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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka lärares attityder till läromedel, läroböcker vs IKT. Vilka 

motiv och vilka faktorer vilar bakom dessa lärares val och vilka didaktiska konsekvenser kan de se 

i användandet av dessa läromedelsformer. Vi använde oss av metoderna observation och intervju 

för att söka svar på detta inom svenskundervisningen med lärare i årskurs 5 i två olika 

kommuner. Våra resultat visar att samtliga lärare är positivt inställda till att använda IKT i sin 

undervisning och att samma lärare också till stor del använder läroböcker som en utgångspunkt i 

sin lektionsplanering. Det visade sig också finnas skillnader mellan de två undersökta 

kommunerna i frågan om huruvida de använde IKT eller läroböcker i undervisningen. I den mer 

resursstarka kommunen fann vi att IKT användande var mer utsträckt än i den mindre 

resursstaka kommunen. Ett svar på detta kunde vi spåra till kommunernas skolplaner där deras 

prioriteringområden skiljde sig åt. Resultatet visade också att det inte handlar om att välja 

antingen den ena eller den andra sidan utan att mer använda dessa läromedel som komplement 

till varandra.  
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1. Inledning 

Skolans styrdokument talar om vad eleverna ska lära sig i skolan, och med den nya läroplanen 

Lgr11(Skolverket, 2011) är det tydligt utskrivet vad undervisningen ska innehålla, men det är 

fortfarande upp till varje lärare att välja metod för hur eleverna ska nå dessa kunskaper. Vi har 

båda upplevt att vissa lärare använder sig av färdiga läromedel såsom läroböcker med 

lärarhandledning, medan andra lärare skapar sitt eget material och utnyttjar den nya tekniken med 

IKT (Informations-och kommunikationsteknik) i sin undervisning. Vi är nyfikna på vilka tankar 

och attityder som ligger bakom lärarnas val av läromedel, om det beror det på bekvämlighet eller 

trygghet, när lärare använder sitt gamla beprövade material och kompletta läroböcker, eller om 

det finns andra motiv som ligger bakom valen. Vi vill undersöka vad lärare anser att det finns för 

hinder/möjligheter med de olika läromedlen och ifall det går att urskilja några mönster på olika 

skolor. Detta är vad vårt examensarbete kommer att handla om. 

   Att försöka hänga med i utvecklingen och använda interaktiva tavlor, datorer, och projektorer 

torde vara en självklarhet i dagens skolor, då hela samhället ständigt utvecklas och blir mer och 

mer teknologiserat. Dock ser det olika ut på olika skolor med både tillgång till IKT och 

användandet av det samma. Ett stort problem, som ofta uppstår vid användandet av IKT, är när 

tekniken inte fungerar. Hur mycket undervisningstid försvinner, då datorerna strejkar och lärarna 

inte får igång det de tänkt använda? Får eleverna någon kvalitativ uppgift medan läraren försöker 

åtgärda problemet, eller rinner tiden bara iväg som en oplanerad rast? 
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2. Bakgrund  

För att få en förståelse för vad som kan ligga till grund för lärares val av läromedel, presenteras i 

denna del av uppsatsen läromedlens utveckling från Lgr 80 till Lgr 11. Givetvis har det även skett 

förändringar från starten av folkskolan och fram till Lgr 80, men då denna uppsats syftar till att 

undersöka hur lärare i dagens skolor förhåller sig till och använder traditionella läromedel och 

IKT, lämnar vi den tidigare läromedelshistorien därhän. Vidare beskrivs även de digitala 

mediernas inträde i skolans värld och hur IT utvecklats till dagens begrepp IKT. 

2:1 Läromedlens utveckling  

Att lärares uppdrag förändrats genom tiderna torde vara ganska självklart då samhället ständigt 

förändras, och som vi nämnde inledningsvis, utvecklas. Carlgren och Marton skriver att 

förändring är en ”framträdande aspekt av lärares arbete” (2001, s.84). De påpekar att dessa 

förändringar kan orsaka att lärare inte har kontroll över sitt yrke och kunskapsutvecklingen, men 

att det över tid ger större utrymme att utveckla lärares professionalitet. Vidare lyfter författarna 

att olika lärare ligger ”olika ’nära’ förändringen i tiden- både i faktisk mening [---] och i mental 

mening [---]” (2001, s.84). Detta beror på skolornas olika förutsättningar och föreställningar, vilka 

kan kopplas till ramfaktorer som Lundgren beskriver i sin bok (1983). Kärnan är dock 

densamma, lärarens roll är att undervisa och vägleda elever till att utveckla förmågor och nå 

kunskap.  Nyligen kom den nya läro- och kursplanen Lgr 11 att bli det aktuella styrdokumentet 

för Sveriges skolor. Men låt oss backa lite i tiden för att få en liten överblick över lärares 

handlingsutrymme och därmed kanske även en viss förförståelse för dagens lärares attityder till 

läromedel.  

