. En lärare efterlyser dock en mer schablonartad process där antalet 

elever bestämmer den ekonomiska omfattningen och där det skulle utgå extra ekonomiskt stöd 

till de som behöver det: 

Jag menar… utbildar man rörmokare är det klart att det kostar mer pengar för de måste ha sina 

prylar att skruva ihop, än om man undervisar i religion till exempel. Vi [på naturvetenskapliga 

sektorn] ligger väl någonstans mitt emellan. (Anders) 

Oftast är rektorn den som i slutändan avgör det ekonomiska spelrummet och dennes roll i 

läromedelsvalet i skolan är enligt lärarna endast utifrån ett budgetperspektiv och sällan med en 

pedagogisk reflektion. En lärare påpekar att det enda fall då rektorn skulle se bortom den 

ekonomiska aspekten var om denne själv var insatt i ämnet eller hade undervisat där själv:  

Det är väl olika rektorer. Hur intresserade de är att kolla… råkar de vara gamla kemilärare, ja men 

då kanske de vill titta på boken också. Är de inte det vill de väl inte ens se boken. (Malin)  

En lärare beskriver valfriheten som stor men att allt slutligen baseras på, och begränsas av de 

ekonomiska resurserna. 

Trenden i lärarnas uttalanden kring de ekonomiska förutsättningarna är att det har negativa 

och begränsande effekter på valet av läromedel. Bara en väljer att rikta fokus på de 

förutsättningar som den specifika ekonomiska situationen ger på det lokala planet. Denne lärare 

har valt att använda engelsk litteratur som läraren tycker håller bättre kvalitet än svenska 

läromedel. Kostnaden är densamma vid inköp och lärarens samarbete med engelskaläraren gör 
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det möjligt att använda läromedlet. Med kreativitet och effektivt användande av skolans resurser 

kan, enligt läraren, kvaliteten höjas utan en allt för stor åtgång av ekonomiska medel. Men som 

regel framhåller lärarna just begränsningen i att inte kunna köpa in läromedel eller inte utföra 

vissa moment. Att vända på situationen och se vad man istället kan göra utifrån de 

förutsättningar som gäller är ett perspektiv som sällan ses av lärarna som vi intervjuat. 

3.2.2 Kursupplägg och traditioner i ämnet 

Hur skolan är organiserad, som exempelvis elevfördelning eller schematekniska förutsättningar, 

får enligt lärarna inverkan på valet av just lärobok som läromedel. En lärare nyanserar denna 

organisatoriska faktor med hur lektioner och fördelning påverkar valet av just en specifik lärobok: 

Ja, om man har mycket böcker så, av en sort så, får de som har paralleller [flera klasser inom samma 

kurs] ta den boken. Sen det som blir över det är till den stackaren som får det. (Jens) 

Att alla elever i gymnasieskolan läser kursen Naturkunskap A bidrar till att befintligt 

läroboksutbud prioriteras framför valfriheten att välja en specifik bok med exempelvis en 

pedagogisk fördel: 

På skolan, så för A-kursen, är det lite olika för att det är så många som läser kursen det här året då. 

Då har de Grodan och Strutsen, Frank blå finns det någon också. Sedan tror jag de har ytterligare 

någon, de på natur har ju en ytterligare en fjärde variant. […] Det är bara för att få ekonomin att 

hålla ihop och att alla ska få böcker. (Cecilia) 

Dessa faktorer som ofta begränsar valet av läromedel och tendensen att just läroboken är vad 

lärarna primärt använder och förknippar med läromedel tycks också skapa en viss tradition eller 

vana att hålla sig till det som är lättillgängligt och inarbetat. Eftersom ekonomiska faktorer ofta 

utesluter att nya inköp kan göras, kompletterar lärarna endast befintligt läroboksutbud och 

därmed kan en tradition av ett visst läromedel befästas. Även tryggheten som ett och samma 

läromedel ger ses som en faktor som gör att läraren gärna använder samma verktyg över en lång 

tid utan att reflektera över det. En lärare uttrycker att de mer erfarna lärarna ogärna varierar 

läromedel: 

Det tror jag kan betyda ganska mycket faktiskt. Inga nya avsnitt som dyker upp lite obehagligt och 

inga gamla, trygga och kära som faller bort och så, det tror jag. (Malin) 

För de lärare i studien som hade mindre erfarenhet av undervisning uppmärksammas tryggheten i 

att välja ett redan befintligt läromedel som läroboken. Lärarnas förklaring till varför de gärna 

väljer ett läromedel som den befintliga läroboken grundar sig i att de upplever att tiden för en 

pedagogisk reflektion inte finns tidigt i karriären. Planering, organisatoriskt arbete och 

förberedelser tar mycket av tiden. Läroboken ses som en bra källa att utgå ifrån. Läroboken utgör 

ett tryggt stöd i början och bygger upp undervisningen samt visar kontentan av vad ämnet 

naturkunskap utgör. 
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Med andra ord är valet något som vissa lärare upplever att de inte möter särskilt ofta i 

praktiken. En lärare påpekar att det praktiskt taget inte finns någon valfrihet då det gäller 

läroboken som läromedel: 

Jens: Man tänker inte så mycket på läromedel längre. Nä, man tänker inte alls på det.  

Marcus (intervjuare): Varför gör man inte det? Är det bara att, liksom bara att det inte är 

intressant?  

 Jens: Nä, man är så begränsad. Det finns inget att välja på. Man får ta det som finns, liksom. Åh 

vad bra, i år får vi en ny bok som tar upp det senaste, det finns ju inte. Det är ingen idé att hålla på 

och tänka på det. Man är så van att man får ta det gamla som ligger. Så det är inget man tänker på. 

Trots att valet av en lärobok som läromedel är förknippat med många begränsningar framgår det 

att lärare ofta vill välja en viss bok framför andra alternativ.  

3.2.3 Den kollegiala kompromissen 

När en lärobok ska väljas framträder vissa argument som har en överordnad betydelse för 

utgången av valet. En lärare som fick frågan om denne känner sig fri i sitt val av läromedel 

svarade spontant ja, men korrigerar sig därefter till att kollegorna har ett stort inflytande. Trots 

det kan läraren i de flesta fall välja ett eget läromedel att använda på sina kurser, de måste inte 

alltid uppnå konsensus.  

Det gemensamma beslutet att välja eller köpa in ett läromedel är en återkommande reflektion 

och under intervjuerna framkom flera olika strategier för att kollektivt välja lärobok. I ett fall 

diskuterades olika böcker inom en ämnesgrupp och slutligen köptes en bok in. Ämnesgruppen 

bestod av de undervisande lärarna inom ämnet. Boken blev sedan utprovad under ett kurstillfälle 

av en klass och deras lärare. Läraren gör sedan ett utlåtande till ämnesgruppen och denna grupp 

beslutar tillsammans om den specifika boken skall användas av skolan och köpas in i större antal.  

Ett annat beskrivet alternativ innefattar ingen testverksamhet utan endast ett gemensamt 

beslut utifrån den grupp lärare som är inblandade i valet. På en skola valdes några ämneslärare ut 

inom sektorn som fick i uppdrag att läsa igenom några nya läroböcker. De fick sedan 

sammanställa för- och nackdelar och pressentera detta för resterande ämneslärare och därefter 

gjordes valet gemensamt. 

Ett tredje sätt som framkommit är när ingen gemensam lärargruppering finns inom ämnet på 

skolan. Då har läraren istället valt att kontakta ämneslärare på andra skolor för att kunna 

diskutera ämnet i allmänna ordalag och inte bara i läromedelsfrågor.  

Genomgående så arbetar lärarna och ämnesgruppen inte efter särskilda kriterier eller 

urvalsinstrument i processen där ett nytt läromedel eller lärobok ska väljas. Det som lyfts fram 

som ett viktigt kriterium är den inom ämneslaget gemensamma känslan för det föreslagna 

läromedlet. Inga på förhand specifika egenskaper eller styrkor i ett läromedel lyfts fram som extra 

viktiga i den gemensamma diskussionen. Det läromedel som passar hela gruppen bäst blir det 

ämneslaget väljer. Den känsla som ligger till grund för läromedelsvalet inom kollegiet tycks inrikta 
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sig i stor utsträckning på innehållsmässiga aspekter. Vad lärarna dock inte nämner är om det 

gemensamma läromedelsvalet påverkas av styrdokumenten och en djupare pedagogisk reflektion. 

Marcus (intervjuare): Men bygger det på lärarens egna, liksom… kunskap? 

Jens: Ja, men det är väll en rätt vanlig mänsklig grej att man om man får någonting så letar man 

efter fel snarare än efter rätt. Den boken med minst fel är oftast den boken som folk brukar vilja 

ha, inte boken med mest rätt.  

Marcus (intervjuare): Jaha, men… slutar det i att det mest är en känsla som bestämmer eller har 

man någon slags systematisering, eller?  

Jens: Nä, men det slutar väl i delvis en känsla av, man tycker det ska kännas behagligt att ha en bok 

och den boken som känns bäst att ha för att den tar upp flest saker på ett bra sätt är boken man 

vill ha. En bra bok ger mindre arbete, och det är det man är ute efter också. 

Känslan har alltså en viktig roll i lärarnas val av läromedel. Inga specifika kriterier vägs in i detta 

val utan lärarna har svårt att definiera vad denna känsla består av, vilket indikerar att det är en 

komplex uppsättning föreställningar som ligger till grund för beslutet.  

Förutom att lärare samarbetar i valet av läroboken som ett läromedel i undervisningen 

förekommer även samarbete kring andra typer av läromedel. Flera av lärarna pratar om hur man 

lånar idéer och läromedel från de andra lärarna. De lärarna med mindre erfarenhet diskuterar 

detta i högre grad än lärare med längre erfarenhet av undervisning. En lärare förklarar hur denne 

samarbetat mycket nära med en kollega under det första året och i princip kopierat den andres 

läromedelsval och upplägg av kursen. Detta samarbete var ett medvetet val och syftade till att 

stödja den mer oerfarne. 

En annan lärare med längre erfarenhet påpekar att man ibland inspireras av kolleger men att 

det föregås av en reflektion och en bedömning från läraren. Det ska på något sätt passa utifrån 

lärarens egen syn på det specifika läromedlets lämplighet: 

Jo visst, det gör man väl. Om någon säger att det här är en bra film som kan användas, då 

använder jag den om den är bra. Det vill säga om den motiverar att man skall ha den med för att 

de [eleverna] ska uppnå målen. Visst, fine, då kan jag göra det men jag tänker inte titta på en film 

bara för att titta på en film. (Jens) 

På en skola berättar en lärare om hur man tidigare haft korta informella möten om pågående 

undervisning i syfte att utbyta erfarenheter kring verksamheten. Ibland behandlades då frågan om 

läromedel och lärarna kunde få värdefulla tips om hur de kunde behandla specifika frågor. 

Den kollegiala faktorn påverkar även valet av läromedel genom att kollegor gärna delar med 

sig av material och på så vis ger mer tillgängliga alternativ för andra lärare att välja mellan. Många 

lärare har datasystem för att enkelt kunna dela med sig av övningar och bidra till en databas, från 

vilken andra lärare kan hämta läromedel. Samtidigt framhåller en lärare att rekommendationer av 

läromedel mellan kollegor är svårt eftersom synen på kunskap och läromedel är så personlig och 

skiljer sig åt mellan olika lärare.   

Den kollegiala påverkansfaktorn visar sig vara av stor betydelse för lärarnas val av läromedel.  
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3.2.4 Elevernas påverkan 

Elevernas direkta påverkan på valet av läromedel beskrivs av de flesta lärarna som ganska liten. 

En lärare tror inte att eleverna överhuvudtaget reflekterar kring de läromedel som används i 

undervisningen: 

Dom [eleverna] tror jag tar det bara för givet, de läromedel de har fått. Dom kan möjligen tänka att 

en lärare är dålig men att ett läromedel är dåligt, det tror jag inte riktigt ingår i deras… gissar jag, 

jag har ju aldrig hört det. (Malin) 

Elevernas indirekta påverkan över läromedel utgår ofta från de utvärderingar som görs efter varje 

kurs. Om flera elever uttrycker missnöje över ett läromedel kan läraren tänka sig att beakta detta. 

En annan lärare säger sig inte tro på elevdemokrati då det endast är läraren som vet vad eleverna 

ska kunna, däremot kan de påverka hur de själva ska utvärderas på sina kunskaper.  

Elever kan också påverka lärarens undervisning genom att belysa att vissa områden är mer 

komplicerade än andra och att de behöver behandlas igen eller på ett alternativt sätt. En lärare 

menar att ett sådant scenario kan vara ett sätt för eleverna att påverka vilka läromedel som 

används. Om ett sätt eller en metod fungerar mindre bra försöker läraren belysa det med andra 

typer av läromedel eller arbetsätt: 

Dom [eleverna] kan ju säga saker liksom, om något avsnitt att dom inte förstår det i boken och då 

försöker man ju tänka lite själv […] försöker titta på vad dom säger i boken som gör att det tycks 

krångligt eller har någon demonstration eller någonting till just det avsnittet […] så försöker man 

komplettera det hela. (Cecilia) 

Samma lärare beskriver hur flera olika läromedel ibland kan användas för att ge olika perspektiv, 

vilket ska bidra till att eleven lättare tar till sig undervisningens innehåll: 

Så att de kan se synonymer på det, så att det inte låter för naturvetenskapligt, för det är det dom 

blir rädda för, jag har samhällsvetare då […] Så det kan ge en hint och förändra lite upplägget, helt 

klart vad dom [eleverna] säger. (Cecilia) 

Citatet ovan pekar också på hur variationen bland elever kan påverka lärarens val av läromedel. 

Beroende på elevernas motivation och kapacitet förändras möjligheterna med undervisningen 

och därmed förutsättningarna för att välja läromedel. En lärare beskriver hur denne i 

valprocessen ofta representerar elever på energiprogrammet eftersom läraren har mycket 

erfarenhet av undervisning med dem. Läraren menar att eleverna på energiprogrammet har fått 

en lärobok som passar dem: 

Jag har ju ofta energieleverna och jag har hittat en bok som jag tycker är väldigt… den är lite 

enklare, den är inte så analyserande, den har inte den här… den är mera faktaspäckad. (Per) 

Läraren använder läroboken mest i sin undervisning av elever på energiprogrammat, då det visat 

sig underlätta för eleverna. Om eleverna inte är studiemotiverade underlättar det om de kan följa 

bokens upplägg. Läraren kan alltid hänvisa sin undervisning till boken och vilka specifika sidor 
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som behandlas. Som komplement till detta gör läraren sedan utvikningar i den praktiska 

undervisningen. Läraren beskriver eleverna på naturvetenskapliga programmet som mer 

studiemotiverade, i motsats till eleverna på energiprogrammet, och att det är lättare att frångå 

läroboken när man undervisar dessa elever. En annan lärare beskriver också nivån på eleverna 

som ett kriterium som läraren väger in i valet av läromedel: 

Ja… om man tänker på Naturkunskap som är väl det som ni håller på med så… är det ju ett 

knepigt ämne såtillvida att man har lite olika idéer, eller vad ska jag säga… man har lite olika krav 

på läromedlet beroende på vilka som ska ha kursen. Det är så himla olika om det är naturvetare 

som läser Naturkunskap A eller om det är energigrabbarna som ska bli VVS-tekniker eller 

någonting. (Anders)  

Den nya upplagan av läroboken i Naturkunskap A som används på skolan har blivit mer 

teoretisk, vilket läraren anser passar bättre att använda på studieförberedande program. De nya 

böckerna innehåller mycket problematiserande uppgifter, vilket kan vara svårt att hinna med att 

lyfta i de yrkesförberedande klasserna. Därför har skolan valt att behålla den gamla upplagan i 

dessa klasser, inte på grund av ekonomiska faktorer utan för att den passar yrkesförberedande 

klasser bättre. 

Beroende på undervisningssättet och metoden i undervisningen kan läromedelsvalet påverkas. 