I Tidskriften KRUTS temanummer Läromedel konserverar skolan (2006) skriver Reuterstrand om 

läromedlens utveckling. Hon berättar att läromedlen tidigare granskades av statens institut för 

läromedel (SIL), och att ett godkänt läromedel skulle följa läroplanen. Tack vare detta var 

användningen av ett färdigt läromedelspaket ett bra medel för att uppnå målen i styrdokumenten. 

En av de bakomliggande tankarna till detta var att nå en likvärdig och enhetlig skola för alla. Men 

med reformen på 1990-talet slutade SIL med sin granskning och ansvaret för tolkning och 

genomförandet av målen flyttades över till kommunerna och skolorna.  Med den nya läroplanen 

Lpo 94 försvann de tidigare detaljerade föreskrifterna om undervisningens innehåll. Lärarna fick 

ett större handlingsutrymme att själva anpassa sin undervisning för att eleverna skulle nå de olika 

målen i läro- och kursplaner. Undervisningen skulle individualiseras och anpassas efter elevernas 

olika behov. Mycket tid lades ner på att tolka styrdokumenten och skriva lokala arbetsplaner ute 

på skolorna, lärarna blev även tvungna att själva granska och utvärdera läromedlen och plocka 

ihop material så att undervisningsinnehållet uppfyllde målen. Reuterstrand skriver: ”Idag betonas 
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lärarnas professionella ansvar och frihet att själva välja metod för att uppnå uppsatta mål”(s.118-

119, 2006). 

Med Lpo94 har undervisningen i landets olika skolor blivit skiftande och det går inte längre att 

tala om en enhetlig skola. Den nya läroplanen Lgr 11, som nyligen börjat gälla, har återgått till att 

vara mer specifik gällande vad undervisningen ska innehålla, men det är fortfarande lärarens val 

hur han/hon väljer att arbeta med de olika områdena (Skolverket, 2011). Körling (2011) skriver i 

en artikel i Grundskoletidningen att den nya läroplanen uppmuntrar till olika arbetssätt och att 

eleverna förutsätts vara delaktiga. Vidare lyfter hon att det i nya kursplanen inte finns några 

pekpinnar om hur lärare ska göra utan att de talar om vad lärarna ska undervisa om och varför. 

Hon uttrycker även att implementeringen av Lgr 11 påbörjades tidigt eftersom det har varit 

möjligt att följa skapandeprocessen, som utformats i samspel med lärare och skolor, via 

skolverkets hemsida. Den öppna processen har lett till att Lgr 11 redan innan den trädde i kraft 

blev ett levande dokument (Körling, 2011). 

Trots att läromedel inte längre granskas av någon högre instans skriver Höglund att läroboken 

fortfarande har en dominerande ställning i våra skolor (Höglund, 2006). I boken Praktisk 

lärarkunskap skriver författarna att läroböcker fortfarande i hög grad uppfattas som korrekta och 

tillförlitliga och därför sällan utsätts för kritisk granskning av lärare och elever (Långström & 

Viklund, 2007). Men det är mindre vanligt att lärare enbart följer ett läromedel fullt ut, snarare 

tenderar de flesta lärare att plocka russinen ur kakan och använda olika delar ur olika läroböcker 

och alternativa läromedel såsom exempelvis IKT.  

 

2:2 IKT i skolans värld  

Redan under 1970-talet introducerades digitala medier, då främst datorer, i skolan, flera stora 

satsningar skedde och IT och ITK började ta sin form som pedagogiskt verktyg (Engström & 

Svärdemo-Åberg, 2006). På uppdrag av skolöverstyrelsen genomfördes ett antal undersökningar 

av bland annat de didaktiska konsekvenserna av den nya tekniken, i det så kallade DIS- projektet 

med syfte att bland annat undersöka hur användandet av datorer och tekniken kan modernisera 

undervisningen, även datorns möjligheter som inlärningshjälpmedel undersöktes (ibid, 2006).  

År 1985, efter en tid av mer eller mindre lyckade projekt tillsattes en arbetsgrupp på uppdrag 

av Utbildningsdepartementet för att arbeta fram ett datorprogram till skolan, samt för att ta reda 

på vilka typer av program som skulle kunna vara användbara i undervisningen. Det innefattade 

bland annat övnings- och lektionsprogram, det vi idag kallar för digitala lär-resurser (Engström & 

Svärdemo-Åberg, 2006). Under nittiotalet kom en förändring vad gäller arbetet med datorn i 

skolan, eller rättare sagt en förskjutning från arbetet med datorer till arbete med hjälp av datorer (Rask, 

2006). Rask lyfter även att tankegångarna ute på skolorna var, att om bara tekniken och datorerna 

fick sin plats, skulle problemen lösas och kvaliteten på undervisningen öka (Rask, 2006). Han 

beskriver tiden som den ”stora satsningarnas, entusiasternas och de naiva förväntningarnas tid” 
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(Rask 2006, s.19). Att tekniken blir allt mer viktig i undervisningssammanhang lyfts även i den 

nya läroplanen för grundskolan vilken träder i kraft år 1994, och teknikens plats i undervisningen 

framgår tydligt. 