Då undervisningen baseras mer på diskussion, kritiskt tänkande och interaktion är det lättare att 

använda andra läromedel: 

Genetik är viktigt att man lägger sist för att de ska bli allt mer mogna och kunna tänka mer kritiskt 

och kunna diskutera mycket bättre […] den boken vi använder nu […] ställer inte riktigt de etiska 

frågorna, utan där är någonting som jag mer skulle arbeta fritt […] den [läroboken] är en bra 

faktabas men sen måste man själv bygga vidare. (Cecilia)  

En av lärarna påpekar att variationen mellan elever har betydelse, men uttrycker att denna 

variation ska finnas kunskapsmässigt i läroboken så att läraren kan välja nivåanpassat material 

utifrån läroboken snarare än att ändra läromedel: 

Det ska vara varierat [i läroboken], man har ju olika klasser, svårare och lättare. […] man får ta 

bort det som är för svårt till exempel om man har en klass som inte är så motiverad. (Malin) 

Elevernas möjligheter att bestämma vilket material och vilka läromedel de ska använda under sina 

studier är ganska små. Till viss del kan lärarna anpassa läromedlen efter hur undervisningen 

utvecklas och hur eleverna upplever undervisningen, men i huvudsak är lärarens uppfattning 

avgörande för valet.  

3.2.5 Lärarens professionella frirum och det egna intresset 

Trots att läroboken bidrar med en på förhand bestämt struktur av innehållet beskriver flera lärare 

ett frirum där läraren själv kan välja att följa eller förkasta denna struktur. Huruvida läraren själv 

väljer att utforma en egen struktur beror enligt en lärare på vilken erfarenhet denna har. En 
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oerfaren lärare utnyttjar i allmänhet frirummet mindre och följer därmed lärobokens struktur i 

större utsträckning. 

I de fall då läraren överger läroboken som läromedel och använder sig av andra verktyg beror 

detta oftast på att det aktuella ämnet inte behandlas av läroboken eller att läraren har ett särskilt 

intresse och kunskap i området som ska beröras. Dessa läromedel kan vara i form av IT-

hjälpmedel som exempelvis PowerPoint-presentationer, Internetsidor eller egenproducerade 

texter som delas ut till eleverna. Innehållet i dessa läromedel baseras då på lärarens egna 

kunskaper. En annan lärare pekar också på att de gånger denne lämnar bokens innehåll och 

upplägg beror det på att boken i sig inte behandlar ämnet tillräckligt bra. En lärare upplever att 

om den lärobok som används tydligt följer lärarens personliga uppfattning och dennes 

intentioner så kan läraren i större grad styras av boken. Är boken inte tillräckligt bra upplever 

läraren att denne i högre grad varierar användandet av läromedel och använder andra verktyg än 

boken. Läraren påpekar också att det finns risker med en allt för styrande eller bra bok: 

Jag är lite rädd att man skulle bli lite lat med en väldigt bra bok. (Cecilia) 

Artiklar ur media nämns av en lärare som ett annat läromedel i dennes undervisning. Att läraren 

väljer detta motiveras av att det är något som är aktuellt i vardagen och något man kan visa upp 

direkt i klassrummet. Dessutom bidrar lärarens eget intresse för tidningsartiklar på detta val av 

läromedel: 

Jag gillar att läsa tidningen, jag har alltid två eller tre tidningar hemma. […] Läser man tidningen så 

ser man ju väldigt ofta sådant som stämmer med det man håller på med. Så jag tror att det har med 

det att göra, med tidningsläsning. (Malin) 

Pågående händelser och viss kunskap, som utifrån rådande samhällssituation aktualiseras, kan 

vara en grund för att vissa kunskapsområden med specifika läromedel används i undervisningen.  

I vilken grad detta sker beror lite på vilket ämne läraren är verksam inom. En lärare anser att 

variationen av läromedel inom naturvetenskapliga ämnen är mindre än i samhällsvetenskapliga 

ämnen eftersom den senare är mer beroende av dagsaktuella händelser. Exempelvis har 

samhällsvetenskapliga institutionen på skolan ett större läromedelskonto än lärarens egen 

institution på grund av högre kopieringskostnader. Den höga kopieringskostnaden beror enligt 

läraren på att de inom samhällsorienterade ämnen använder aktuella artiklar ur media i högre 

grad. En intervjuad lärare prioriterar dock dagsaktuella händelser med koppling till 

naturkunskapsämnet i hög grad. Läraren förklarar att en samhällsaktuell händelse kan styra 

lärarens tema under en lång period av undervisningen: 

Jag försöker tänka ut hur temat ska se ut… och då vet man ju att de [eleverna] måste ha vissa 

basfakta. Men sen kanske jag väljer att vinkla det litegrann… som exempel i år när det var 

biologiska mångfaldens år… då försökte jag göra ekologiavsnittet lite mer åt biologisk mångfald… 

så då försökte jag hitta filmer på youtube och liknande och sen olika artiklar som handlade om det, 

de fick göra lite övningar, men jag hade ändå i botten samma baskapitel i boken om ekologi då 

med näringskedjor också byggde jag på med årets tema eller vad man ska säga. (Monica) 
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Precis som händelser i samhället kan påverka läraren så kan andra kontextuella faktorer påverka 

vad läraren väljer att använda i undervisningen. En lärare använder naturen som läromedel och 

utnyttjar situationen utefter de kontextuella förutsättningarna: 

Jag har alltid ekologi till exempel på hösten eller våren innan sommarlovet för att jag vill kunna 

utnyttja säsongen. Sen har jag alltid universum och jordens historia på vintern, för då vill man titta 

på stjärnor och så där… då är det mörkt ute. (Monica) 

Frirummet ger utrymme för lärarna att anpassa sin undervisning efter naturens växlingar eller 

efter sociala situationer. Exempelvis berättar en lärare att tid på dagen eller en konflikt i klassen 

kan påverka hur den praktiska undervisningen faktiskt ser ut. Läraren tror att frirummet i detta 

sammanhang används beroende på lärarens erfarenhet. 

En lärare ser på sin fortbildning inom forskning som en möjlig faktor för att denne tar in nya 

läromedel eller delar i sin undervisning. Att lärarens egen kunskapsutveckling och nya intressen 

skapar förutsättningar för val av nya läromedel eller nytt innehåll är viktigt enligt läraren: 

Jakob (Intervjuare): Påverkar din forskning din undervisning på något sätt? 

Bosse: Ja det gör det ju, jag får nya impulser och nya infallsvinklar. Jag tror att det har förbättrat 

min undervisning på gymnasiet, det har det absolut. Jag har vidgat mina vyer och gjort mig 

entusiastisk över nya saker och då plockar jag in det i undervisningen där också.  

Utöver det kunskapsmässiga bidraget mellan forskning och undervisning framkommer även 

forskarens roll som inspiratör där upptäckter eller upplevelser ur forskningen kan väcka intresse 

hos eleverna.  

3.2.6 Läromedelsproducenterna 

Läromedelsproducenternas inflytande över vilka läromedel som väljs och används i 

undervisningen kan vara av betydelse enligt lärarna i studien. Producenternas krav på att tjäna 

pengar leder ofta till att läromedlen får en likartad utformning med negativa följder för 

undervisningen, uttalar en lärare. Samma lärare tror att anledningen till likartade läromedel beror 

på en ovilja hos företagen att satsa på något nytt så länge de vet att det befintliga utbudet säljer.   

Även läromedelsproducenternas marknadsföring påverkar valet av läromedel, eller som en 

lärare beskriver när denne genom ett möte med en läromedelsproducent tycker sig ha påverkats 

starkt av detta. När läraren fick diskutera med författarna kring innehållet och den pedagogiska 

tanken med det specifika läromedlet ökade lärarens förtroende starkt till detta och bidrog till att 

läraren förespråkade detta läromedel. Läraren nämner dock hur läromedelsproducenten försökte 

sälja in hela läromedlet med stark marknadsföring och att vissa lärare skulle välja läromedlet på 

grund av denna omständighet snarare än en egen pedagogisk reflektion som bakgrund: 

Då bjöd dem [läromedelsproducenterna] alla mattelärare på Luftslottet som sprängdes […] de hade 

rullat ut en röd matta hela vägen, så fick alla lärare gå på den röda mattan och så var det 

uniformerade sådana här biografvaktmästare som tog emot. […] och så fick man ganska gott att 
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äta. […] Det som verkligen påverkar är ju hur de berättar om hur man kan använda läromedlet och 

hur de har tänkt […] det är det som jag tror påverkar mest. (Malin) 

Samtidigt som relationen till läromedlet kan stärkas av marknadsföring och en direkt kontakt med 

författarna ger en annan lärare ett exempel på hur relationen till författarna kan minska en lärares 

förtroende för läromedlet: 

Hon [en lärare] tyckte den [boken] var dålig men jag tyckte den var bra och jag köpte den. Hon 

gillade inte författaren för hon kände författaren. (Jens) 

3.3 Läromedelsvalet, undervisningen och styrdokumenten 

När lärarna talar om läromedel och kopplingen till de styrdokument som ligger till grund för 

verksamheten i skolan är det enbart utifrån de kursplaner och mål som finns angivna. Ingen 

lärare talar om den övergripande läroplanen, som syftar till all undervisning, utifrån ett 

läromedelsperspektiv.  