Bland annat framgår detta genom läroplanens uppnåendemål, där det står att eleverna ska 

kunna: ”använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, 

s.10). I skolan sker därefter en ytterligare utveckling av datoranvändningen. Tekniken förändras 

då datorn, från att ha varit ett stationärt verktyg, blir ett mer levande kommunikationsverktyg i 

och med Internets revolution. Med Internet och dess enorma utbud av information öppnas en ny 

kanal att hämta kunskap ifrån och egna läromedel skapas nu i allt större utsträckning på andra 

håll än tidigare (Rask, 2006). IT under 2000-talet har fått en helt ny innebörd i skolan i och med 

Internet och begreppet utökas till IKT då kommunikationen får en allt viktigare roll. IT som står 

för informationsteknik utökas därmed till IKT, informations- och kommunikationsteknik.  

 Skolan blev en interaktiv plats med datorn, de digitala lärresurserna i form av lärplattformar, 

Power Points, spel och webbsidor (Karlsohn, 2009). Det här medförde ett nytt sätt att engagera 

eleverna att arbeta med sin egen utveckling och inlärning, i allt från språk till historia. Ny kunskap 

var inte längre knuten till skolans värld, utan till en omvärld av kontinuerligt informationsflöde 

via mobiltelefoner, bärbara datorer, communitys (mötesplatser på internet exempelvis Facebook) 

och sökmotorer. Dörren till detta enorma informationsflöde och dess resurser kan ses som den 

största vinningen i den nya digitala skolan. Men med detta föds också nya krav på läraren som 

kunskapsförmedlare.  

 

.  
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3. Litteraturöversikt  

3:1 Nya krav på läraren 

Lärarrollen har i ett historiskt perspektiv, som vi nämnde både inledningsvis och i avsnittet 

bakgrund, förändrats eftersom hela samhället genomgår en ständig förnyelse. Under de senaste 

tre århundradena har samhället gått från ett industrisamhälle till att bli ett informationssamhälle, 

där IKT i en allt högre grad påverkar samhället, vilket i sin tur ger skolan nya utmaningar och 

riktlinjer i till exempel läroplaner och i undervisningens innehåll (Selander & Svärdsmo-Åberg, 

2009).  

Carlgren & Marton (2002) poängterar att vi idag lever i ett samhälle med ett lättillgängligt och 

enormt informationsflöde, vilket gör att skolans uppgift förändras från att tillhandahålla 

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

information” (Carlgren & Marton, 2002, s.190). Teknikdelegationen (2010) framhåller att skolan 

från början var en verksamhet där lärare muntligt förmedlade kunskaper som eleverna 

förväntades lägga på minnet och tillägna sig. Numera har skolan utvecklat metoder och teknik, 

som gör eleverna allt mer delaktiga i sin egen lärprocess. Tillgången till information och 

möjligheterna till kommunikation har ökat på ett genomgripande sätt enligt Teknikdelegationen 

(2010). 

 Datorn som redskap möjliggör nya former för lärande i samspel mellan människa och dator. 

Som lärare är det viktigt att tänka på, enligt Teknikdelegationens rapport (2010), att vid 

utformningen av ett effektivt lärande med stöd av teknik inte bara välja passande tekniska 

hjälpmedel, utan också ha en god förståelse för hur de olika rollerna som läraren, eleven och 

tekniken har. I den nya rollen har lärare med en utvecklad pedagogisk syn, större effekter på 

eleverna när det gäller utveckling av färdigheter som samarbets – och kommunikationsförmåga 

enligt en analys i Teknikdelegationens rapport (2010). Ett kreativt och nyskapande bruk av IKT 

är av stor vikt för förnyelsen i undervisningen.  I en rapport från 2007 av Myndigheten för 

skolutveckling står det att läsa, att det är en naturlig del för dagens barn och ungdomar att arbeta 

med olika slags digitala medier, och därför vill skolverket verka för att öka användningen av IT i 

skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

3:2 Läraren – motiv och faktorer som påverkar valet av läroböcker 

 I en rapport från Skolverket (2006a) uttrycker de deltagande lärarna att den egna kompetensen 

och pedagogiska grundsynen påverkar val av läromedel, vilket även Juhlin Svensson (2000) 

påvisat i sin avhandling. Wikman (2004) understryker att det är läroböckerna som anger vad som 
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är relevant att lära sig. Vidare påpekar han att läroböckerna har en gemensamhetsskapande och 

sammanhållande roll. Läroböckerna ses som en stomme till vilken lärare regelbundet kommer 

tillbaka efter olika utsvävningar. Skolverket (2006a) pekar också på att läroböcker fortfarande 

används av lärare som ett planerings- och undervisningsverktyg och som en källa till material. 

Läroböckerna ger på det sättet ett sammanhang till elevernas studier.  