3.3.1 Läroboken som läromedel 

Relationen mellan styrdokument, som exempelvis läroplan eller betygskriterier, och de läromedel 

som lärarna väljer att använda i undervisningen är något som under intervjuerna återkommande 

diskuteras av lärarna i olika sammanhang. Tydligast framkommer styrdokumentens påverkan för 

de lärare som är centrerade kring läroboken som läromedel. I läroböcker där läraren tydligt kan 

koppla innehållet direkt till styrdokumenten bidrar detta till att undervisningen får ett slags 

erkännande och rättfärdigande: 

Malin: Sen skulle jag, det tycker jag också skulle vara ett riktigt bra läromedel. Dom skulle ju veta 

precis, hur ser alla kriterier ut? Så då skulle det stå där att det här är ett moment som inte får 

uteslutas.  

Jakob (Intervjuare): Baserat på liksom styrdokumenten? 

Malin: Ja, precis. Så tycker jag att det ska vara och det har man i andra länder, man har helt enkelt 

läromedel som är godkända utav motsvarande Skolverket. Så då vet man redan där att man gör 

rätt. Så tycker jag att det skulle vara. 

Under diskussionen med en lärare kring vad som är viktigt i valet av ett läromedel framhåller 

läraren att läromedlet gärna får genomsyras av de gällande styrdokumenten, läraren ser det rent 

utav som den kanske viktigaste faktorn. Det optimala läromedlet har ett fast skelett av 

styrdokumenten men även ett visst utrymme för friare tolkning och genomförande av 

undervisningen. En effekt av ett sådant läromedel är en mer likvärdig utbildning för eleverna 

enligt läraren. På liknande sätt anger en annan lärare att rekommenderade läroböcker, som 

godkänts av Skolverket, skulle underlätta i arbetet för att kunna göra en likvärdig nationell 

bedömning av elever. Läraren anser att styrdokumenten inte är tillräckligt tydligt skrivna för att 

kunna göra en likvärdig bedömning, men med en rekommenderad lärobok som följer 

styrdokumenten skulle det ge större möjligheter för en likvärdig bedömning eftersom samma 
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information skulle finnas i böckerna. Mångfalden skulle då istället komma ur det sätt som läraren 

presenterar innehållet.  

En elev som sitter i Kiruna skulle ha samma läromedel som en elev i Ystad, Det vill säga… i 

bokformen skulle alla ha samma information, grundinformationen. Men sen är det upp till den 

enskilde läraren att presentera det här på olika sätt. (Per) 

Den stora kvantiteten av den rekommenderade läroboken skulle även resultera i ett lägre 

inköpspris vilket läraren framhåller som positivt.    

Ytterligare en konsekvens av en snäv statlig styrning yttras av en lärare som menar att arbetet i 

skolan skulle underlättas om kunskapsnivån på eleverna var jämförlig. För att uppnå detta 

efterlyser läraren alltså en tydligare styrning för att därigenom standardisera kunskaperna i 

grundskolan och få en ökad kontroll över vilka kunskaper som lärs in.  

Det läraren inte uttrycker är att elevers kunskapsmässiga variation inte endast beror på det 

läromedel som presenteras för dem. Även lärarens intresse för specifika ämnesområden och det 

engagemang som ofta finns kopplat till detta, eller elevens sociala förhållanden i vardagen, kan ha 

betydelse för hur eleven tar till sig läromedlet och formar sin kunskap. 

I denna studie har vi lyckats urskilja två uppfattningar att betrakta styrdokumentens roll i valet 

av läromedel. Om styrdokumenten lyfter fram ett särskilt perspektiv eller läraren tolkar 

dokumentet på ett särskilt sätt så får det en högre prioritet framför andra faktorer som 

exempelvis lärarens eller elevernas eget intresse: 

Cecilia: Naturvetenskap tycker jag, som de här kursplanerna och dess betygskriterier, de är 

väldigt… de är inte särskilt specifika. Så dels om jag kan se en klar koppling […] ja, då ska vi lyfta 

fram det.  

Jakob (Intervjuare): På grund av att det finns uttryckt i styrdokumenten? 

Cecilia: Ja, precis. Där är styrdokumenten… då styr det vad jag plockar fram där. 

I relation till detta finns också exempel på lärare som i vissa situationer helt styrs av lärobokens 

tolkningar av styrdokumenten och där vissa bitar i styrdokumenten helt utelämnas. I detta fall får 

lärobokens starka ställning en högre prioritet i valsituationen än själva styrdokumentet. Denna 

problematik är framförallt framträdande när läroboken som läromedel får en stor plats i lärarens 

användning av läromedel: 

Jakob (Intervjuare): Om du tänker på de styrdokument som finns nu och de läromedel som du har 

tillgång till och som du använder… hur ser relationen mellan dem ut? 

Malin: Mm… det finns ett glapp där tycker jag. Sådär att då kollar man styrdokumenten och så ser 

man att det här inte finns i läroboken. Det tycker jag att det borde göra. Ehh… vad jag har gjort då 

om jag ska vara helt ärlig, som alla andra lärare på min skola då när vi hade det läromedlet, då 

struntade vi i de målen som hamnade utanför läroboken. Det var så det såg ut i praktiken för oss.   

 

Utöver den sanktionerande eller ledsagande funktion som styrdokumenten eller läroboken kan 

utgöra i valet finns också ett tolkningsutrymme som kan ha betydelse. En lärare påpekar utifrån 

valet av en specifik lärobok att det inte finns perfekta val av läroböcker då lärarens egen tolkning 
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sällan stämmer med den tolkning som läroboken eller dess författare gör. Läraren diskuterar valet 

av den bästa boken utifrån att den ska ta upp kursen på bästa sätt och att själva kursen blir en 

tolkning med främst styrdokumenten som grund: 

Marcus (Intervjuare): Ta upp kursen? Hur menar du då? Vad är kursen? 

Jens: Ja… det kan också diskuteras. Man får hoppas att den som skrivit boken har gjort en 

tolkning som liknar den som man själv har och hoppas att den personen tar upp det som är 

grundläggande för kursen, i boken.  

Marcus (Intervjuare): Vad… den här tolkningen är det vad du tycker är kursen, hur baseras det på 

det? Är det utifrån vad du tycker är viktigt utifrån din ämneskompetens? 

Jens: Nej, det utgår från betygskriterier och kursmål. Men de kan tolkas på ganska många olika sätt. 

Marcus (Intervjuare): Tycker du att de böcker som ni använder är bra tolkningar, dels om man 

kollar på mål och sådant och sen det som du tycker är det som borde uttryckas? 

Jens: Ja de är ganska bra, det finns ingen riktigt perfekt bok. […] eftersom det är tolkningar 

alltihop. Alla personer kan inte tolka allt exakt lika. Då får man hitta något som ligger någotsånär 

nära det man själv tycker i tolkningen. 

 

Flera lärare resonerar kring hur tydligare styrdokument samt läroböcker med starkare koppling till 

dessa skulle underlätta undervisning och valet av läromedel. Styrdokument som inte gav samma 

tolkningsutrymme eller frihet för läraren, utan istället preciserade vad eleverna ska lära sig och 

vad läraren skulle välja ut som meningserbjudande, uppfattas av flera som positivt. Lärare skulle 

spara tid i planering och i urvalsprocessen samt att eleverna lättare skulle förstå vilka 

förväntningar skolan hade på dem för att nå en viss nivå. Även lärare som försöker jobba friare 

och bara ha boken som utgångspunkt för undervisningen tror ändå att det vore bättre med 

striktare styrning: 

Marcus (Intervjuare): Tycker du att boken, om du använder den, styr ditt innehåll och hur du 

lägger upp saker och ting och planerar? 

Jens: Nej, boken är ett komplement. Jag följer aldrig boken. 

Marcus (Intervjuare): Har det förändrats över din karriär? 

Jens: Nej… jag har alltid tittat på dokumenten och göra dem på bästa sätt. Boken är ett 

komplement. En hjälp. 

Marcus (Intervjuare): Tycker du att dokumenten är bra? 

Jens: Nej, de suger. 

Marcus (Intervjuare): Hur skulle du vilja att de var? 

Jens: Mer exakta  

Marcus (Intervjuare): Mm… exakta på vad som ska göras eller vad som krävs eller…? 

Jens: Vad som ska göras och vad som ska krävas. 

Marcus (Intervjuare): En högre grad av styrning? 

Jens: Ja, en checklista… men det är väl det som kommer. 

Marcus (Intervjuare): Tror du det kommer påverka läromedel på något sätt?  

Jens: Ja det tror jag, det kommer bli checklistsböcker. Man kommer säkert kunna kryssa på 

förstasidan vad man gjort och inte gjort. 

Marcus (Intervjuare): Är det bra? 

Jens: Ja, det är säkert jäkligt bra. Då vet de [eleverna] precis vad de ska göra och var det står 

någonstans. 

Marcus (Intervjuare): Skulle du också känna så, att det skulle vara enklare att utföra arbetet? 

Jens: Det blir enklare för arbetet men det kommer bli mycket tråkigare eftersom det inte finns 

samma frihet att fördjupa sig… men vi är här för eleverna så det får man ta. 
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Att läroböckerna blir allt mer styrande är något som framhålls av ytterligare en lärare i studien. 

Denne menar att styrdokumenten har börjat publiceras direkt i läroboken så att eleverna kan läsa 

själva, och att detta verkar bli allt vanligare eftersom läraren har mindre tid att behandla 

styrdokumenten.    

En del av styrdokumenten, nämligen läroplanen, som inte är kopplat till själva ämnet eller 

kunskapsperspektivet, syftar till den värdegrund, de kvalitéer och principer som skolan ska 

förmedla. Hur lärarna ser läromedel som verktyg i detta arbete diskuteras till viss del under 

intervjuerna, men är generellt inget som lärarna reflekterar mycket över. Läromedel ses istället 

som någonting att använda i den del av skolan som syftar till rena ämneskunskaper. Värdegrund 

och demokratiska aspekter förmedlas genom den sociala interaktion som sker mellan lärare och 

elever med interaktiva metoder: 

Cecilia: De [Läromedelsproducenterna] får inte in det [Skolans värdegrund]. Det är det som är 

då… där man själv får komma in och… man får ge exempel, ta diskussioner, försöka ha lite 

anekdoter när man berättar saker och få igång diskussionen när det kommer upp saker. Det är 

svårt att diskutera kemi… men man kan diskutera samhällsproblem som kommer upp på grund av 

kemi […] det ges mer tillfällen när man diskuterar människokroppen, men som doping eller 

alkoholproblem. 

Jakob: (Intervjuare): Baseras det då mer på kommunikation, som diskussion och argumentation 

eller tar du upp andra verktyg eller så i undervisningen för att jobba med det här? 

Cecilia: Ofta blir det väl muntligt […] vi var på fortbildning nu och att man kan använda sig av 

rollspel till exempel. Det är också ett sätt att få dem att tänka vad det blir för konsekvenser, på ett 

annat vis. 

Läraren uttalar inte explicit att exempelvis rollspel likställs med läroboken som läromedel. 

Ingen av de intervjuade lärarna talar i någon större grad om hur läromedel kan användas för 

att nå de mer ämnesövergripande mål som finns uttryckta i styrdokumenten. Att elever i en klass 

skulle kunna arbeta med olika läromedel, med utgångspunkt från att eleverna i styrdokumenten 

ska ses som olika individer med specifika behov eller förutsättningar, kommer inte fram i någon 

större grad. De gånger läraren antyder att läromedlen bör anpassas individuellt är det i form av att 

läroboken ska kunna nå fram till alla med sitt innehåll. Elevernas demokratiska rättigheter till 

inflytande över undervisningen framgår i styrdokumenten, men i analysen är inte läromedel något 

som bidrar till uppfyllandet av detta. Istället pekar analysen på att eleverna inte alls har möjlighet 

att påverka vilka läromedel de själva ska använda i undervisningen. 

3.3.2 Styrdokumentens inverkan på valet 

En lärare som har lång erfarenhet av yrket och som mött flera generationer av styrdokument i sitt 

arbetsverksamma liv reflekterar i ganska liten grad över styrdokumenten i sitt val av läromedel 

och innehåll i undervisningen. Istället utgår läraren från sin egen tro på undervisningen. Läraren 

uttrycker att denne finner stöd i styrdokumenten för de moment och idéer som läraren har: 

Jakob (Intervjuare): Styrdokumenten, du sa att du jobbat så länge att du visste liksom…? 
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Bosse: Ja… jag tror jag vet, jag kanske har fel och kanske får smäll på fingrarna av 

skolinspektionen i framtiden för att jag gör fel saker. 

Jakob (Intervjuare): Tycker du att de [styrdokumenten] ger stor frihet? 

Bosse: Ja jag tycker de gör det faktiskt. Om man tittar på momenten ur gamla läroplanen… vad 

kan den vara, slutet på 90-talet, jag kommer inte ens ihåg […] jag hittar stöd för allt jag vill göra i 

texten där. Det står ett antal moment som ska gås igenom, det står inte hur mycket tid som ska 

ägnas […] Jag tycker jag får stöd i det jag vill göra, den lämnar ganska stor frihet. Jag skulle inte 

vilja ha en oerhört detaljstyrd text heller. Titta på IB [International Baccalaureate] som styrs väldigt 

mycket av att de har centrala prov […] då blir man i princip fast i ett urval av stoffet som någon 

annan har gjort… kanske inte ens i Sverige. Jag tycker det är bra att det finns en ganska stor 

frihetsgrad.    

Ytterligare en lärare uppger att styrdokumenten har liten praktisk betydelse för denne i valet av 

läromedel: 

Den mest vardagliga relationen det är när man ska sätta betyg, alltså det är ju den gången man har 

dokumenten framför sig… mest. (Astrid) 

3.3.3 Gy 2011 och läromedel 

Diskussionen av kommande Gy 2011 var en självklarhet för många lärare, sannolikt eftersom det 

är en stor förändring som den svenska gymnasieskolan står inför och ingen vet riktigt hur 

framtiden kommer att te sig. Det varierade dock mellan lärarna i vilket sammanhang som ämnet 

kom på tal. Några lärare diskuterar Gy 2011 utifrån de innehållsmässiga aspekterna av läromedlen 

och vilka förändringar reformen kommer att få för innehållet. Andra lärare går ett steg till och 

uttalar en oro för att reformen kommer att betyda så stora förändringar att mycket utav 

läromedlen måste bytas ut, vilket det inte finns ekonomiska resurser till. Detta är alltså en delvis 

ekonomisk fråga som får lärarna att inrikta sig på styrningen av skolan. En lärare hoppas att 

införandet av Gy 2011 ska ge mer pengar till skolan för att kunna köpa in läromedel, medan en 

annan lärare uppvisar en mer oroad inställning och uttalar: 

Jag är ju för en statlig styrning av skolan så att… för då skulle ju skolverket vara mer logiskt, för 

sen har vi kommunala… om skolverket säger att allt ska göras om [Gy 2011] och vi inser att vi 

måste köpa nya läromedel och kommunen inte ger oss bidrag till det, då har vi ju den styrningen… 

skolan vill köpa in och ligga där vi ska vara [enligt målen], men kommunen sätter stopp och säger 

att ni får dom här pengarna. (Per) 

När en lärare reflekterar kring den nya reformen och hur innehållet kan komma att förändra 

kopplas de nya förutsättningarna till hur läromedlen ska användas. Återigen är problem kring 

läroboken det som tar mest plats i lärarens diskussion: 

Cecilia: Vi vet inte riktigt… de är inte fullt fastställda ännu, de här ämnesplanerna för nya då så att 

det är möjligt att det kommer stå lite mer specifikt att det här ska tas upp. Då måste man se till att 

antingen ha något slags läromedel som komplement som tar upp det mesta eller att man hittar 

något där det kommer in på något vis för eleverna. 