Lärares val att använda läroböcker i sin undervisning kan enligt Skolverket (2006a) utgöra ett 

stöd för lärare som inte är säkra på sina ämneskunskaper och de kan dessutom hålla eleverna 

sysselsatta och verka förebyggande mot kaos i klassrummet. I en rapport av Levèn (2003), där 

han via en enkätundersökning bland lärare, har undersökt tillgången till läromedel av olika slag 

och om hur läromedlen fungerar, framgår attityder till läromedel. Enkäten har besvarats av 766 

lärare och resultatet visar på att lite över 80 % av lärarna använder tryckta och förproducerade 

läromedel och att nästan lika stor andel lärare anser sig få ett stöd i sitt planeringsarbete av tryckta 

läromedel. På frågan om tillgången till IT-baserade läromedel svarar nästan 60 % att de inte 

betraktar den vara tillräcklig och endast 16 % av lärarna uttrycker att tillgången till IT-baserade 

läromedel ger stöd i deras planeringsarbete.  På frågan om de anser att resurserna för läromedel är 

tillräckliga är det gruppen med lärarna, för årskurs fyra till sex, som är mest bekymrade (60 %). 

Selander poängterar också att läroböckerna alltid haft en kunskapsgaranterande och auktoritär 

roll (Wikman, 2004). Med det understryker han att många lärare upplever att läroböcker 

innehåller en sorts garanti för att läro- och kunskapsplanernas mål uppfylls.     

Skolverkets rapport nr 284 (2006a) visar att tendenserna till detta finns kvar än idag, många 

lärare uttrycker att de, så länge de håller sig till ett läromedel, känner sig säkra på att uppfylla 

målen med sin undervisning. På grund av läroböckernas auktoritära och befästa roll granskar inte 

lärare innehållet på ett kritiskt sätt enligt Långström & Viklund (2007). Skolverkets rapport nr 285 

(2006b) visar dessutom att många läroböcker innehar brister och inte alltid överensstämmer med 

läro- och kursplanernas värdegrund och mål. Både traditionella och nyare digitala läromedel har 

både för- och nackdelar men tillsammans kan de utgöra ett komplement till varandra. Rask (2006) 

tar upp att debatten ofta blir polariserad vad gäller lärares val av läromedel. Till exempel belyser 

han att lärare som förespråkar digitala läromedel ofta anses vara emot de traditionella. Rask 

(2006) fortsätter med att framhålla, att internet kan ses som ett berikande komplement till de 

klassiska läromedlen just för att internet är ett svårgenomträngligt och ett informationsrikt 

medium, med det menas att det kan vara svårt att hålla sig till den information som eftersöks på 

Internet och det gäller att kritiskt granska den informationen som hittas samt sålla bland den 

samma.  
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3:3 Teoretiska utgångspunkter  

Utöver fenomenologi som ligger till grund för hur vi utformat vår studie, ansluter vi oss även till 

ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Detta eftersom vi i vår studie undersöker vad som är möjligt 

att göra och inte göra i undervisningen, med hänsyn till rådande begränsningar (ramar). 

Ramfaktorerna, vilka lärarna oftast inte kan påverka då de handlar om exempelvis ekonomi och 

lokaler, formar undervisningsprocessen vilket i sin tur påverkar lärarens handlingsutrymme. 

I Lundgrens artikel ”Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering” i Pedagogisk Forskning i 

Sverige (1999) förklarar han att ”ramfaktorteorin bygger på tankegångar om att ramar ger ett 

utrymme för en process” (Lundgren, 1999, sid.36). Något han vill poängtera är att ramarna inte är 

orsaker till en viss verkan, utan att de ger eller inte ger olika utsikter, och att ramarna måste 

anpassas för att göra en process möjlig, där tydliga mål redan är givna för processen. Den som 

var först med att definiera och använda sig av begreppet ram var Dahlöf (1967). Han definierade 

begreppet ram som de omständigheter som begränsar undervisningsprocessen och vilka lärarna 

och eleverna inte har någon kontroll över. Lundgren (1983) har sedan haft sin utgångspunkt i 

Dahlöfs arbeten och byggt vidare på begreppet ramfaktorer och gör skillnad mellan:  
 

 Konstitutionella ramar. Inbegriper skollag etc. Vilket innebär att det är dessa ramar som ligger till 
grund för lärares arbetsuppdrag.  Dessa ramar formas på statlig nivå och gäller alla skolor. 

 

 Organisatoriska ramar. Vilka inbegriper; organisatoriska åtgärder relaterade till ekonomiska 
resurser som t.ex. fördelning av tid, klasstorlek etc. De här ramarna kan även ha en ideologisk 
grund som t.ex. regler för elevsammansättning i klasser eller skolor.  
 

 Fysiska ramar. Som inbegriper; läromedel, laborationer, utrustning, teknisk utrustning, 
klassrum etc.” (efter Lundgren, 1983, s. 233-234)  

 

I vår studie kommer vi att använda oss av de två sista av Lundgrens ramar. Detta eftersom vi i 

vår undersökning fokuserar på hur det ser ut med läromedelsanvändningen i klassrummen, vilka 

förutsättningar lärarna har att tillgå olika resurser, samt vad som ligger bakom lärarnas val av 

läromedel. Då vi har för avsikt att göra en komparativ studie mellan två kommuner är det 

intressant att titta på klasstorlek, klassrummens utformning, tillgången av tekniskutrustning och 

läroböcker för att se om de olika skolornas ramar påverkar lärarnas val av läromedel. 
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Begreppsförklaringar  

 IKT står för informations-och kommunikationsteknik och är det nya begreppet för det 

som förut kallades för IT med skillnaden att kommunikationsaspekten har lagts till. 