Jakob (Intervjuare): Tror du det kommer påverka mycket… om det blir lite skillnader i 

dokumenten? 

Cecilia: Ja… för naturkunskapen kommer det […] att göra det. För nu så läser samhällsvetarna 

naturkunskap A och naturkunskap B. Sen kommer de bara läsa naturkunskap 1, 2 är inte 

obligatorisk och nu är A-kursen 50 poäng och naturkunskap 1 är 100 poäng. De [Skolverket] har 



37 

 

klippt och klistrat lite, skulle vi fortsätta på samma vis så skulle vi få ha A- och B-boken samtidigt. 

Där kommer läromedlen att förändras… då är det väl smidigt om allt finns i en bok, men… ja. 

Gy 2011 innebär ett fokus på huruvida lärarna ska kunna använda befintligt material eller 

införskaffa nya läromedel. Att det professionella frirummet och lärarens egen kunskap kan 

utnyttjas för att följa läroplanen och de förändringar som gymnasieskolan förväntas, är det ingen 

lärare som talar om. 

3.4 Sammanfattande resultat 

Två huvudinriktningar kan urskiljas när det gäller lärarnas uppfattning av läromedel. Vad vi vill 

lyfta fram och diskutera samt problematisera är bland annat innebörden av läromedelsbegreppet 

hos lärarna. Vad kan de olika uppfattningarna få för konsekvenser och vad är de bakomliggande 

orsakerna till olika uppfattningar? 

Många av de faktorer vi identifierat inom studien finns också återgivna i tidigare forskning. 

Den ekonomiska faktorn, som ofta beskrivs i tidigare litteratur, har också här en tydlig påverkan 

utifrån våra intervjuer. Ekonomiska faktorn ses som ett stort problem och något som begränsar 

undervisningens möjligheter. Vi finner det intressant att vissa lärare dock kan se möjligheter i 

denna begränsning och detta utvecklar vi i diskussionen i förhållande till det professionella 

frirummet, vilket också är en påverkansfaktor som vi identifierat. Aspekter som schemaläggning, 

elevfördelning eller tidsutrymme får enligt lärarna konsekvenser för hur läromedelsvalet görs. 

Under intervjuerna framhölls den kollegiala processens betydelse i valet av en lärobok. Kollegors 

påverkan gör sig också gällande vid val av andra läromedel än läroboken. Det kollegiala valet 

kännetecknas av en känsla för vad som är det rätta valet och, bristen på tydliga kriterier eller 

urvalsinstrument är påfallande. Eleverna, som faktor för valet, beskrivs huvudsakligen utifrån 

lärarnas syn på elevers behov och variationen mellan dem. En direkt elevpåverkan är sällsynt och 

hur lärare upplever elevers behov är överordnat elevens uttryckta behov. Detta förhållande anser 

vi vara intressant utifrån hur vi tolkat styrdokumentens perspektiv på elevernas delaktighet i 

skolan och diskuterar detta vidare under nästa avsnitt.  

Lärarna pratar om läroboken och styrdokumenten som de styrande elementen i 

undervisningen. Vad vi finner intressant är lärarnas fokus på kursplanernas innehåll, medan mer 

övergripande målsättningar ifrån läroplanen inte återfinns i diskursen. Resultatet av lärarnas 

samtal om den statliga styrningen av skolan visar olika uppfattning av styrningens omfattning. 

Detta vill vi problematisera i förhållande till lärarnas frirum och det professionella uppdraget. I 

samtalen kring Gy 2011 diskuterar lärarna främst hur läromedlen ska kunna anpassas till de nya 

styrdokumenten.  
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4. Diskussion och slutsatser 

Denna studie utgår från ett kvalitativt synsätt och det medför att resultatet, oavsett kvantitativ 

förekomst, behandlas som en del av den verklighet det beskriver. I analysen ser vi på resultatet 

utifrån en diskursanalytisk betraktelse. Lärarnas språk kring frågeställningarna är och skapar den 

diskurs som vi i denna diskussion beskriver och problematiserar utifrån studiens syfte. Det som 

lärarna uttrycker och likaväl utelämnar kring frågeställningen har betydelse för diskursen och 

slutsatserna i studien. Analysverktyget ger oss möjligheter att skapa en deskriptiv bild av 

diskursen utifrån den empiriska metoden, den kvalitativa intervjun. En styrka är att det som 

utelämnas i lärarnas tal kring frågorna också skapar diskursen och leder fram till slutsatser, vilket i 

exempelvis en kvantitativ studie skulle exkluderas. Det diskursanalytiska verktyget möjliggör 

upptäckten av mönster som annars skulle vara svåra att hitta. En nackdel är att vår tolkning av 

hur lärarna talar kan vara en missuppfattning, därmed en felaktig analys och slutsatser som 

svårligen beskriver en korrekt verklighet. 

För att förstå diskursen utifrån de frågor som vi ställer om läromedel i studien krävs en 

förståelse för hur lärarna själva uppfattar begreppet läromedel. Lärare som har en snäv 

begreppsuppfattning av läromedel är sannolikt mer begränsade att förmedla och se samband 

mellan läromedlet och valsituationen. En lärare som exempelvis inte ser en häst som ett 

läromedel, talar inte heller om den situation där hästen valdes och varför. Detta behöver inte 

betyda att lärarna inte kan eller har svårt att välja läromedel till sin undervisning, men det 

påverkar hur de talar om detta:   

Jakob (Intervjuare): Ett konkret exempel på ett bra läromedel? 

Astrid: (Skratt) Usch, nu vet jag inte vad jag ska svara, kan du inte definiera läromedel åt mig så jag 

vet vad jag ska följa… så att jag vet… alltså jag har ju så bra exempel på övningar, men det tänker 

inte jag som läromedel, det är övningar inte läromedel, så att… definitionen borde vi vara överens 

om så att vi vet vad vi pratar om.  

Vi har under samtalen med lärare valt att inte systematiskt definiera läromedelsbegreppet. Syftet 

med detta är att lärarnas förståelse av begreppet ska kunna beskrivas kvalitativt på bästa sätt, 

opåverkat av vår ställning som författare till studien. Om en definition presenterats för lärarna så 

finns en möjlighet att de talat om läromedel med koppling till studiens teoretiska definition, 

istället för att tala om den utifrån deras perspektiv. 

Resultatet av studien visar att lärarnas uppfattning av läromedel skiljer sig i en snäv 

uppfattning, där läroboken var central, och en mer abstrakt uppfattning som stämmer mer 

överens med förarbetet till läroplanen (SOU 1992:94) som också var utgångspunkten för denna 

studie. Det finns inget tecken som visar att uppfattningen av läromedelsbegreppet skulle ha 

samband med erfarenhet inom yrket då även erfarna lärare ibland hade svårt att definiera 

begreppet. Förklaringen kan ligga i att en definition av begreppet inte finns uttryckt i 
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styrdokumenten eller andra källor som läraren kommer i kontakt med, eller att problematisering 

och diskussion uteblir i den pedagogiska vardagen. Klart är i alla fall att dessa olika sätt att se 

läromedel bidrar till den variation bland lärare som vi vill beskriva.  

Att några lärare framhåller läroboken som central kan bero på att lärare sätter likhetstecken 

mellan lärobok och läromedel. Även om frågan berör läromedel i en vidare mening tenderar 

lärarna, till synes utan eftertanke, att samtala om läroboken. Detta får också lärobokens ställning 

som ett traditionellt starkt läromedel att framträda. I en vidare problematisering framstår det som 

om lärobokens traditionella ställning hänger samman med den skolhistoriska användningen av 

texter som började med katekesen och fortsatt fram till idag (Juhlin Svensson, 2000). Att jämställa 

läroboken med andra läromedel är inte helt oproblematiskt. Det är inte säkert att liknande villkor 

råder i valprocessen av respektive läromedel. Det är inte heller så att valet av läroboken utesluter 

val av andra läromedel som ersättning eller komplement till läroboken. Vad som däremot kan 

argumenteras för är lärobokens tidsbesparande egenskap i den pedagogiska vardagen. Den 

erbjuder ett färdigt paket med innehåll och övningar som läraren kan utgå ifrån istället för att 

bygga en lektion från grunden med valda läromedel, vilket skulle innebära en betydligt större 

mängd överväganden. Ur ett lärarperspektiv motiveras läroboken med att eleverna upplever en 

struktur i läroboken som hjälper dem orientera sig i undervisningen. Läroboken upplevs behandla 

essensen av ämnet och påvisar viktiga områden att behandla i ämnet vilket kan vara till hjälp för 

både lärare och elev. Vi ser kritiskt på detta sätt att se läroboken då det möjligtvis kan utgå från 

vad författarna anser vara det centrala i ämnesområdet, vilket då jämställs med lärarens 

professionella uppfattning av innehållet. 