Främst menas datorer och Internet, men även television, radio, tidningar och film räknas 

in i begreppet (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). Med IKT i den här studien 

avses: datorer, tv, video, DVD-spelare, interaktiva tavlor (Smartboard, Activeboard), 

radio, cd, datorprojektorer. 

 Läroböcker, tryckta verk ämnade för undervisning. 

 USB (Universal Serial Bus) ett litet flyttbart minneskort att lagra till exempel dokument, 

bilder och musik på. 

 Interaktiva tavlor exempelvis Activeboard är en interaktiv White board med digital 

skrivyta, tavlan är direkt kopplad till dator och Internet. 

 Lgr 80 Kursplaner och läroplaner från 1980  

 Lpo 94 Kursplaner och läroplaner från 1994 

 Lgr 11 Kursplaner och läroplaner från 2011 

 Digitala lär-resurser är enligt skolverket ”allt material som är digitalt och främjar 

lärande” (2011). Några exempel är dataspel, dataprogram som Word och Excel, internet 

och sökmotorer. 

 VFU verksamhetsförlagd utbildning 

 Läromedel är resurser för lärande såsom exempelvis läse- och skrivböcker, pennor, 

linjaler men även radio, tv, film och datorer.  
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3:5 Studiens problemformulering 

Som vi skrev inledningsvis anger styrdokumenten från och med hösten 2011 tydliga ramar för 

vad undervisningen ska innehålla men det står läraren relativt fritt att välja metod.  

Tekniken tar alltmer plats i samhället vilket torde innebära att även skolorna uppdateras med 

mer IKT för att följa med i utvecklingen, men resurserna och hur de används ute på skolorna ser 

olika ut.  Bara för att en skola har tillgång till IKT blir inte undervisningen automatiskt bättre och 

mer engagerande för eleverna. Tekniken måste kunna hanteras och tid kan gå till spillo om 

tekniken strular. Färdiga läromedelspaket med traditionella läroböcker finns att tillgå på de flesta 

skolor, men de kan och sin sida vara inaktuella. Det finns för och nackdelar med både IKT och 

läroböcker vilket innebär att lärarens didaktiska val kan se väldigt olika ut. 

 

3:6 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att synliggöra hur lärare i årskurs fem, i två olika kommuner, förhåller 

sig till och använder såväl traditionella som digitala läromedel i ämnet svenska. Vi vill utröna hur 

lärare förhåller sig till olika läromedelsformer, och skapa en bild av deras attityder till dessa.   

 

Frågeställningar som kommer behandlas är: 

1a. Vilka attityder till läromedel har lärarna? 

1b. Finns skillnader mellan skolorna och kommunerna beträffande lärare attityder till läromedel? 

2a. Vilka förutsättningar för användning av läromedel finns i de undersökta skolorna? 

2b. Finns skillnader mellan kommunerna beträffande förutsättningarna för användningen av 

läromedel? 

3. Vilka faktorer och motiv påverkar lärarens val av läromedel?  

4. Vilka didaktiska konsekvenser kan val av läromedel medföra?  
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4. Material och metod 

I vår studie vill vi få fram vilka läromedel lärare använder i sin undervisning, vilket syfte de har 

med sina val och vilka faktorer som påverkar dessa val. Vi kommer att förhålla oss till detta 

genom ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket i en generell bemärkelse innebär att vi är 

intresserade av att få fram lärarnas egen syn på val av läromedel i sin undervisning. Fenomenologi 

har som syfte att beskriva människors upplevelser av ett fenomen som studeras genom intervjuer 

(Moinian, 2011). 

För att få en bild av vad olika lärare väljer för läromedel i sin svenskundervisning, 

genomfördes en kvalitativ studie med två metoder som kompletterar varandra, och eftersom vi 

vill få fram lärarnas attityder till läroböcker och IKT utgår vi från ett fenomenologiskt perspektiv. 

Den första metoden var att observera en svensklektion per lärare, detta för att med egna ögon se 

vad de faktiskt använde sig av för läromedel i sin undervisning och hur de använde dem. Med 

observationen fick vi förstahands information utan någon annans tolkning. Vi kunde studera 

lärarens handlingar, vilket gav oss kunskap om hur det såg ut med läromedelsanvändningen i 

klassrummet. En observation i sig, kan inte säga något om lärarens tankar bakom valet eller vad 

denne anser om olika läromedel (Esaiasson, 2007, s.345). Därför kombinerades observationen 

med en avslutande intervju med den observerade läraren, där han/hon fick tillfälle att motivera 

sina val, samt hade möjlighet att uttrycka sina tankar och attityder till läromedelsvalen. För att få 

en spridning valde vi att besöka tre lärare vardera på fem olika skolor, belägna i två olika 

kommuner i Mellansverige, vilket medförde att vi även använde oss av en komparativ metod när 

vi jämförde resultaten från de olika kommunerna. 

4:1 Kommunerna 

Kommun x hade vid tidpunkten för studien cirka 21000 invånare varav cirka 4500 är bosatta i 

centralorten.  Undersökningen genomfördes på tre olika skolor i kommunen. Skola 1 och skola 3 

belägna i kommunens centralort och skola 2 belägen i en mindre ort i kommunen.  Skola 1 i de 

centrala delarna av orten inhyser cirka 139 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1-6. Här 

arbetade 18 vuxna inom skolans olika delar. Skola 3 låg i ett av ortens större bostadsområden och 

inhyste cirka 255 elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1-6 samt cirka 20 vuxna som 

personal. Skola 2, var belägen i utkanten av den mindre orten i kommun x och inhyste cirka 125 

elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1-6. Där arbetade även 15 vuxna som personal.  

Kommun y hade cirka 15000 invånare och cirka 8000 av dessa bor i tätorten. Undersökningen 

genomfördes på två olika skolor i kommunen.  Skola 4 låg centralt i samhället och här gick 243 

elever fördelade på förskoleklass och årskurs 1-6. Här arbetade 31 vuxna som lärare, 

fritidspedagoger, elevassistenter, lokalvårdare och skolassistent.  Skola 5 låg i ett 
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bostadsrättsområde i utkanten av samhället. Här fanns 350 barn fördelade på förskola, 

förskoleklass och årskurs 1-6. Här arbetade cirka 50 vuxna.   

 

Arbetsfördelning 

Vi har genomfört var sin delstudie i två olika kommuner, Maria i kommun x och Ulrika i 

kommun y, där vi har observerat och intervjuat tre lärare vardera, i årskurs fem på tre olika skolor 

i ena kommunen och två olika skolar i den andra kommunen. Materialet har vi redovisat och 

analyserat var och en för sig, vilket sedan mynnar i en gemensam analys och diskussion.  

Under huvudrubriken bakgrund, som är indelad i två underrubriker, har Ulrika skrivit om 

läromedlens utveckling och Maria har skrivit om IKT i skolans värld. Vidare har Maria ansvarat 

för avsnittet med litteraturöversikten och Ulrika för metodavsnittet. Under hela arbetet har vi 

tagit del av varandras material, diskuterat data, litteratur och teorier samt reviderat texten 

tillsammans för att få en enhetlig presentation av vår studie.  

4:2 Deltagarna 

 Lärare A är en kvinna mellan 40-50 år som tog sin lärarexamen 1994 för årskurs 1-7 i ämnet 

svenska och de samhällsorienterande ämnena. Hon har arbetat på skola 1 sedan 1999 och är 

klasslärare för årskurs 5. 

Lärare B är en kvinna mellan 40-50 år som tog sin lärarexamen som lärare i årskurs 4-9 hösten 

2008 med inriktning mot engelska och svenska. Hon har för tillfället ett längre vikariat på skola 2 

och är klasslärare för årskurs 5 som består av 19 elever. 

Lärare C är en kvinna mellan 50-65 år. Hon har varit verksam som lärare sedan hon tog sin 

examen 1978. Lärare C är utbildad mellanstadielärare och har inriktning mot fysik och kemi och 

under tiden hon har arbetat har hon också skaffat sig kompetens inom matematik. Hon är 

klasslärare på skola 3, för årskurs 5 som består av 23 elever. 

Lärare D är en man mellan 20-30 år som har läst 3 ½ år på universitetet och tog examen 2009 i 

ämnena Språk och matematik A och B, IKT A och Natur för nyfikna.  Han började arbeta på 

skola 4, i denna klass, med 19 elever, nu i augusti, då den tidigare klassläraren är föräldraledig.  

Lärare E är en kvinna mellan 40-50 år, hon tog sin examen 1993 med inriktning svenska/ So 

för årskurs 4-9. Hon har just nu ingen egen klass utan undervisar svenska, So och engelska i flera 

olika klasser på skola 5, fyra dagar i veckan, och en dag i veckan läser hon engelska på 

universitetet via lärarlyftet.  

Lärare F är en kvinna mellan 40-50 år som tog examen 1993 i ämnena matematik, No och bild.  

Hon har arbetat som lärare på skola 5 sedan hon tog sin examen, alltså i 18 år. Hon är 

klassföreståndare i årskurs 5 som består av 19 elever, men undervisar även årskurs fyra i So-

ämnena. Utöver detta har hon även ansvar för skolans bibliotek 
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4:3 Datainsamlingsmetoder 

Observation 

Enligt Esaiasson är finessen med observationer att som forskare själv iaktta vad som sker och 

därmed får förstahands information som inte färgas av någon annans tolkningar. Avsikten med 

en observationsstudie är att titta på och försöka fånga det icke-verbala, alltså vad någon gör 

(2007, s. 343-344).  Det finns olika sätt att förhålla sig som observatör, antingen som fullständig 

observatör, deltagande observatör eller befinna sig någonstans emellan dessa ytterligheter.  

Dessutom behöver forskaren bestämma sig för vilket perspektiv han/ hon ska observera genom 

(ibid, s. 346).  