Juhlin Svensson (2000) beskriver hur läroboken väljs och används som det primära läromedlet 

i grundskolan. Resultatet i denna studie tyder på att läroboken, som läromedel även i ämnet 

naturkunskap, kan ha en dominerande roll som läromedel. 

I studien vill vi belysa hur valet av läromedel går till i gymnasieskolan, vilka faktorer som är 

viktiga i valet av de läromedel som läraren i slutändan använder i undervisningen. Vad som 

framgår av lärarnas uttalanden är att valet ofta förknippas med begränsningar. Faktorer som 

inspirerar läraren eller som ses som möjligheter betonas inte lika starkt.  

Den ekonomiska begränsningen upplevs som så självklar att lärarna inte problematiserar den 

vidare utan snarare ser den som en fast ram, en opåverkbar verklighet. Den tilldelning av medel 

som finns åtgår ofta till inköp och komplettering av dyra läroböcker och denna process föregås 

ofta av en kollektiv kompromiss. Samtidigt finns ett professionellt frirum som medger att läraren 

kan välja andra alternativ. Många lärare väljer ändå att arbeta utifrån en viss bok trots dess 

begränsningar och talar i stor omfattning om läroboken i problematiseringar kring 

läromedelsbegreppet. Det framgår att vissa lärare i större grad använder sig av mer 

kostnadseffektiva läromedelslösningar som exempelvis skolans närmiljö och att utnyttjandet av 

frirummet kan vara förknippat med lärarens yrkeserfarenhet. Ett bättre utnyttjande av skolans 

resurser och lärarnas frirum i form av läromedelsanvändandet skulle kunna uppnås med ett ökat 
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pedagogiskt ledarskap från rektorer eller lärare med lång erfarenhet som kan stimulera kollegor, 

framförallt de med kortare erfarenhet. Skolinspektionen skriver att rektorernas pedagogiska 

ledning kan förbättras och lyfter fram att de tillsammans med lärarna ska arbeta med frågor som 

innehåll och metoder. Även interna och externa samverkansområden i närsamhället anses kunna 

förbättras (Skolinspektionen, 2010). Det kan direkt kopplas till vad vi tidigare diskuterat gällande 

närmiljöns fördelar.  

Vad som tydligt framgår i vår studie är att det egna intresset, samt en svårdefinierad känsla för 

ett läromedel, ofta ligger bakom beslutet i valprocessen. Det egna intresset ryms inom det frirum, 

som Molin (2006) beskriver som det utrymme där läraren själv kan manövrera utifrån egna 

tolkningar och professionalism. Läromedel med koppling till händelser i vardagen eller sådant 

som läraren hyser särskilt intresse för ger det en fördel framför alternativa läromedel i valet. 

Känslan för vad som är ett bra läromedel är för lärarna svår att precisera, sannolikt på grund av 

att den innefattar en stor uppsättning kriterier som läraren överväger. I studien syns inga tydliga 

exempel på pedagogisk grundsyn såsom Svingby (1982) definierar begreppet, men eftersom vi 

tolkar att både känslan och det egna intresset utgår en del ifrån lärarens ”personlighet” så 

inbegrips det som en del av den pedagogiska grundsynen. Med detta sagt vill vi dock inte sträcka 

oss till att fullt ut använda oss av begreppet pedagogisk grundsyn, utan nöja oss att kalla det 

individuella föreställningar. Utifrån denna oklarhet, hur lärare talar om en känsla och inte tydliga 

kriterier, vilar valet på delvis oklara fundament och utan klargjort syfte för själva undervisningen. 

Detta skulle kunna innebära att det meningsskapande eller den medierade handling som ska 

stödja eleven i dess lärande inte är fullt utvecklad. Om det inte finns en tydlig strategi från lärarna 

i valet, av exempelvis en gemensam lärobok, så finns en möjlighet att bokens formulering av mål- 

och innehåll för undervisningen tas för självklart. Därmed kan kopplingen till skolans lokala 

kursplaner och de övergipande styrdokumenten ifrågasättas. Detta medför att läraren då inte i 

samma utsträckning skulle beakta sin professionella roll som reflekterande lärare. Att som lärare 

reflektera över detta resonemang tror vi kan höja nivån på undervisningen och öka elevernas 

lärande.  

I vissa fall talar lärarna om undervisning i form av laborationer, exkursioner och dissektioner 

som de anser ha en högre grad av meningsskapande och som är kopplad till ämnet naturkunskap. 

Caravita och Halldén (1994) beskriver en paradox i användningen av laborativt inriktad 

undervisning. Syftet med laborationer är att eleven ska lära sig allmänna principer genom praktisk 

tillämpning, men för att kunna genomföra laborationen krävs kännedom om just de allmänna 

principerna. Detta gör att olika läromedel eller undervisningsformer kan förutsätta varandra i ett 

sorts samspel som kräver ett medvetet val. Exempelvis måste eleven ha kännedom om var höger 

förmak sitter inför en dissektion, för själva dissektionen visar inte skillnaden mellan höger- och 

vänster förmak. Därför måste läraren kanske välja en lärobok eller en modell för att påvisa var 

höger förmak sitter så att eleven vet vad han/hon letar efter. Att läroboken har en central 
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ställning som läromedel kan även bero på att den ger eleverna de allmänna principer som behövs 

för att klara annan typ av undervisning med andra typer av läromedel. 

Tidigare forskning visar att elevens behov och förutsättningar styr lärarens val av läromedel i 

grundskolan (Skolverket, 2006). I likhet med rapporten ser vi elevens behov och förutsättningar 

som en viktig faktor för valet av läromedel. Men för att ge perspektiv på detta hävdar vi att det är 

lärarens uppfattning av elevens behov och förutsättningar som styr valet, inte elevens faktiska 

behov. Detta eftersom resultatet visar att eleven har lite inflytande över läromedelsvalet. Elever 

kan i liten utsträckning påverka valet eller framföra sina behov och förutsättningar såsom 

styrdokumenten kräver. Som försvar mot denna kritik hävdar vi att ett totalt elevinflytande skulle 

resultera i en ohållbar situation eftersom individuella läromedel skulle innebära en enorm kostnad 

för skolan samtidigt som det skulle vara svårt att organisera undervisningen med en pedagog och 

en uppsjö olika läromedel. 

I studiens inledning framgår att inga explicita skrivelser kring läromedel finns i nuvarande 

styrdokument. Läroplanen uttrycker en rad övergripande förmågor och målsättningar som 

eleverna skall uppnå. Ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att se olika alternativs 

konsekvenser ska lyftas fram hos eleverna. Dessutom ska eleverna ha ett inflytande på arbetsätt, 

arbetsformer och innehåll i undervisningen samt vara delaktiga i planeringen av denna (Lpf 94). 

Med utgångspunkt att läromedel är sådant som används för att nå uppsatta mål ser vi också 

läromedlen som potentiellt verktyg för att stimulera en sådan utveckling hos eleverna. Att 

exempelvis utveckla det kritiska förhållningssättet utan en medveten variation i läromedelsvalet 

tror vi kan vara problematiskt. För att få eleven inkluderad i arbetsätt, arbetsformer eller innehåll 

skulle valet och medvetandegörandet av läromedel kunna vara en pusselbit. Denna slutsats 

behöver inte innebära att skolan misslyckas med dessa syften, men utifrån vad denna studie pekar 

på talas det inte i vidare mening om dessa ståndpunkter inom läromedelsdiskursen. 