Vår studie som genomfördes i klassrumsmiljö, innebar att vi antingen kunde ha elevperspektiv 

eller lärarperspektiv. I detta fall bedömde vi att ett lärarperspektiv är att föredra, eftersom studien 

avgränsats till att titta på vilka läromedelsval läraren gör, och inte elevernas respons på 

läromedlen. Detta hade dock varit intressant att studera men då detta endast är en etnografiskt 

inspirerad studie under begränsad tid finns det inte utrymme för fler infallsvinklar. Vårt fokus blir 

därför att observera lärarens val och användande av läromedel. 

Våra observationer är av första ordningen (Bjørndal, 2005), vilket innebär att det är den 

pedagogiska situationen som är i centrum. Observationen genomfördes utan deltagande, vi tänkte 

oss rollen som en fluga på väggen (Esaiasson, 2007, s. 345). Vi tittade på vilka val läraren gjorde 

och vilka läromedel denne använde under lektionen utan att lägga in någon subjektiv värdering. 

Under observationen registrerades händelserna med fältnotiser som senare utvecklades till täta 

beskrivningar (Kullberg, 1996, s. 106). Precis som det finns olika grad av deltagande, finns det 

även olika grad av struktur för en observation. Författaren talar om hög grad av struktur som är 

bevisets väg där forskaren vet vad som ska observeras, metoden är hypotesprövande, har 

representativa urval och utgår från ett observationsschema. En observation med låg grad av 

struktur bygger på en antropologisk tradition och kallas upptäckternas väg, med denna metod har 

forskaren ett öppet sinne och registrerar allt han/hon ser och hör i en avgränsad och specifik 

miljö. Det görs noggranna anteckningar med ingående beskrivningar (Kullberg, 1996, s.35f). 

Eftersom vi från början hade ett bestämt syfte med observationerna hade vi en hög grad av 

struktur och kompletterade våra fältnotiser med ett observationsschema (se bilaga 1), där vi 

enkelt kunde föra in data under färdiga rubriker. Observationerna, som vi tidigare nämnt, 

kompletterades med den kvalitativa metoden intervju, för att vi skulle kunna få en inblick i 

lärarnas motiv för deras val samt deras attityder till olika läromedel. 
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Intervju 

Kullberg (1996) betonar att den vanligaste formen av intervju i etnografiska studier är den 

informella samtalsintervjun, men innan vi går in på denna form av intervju, vill vi lyfta Trosts 

(2005) förklaring av skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ intervju.  Han beskriver de 

kvalitativa intervjuernas särdrag som enkla och raka frågor, så kallade öppna frågor 

(ostrukturerade) vilka genererar långa innehållsrika svar, vilket medför låg standardisering. 

Kvantitativa intervjuer däremot har hög standardisering och intervjuaren styr frågorna, vilka då 

ofta även är strukturerade och har fasta svarsalternativ. (2005, s. 40ff). Dock är termen 

strukturering något besvärlig att hålla reda på eftersom den används både för själva frågorna och 

för undersökningen.  Samtalsintervjun, som är vanlig inom etnografin sker enligt Kullberg 

kontinuerligt och spontant under studiens gång och kan följas upp och återupptas vid ett annat 

tillfälle (1996). 

Esaiasson m.fl.(2007) beskriver samtalsintervju som en metod som syftar till att synliggöra 

fenomen och personer bakom statistiken. Vidare skriver författaren i boken Metodpraktikan, att 

samtalsintervjuer med tematiska frågor, som är öppna, ger deltagaren möjlighet att utveckla sina 

svar, samtidigt som intervjuaren får utrymme för eventuella följdfrågor (2007, s. 298-299). De gör 

skillnad mellan direkta frågor som har ett specifikt syfte och tolkande frågor som är mer av 

avstämmande karaktär (ibid.), med det senare menas kontrollfrågor som bekräftar att intervjuaren 

har uppfattat informanten korrekt.  

En annan form av intervju är djupintervju, vilken enligt Kullberg är en formell intervju. Denna 

har tydligare ramar än den informella intervjun och kan vara en uppföljning av den förstnämnda. 

I en djupintervju utgår intervjuaren från teman snarare än färdiga frågor och ”[h]uvud syftet med 

en djupgående etnografisk intervju är att lära sig se omvärlden genom den person som 

intervjuas”(2007, s.89). Trost understryker dock att forskaren bör vara försiktig med att använda 

begreppet djupintervju, då det ofta för tankarna till psykoanalytiskt tänkande. Han framhåller att 

termen kvalitativa intervjuer eller informella intervjuer passar bättre eftersom fokus är att: ”förstå 

hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut” (2007, s. 43), inte att ställa en diagnos eller bedöma den intervjuade. Då 

denna studie endast är etnografiskt inspirerad och sker under en kortare tidsperiod, bedömde vi 

att en, med Trosts term, kvalitativ intervju passade vårt syfte bäst. 