Inom en snar framtid kommer gymnasiereformen Gy 2011 att skapa nya förutsättningar för 

skolan och möjligtvis påverka hur lärare väljer läromedel. De flesta lärarna i studien har påbörjat 

förberedande arbete med Gy 2011 i sina skolor och under intervjuerna diskuterar vi hur frågan 

om läromedel kan komma att förändras. Vad lärarna då framförallt talar om är hur kurserna 

kommer att förändras i både innehåll och omfattning. Kopplat till läromedel ser de problem 

utifrån hur läroböckerna ska kunna användas. I naturkunskap blir kursen längre och lärarna kan 

komma att behöva använda flera olika gamla böcker för att täcka in läromedelsbehovet. Inköp av 

nya läroböcker tror få lärare kommer vara möjligt utifrån den ekonomiska aspekten om inte 

medel lyfts in från högre instanser. Inga lärare talar alltså om vilka möjligheter i förhållande till 

läromedel som den nya läroplanen kan innebära. Vidare beskriver lärarna kopplingen mellan 

styrdokument och läromedel med en paradox. Lärarna framhåller att friheten är viktig men att de 

samtidigt önskar en tydligare central styrning. Om den centrala styrningen ökar i framtiden så är 

lärarna beredda att släppa delar av sitt professionella uppdrag eftersom valfriheten då minskar. 
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Möjligheterna att anpassa undervisningen till eleverna skulle då minska samtidigt som uppdraget 

möjligtvis blir tydligare och därmed kraven på eleverna.  

I vår studie har vi alltså funnit att ekonomiska, kollegiala och innehållsmässiga faktorer, men 

även elevens behov och förutsättningar samt lärarens individuella föreställningar har betydelse för 

valet av läromedel i gymnasieskolan. Vilken av dessa som har störst betydelse är däremot svårt att 

fastställa eftersom faktorerna är komplext sammanvävda och bedömningen av lärarnas samtal är 

svåra att analysera. För att vidare kunna rangordna dessa faktorer skulle en kvantitativ studie, med 

utgångspunkt i vårt arbete, vara adekvat. Många av de faktorer vi identifierat stämmer överens 

med tidigare forskning (Watt, 2009; Korsell, 2007; Skolverket, 2006; Englund, 2006; Levén, 2003; 

Juhlin Svensson, 2000; Johnsen m.fl. 1998). Några faktorer har vi dock en annan uppfattning om 

eftersom vi ser att eleverna inte har någon möjlighet till direkt påverkan i läromedelsvalet. 

Dessutom menar vi att den pedagogiska grundsynen är ett svårdefinierat begrepp, vilket leder till 

att en lärare som inte förstår sin egen pedagogiska grundsyn inte kan använda det som argument i 

valet av läromedel. Därför har vi valt att kalla denna faktor för individuella föreställningar utifrån 

den abstrakta känsla som lärare talar om.      

I den diskussion som förts ovan skapas en kontrast mellan ett lärobokscentrerat synsätt på 

läromedel samt ett friare och vidare synsätt som båda får konsekvenser för valet och 

undervisningen. Att göra generaliseringen att en lärare i praktiken enbart utgår från ett av dessa 

synsätt är inte möjligt utifrån den metod vi använt oss av, då skulle observationer i 

undervisningen krävas. Det är troligt att de lärare som talar om läromedel med läroboken som 

centralt begrepp i deras undervisning också i någon mån använder andra läromedel, likaväl som 

en lärare med vidare uppfattning använder läroböcker. Det vi finner intressant är den variation 

som speglas av de olika lärarna och som i sig visar de olika mönster som finns kring 

läromedelsfrågorna vi ställt oss själva. Vi tror att det är viktigt att som lärare reflektera över valet 

av läromedel på grund av att det kan få betydelse i undervisningen.  

Det faktum att resultatet stämmer överens med tidigare forskning gör att validiteten av denna 

studie kan anses stärkt. Vi har därmed berikat det empiriska materialet med faktorer som 

påverkar läromedelsval i gymnasieskolan, ett område där tidigare forskning varit saknad. Studiens 

avgränsning till att gälla ämnet naturkunskap nedtonas av det faktum att flertalet lärare i studien 

även undervisade i andra ämnen än naturkunskap. Detta skulle kunna ha lett till att lärarna 

medvetet eller omedvetet bidragit med erfarenheter från andra ämnen då frågorna inte alltid var 

ämnesspecifika.    De kvalitativa intervjuer vi genomfört har gett en tydligare bild av de faktorer 

som påverkar läromedelsvalet i ämnet naturkunskap i gymnasieskolan.  För att ytterligare stärka 

resultatet och våra reflektioner kring detta så kunde metoden i denna studie utvecklats till att 

innefatta en triangulering. Metoden skulle då förutom kvalitativa intervjuer innehålla både 

observationer i undervisning och en enkätstudie med fler analysenheter. Med ytterligare 

geografisk spridning skulle resultatets generaliserbarhet öka. Omfattningen av studien, i form av 

ett examensarbete, har dock inte möjliggjort denna utvidgning av studien. För vidare forskning 
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föreslår vi observationer i undervisning med inriktning på vilka konsekvenser valet av vissa 

läromedel medför. Hur olika läromedel påverkar elevers lärande är viktigt att problematisera för 

att kunna göra ett professionellt läromedelsval. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide (Jakob & Marcus) 

Studiens syfte/Forskningsetik 

Information om vad som gäller för intervjun.  

 

Tema 1: Skolan 

Typ av skola 

Skolans historia 

Skolans karaktär (inriktning, fokusområde) 

Vilken typ av elever 

 

Tema 2: Läraren 

Erfarenhet av yrket, jobbat länge/kort 

Undervisning i andra ämnen 

Speciell funktion på skolan/andra arbetsuppgifter 

 

Tema 3: Läromedel i skolan 

Vad är läromedel för dig? (Läromedel-lärobok-alternativa verktyg) 

Bra/Dåliga läromedel, varför 

Vilka använder du? på skolan? Tidigare anställningar/nationellt? 

 

Tema 4: Val av läromedel 

Hur väljer DU dina läromedel, frihet? styrd? 

Hur väljer SKOLAN läromedel 

Urvalsinstrument, ämneskonferens (djupdyk om upptag), faktorer (ekonomi, andra lärare, rektor 

etc, eleverna, pedagogisk grundsyn) 

När görs val, hur ofta 

Elevers reaktion på olika läromedelsval 

 

Tema 5: Styrdokumenten, undervisningen och läromedel 

Påverkan av styrdokument i valet av läromedel 

(Planering, uppfyllande av mål, generella riktlinjer, värdegrund, delaktighet, demokrati) 

Läromedelvalens konsekvenser för undervisning/måluppfyllelse av styrdokument 

 

Avslutning 

Något du kommit på i efterhand eller vill tillägga? 
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Bilaga 2: Brev till lärare 

 

Hej 

 

Vi är två studenter på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet som under hösten skriver vårt 

examensarbete.  

 

I examensarbetet kommer vi att undersöka vad som påverkar lärares val av läromedel, i vilken 

omfattning olika faktorer påverkar samt vilka konsekvenser detta får för verksamheten i skolan. 

Vi tror att en medvetenhet om dessa faktorer är viktigt att bära med sig i sin profession, speciellt i 

dagens målstyrda skola där valfriheten för läraren är relativt stor. 

 

Det finns idag mycket få studier om de val lärare gör som har inriktning på gymnasieskolan och 

det naturvetenskapliga området. Vi har av denna anledning avgränsat oss till att undersöka ämnet 

naturkunskap och i egenskap av undervisande lärare på området så är vi intresserade av att träffa 

dig. 

 

För att kunna genomföra studien skulle vi vara tacksamma om du vill ställa upp på en intervju för 

att bidra med material. Tidsåtgången för intervjun beräknas högst vara en timme och vår önskan 

är att kunna genomföra intervjuerna någon gång under vecka 47 eller 48 (beroende på er 

tillgänglighet). Totalt kommer materialet omfatta intervjuer med tio lärare. Självklart tillämpar vi 

gällande forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att ditt deltagande i undersökningen är anonymt 

och att ingen utomstående kommer att få tillgång till materialet. 

 

Har du möjlighet att delta i denna studie?  

Vänligen kontakta oss snarast med namn och telefonnummer så kontaktar vi er för ytterligare 

information och planering av intervju.   

 

Med vänliga hälsningar 

Marcus Jansson och Jakob Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

 