Efter observationerna av lärarna genomfördes en kvalitativ intervju, utefter en intervjuguide 

med teman, underteman och frågor, (se bilaga 2). Tanken var att ställa korta öppna frågor som 

förhoppningsvis skulle generera långa och omfattande svar. Registreringen av intervjun 

kombinerades med både direkta anteckningar i intervjuguiden samt stödanteckningar som sedan i 

direktanslutning utvecklades till en beskrivande löpande text.  
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4:4 Genomförande av datainsamling och analys 

Utformandet av intervjuguide och observationsschema bygger på litteratur som behandlar 

metoderna (Bjørndal, 2002; Esaiasson, 2007; Trost, 2005).  Stoff för studien samlades genom att 

vi läste litteratur som berörde studiens forskningsområde för att skapa en förförståelse och få en 

bild av vad den tidigare forskningen visat. Bland annat har vi läst ett flertal c-uppsatser som 

behandlar IKT, läroböcker och lärares attityder, några exempel är: Högström (2009), Malmström 

& Morström (2011), Thudin (2010). Det fanns egentligen ingen som behandlade svenskämnet i 

årskurs fem men vi kunde finna en del litteraturtips som var relevanta för vår studie. Vidare 

kontaktades lämpliga deltagare och tider för observation och intervju bokades in. Vi tillfrågade 

klasslärarna i årskurs fem på våra vfu-skolor samt kontaktade lärare som rekommenderats via 

privata känningar. Kontakten skedde via mail, telefonkontakt samt via personliga möten. 

Responsen var positiv och med dessa deltagare bedömde vi att urvalet gav den spridning vi tänkt 

oss i studien. Deltagarna var både män och kvinnor i olika åldrar, från två olika kommuner.  

 I en första fas, efter genomförda delstudier, såg vi över insamlad data från respektive 

deltagare och var och en av oss utarbetade täta beskrivningar av fältnotiserna och 

observationsschemat. Intervjuerna, som renskrivits direkt efter genomförandet, bearbetades efter 

frågeställningarna i vår intervjuguide och det som var relevant för vår studie valdes ut till 

resultatdelen. I en andra fas bytte vi material med varandra för att söka efter likheter och 

olikheter då vi valt att göra en komparativ studie. I en tredje och sista fas sammanställdes och 

analyserades insamlad data av oss tillsammans och fördes in som resultat i studien. 

 

Etiska ställningstagande 

Eftersom denna studie är vetenskaplig tog vi hänsyn till de forskningsetiska kraven från 

vetenskapsrådet. Därför har vi anonymiserat deltagarna och skolorna och följaktligen benämns 

lärarna vid de fingerade namnen: Lärare A, Lärare B och så vidare. Skolorna benämns som skola 

1, 2, 3 och så vidare. Som forskare har vi ett ansvar gentemot våra deltagare. De har rätt att få 

information om studiens syfte, att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att 

hoppa av. Den data vi samlade in under observationerna och intervjuerna behandlades 

konfidentiellt och används endast i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat  

I detta avsnitt beskrivs resultaten från våra delstudier. Först presenteras observationerna, lärare 

för lärare under respektive kommun. Därefter kommer de bearbetade resultaten av intervjuerna, 

även dessa presenteras lärare för lärare med en efterföljande sammanfattning och analys för 

respektive kommun. Detta för att ge en tydlig struktur så att du som läsare även får möjlighet att 

bedöma insamlad data samt för att underlätta vid eventuell vidare forskning. 

 

5:1 Observationer 

5:2 Kommun X 

  

Lärare A 

Den observerade svensklektionen skedde i en klass 5 bestående av 25 elever. Eleverna sitter 

grupperade om fyra och fem i bänkar spridda i det relativt trånga klassrummet. Längst fram, 

under White boarden, finns ett runt bord med stolar som också fungerar som lärare A’s 

arbetsbord. Vid sidan av den vita tavlan finns en stationär dator. Runt om i klassrummet hänger 

många av elevernas alster och väggarna är fyllda med bokhyllor och skåp. Klockan är 10:50 och 

det är lektionen före lunch och eleverna kommer en efter en in från rasten. När den sista eleven 

kommit på plats, bryter lärare A surret av röster genom att introducera en ny skrivuppgift kallad 

Skeppsbrottet, ett läromedel från Tegnäs läromedel. 

Skrivuppgiften består av tio delar som skrivs i form av en dagbok. Lärare A fortsätter med 

instruktioner för hur eleverna ska gå tillväga med arbetet. När lärare A försäkrat sig om att alla 

elever vet hur det går till frågar hon dem om de kommer ihåg strukturen för en berättelse och 

efter det följer en kortare repetition om vad en berättelse ska innehålla. Därefter skriver lärare A 

upp den formalia som gäller just för uppgiften med Skeppsbrottet på whiteboarden, och avslutar 

med att säga att varje avsnitt ska innehålla en bild till elevernas berättelse. 
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Lärare B 

Observationen börjar klockan är 8:00 och det är den första lektionen för dagen. Eleverna sitter 

tysta och väntar vid sina bänkar när jag och lärare B kommer in i rummet. Klassrummet är smalt 

men långt och eleverna sitter därför i två långa rader bredvid varandra. Eleverna har sitt 

skolmaterial i hurtsar utanför klassrummet. I rummet finns också en liten hylla som fungerar som 

lärare B’s enda avställningsyta och det finns också en White board.  

Lärare B hälsar alla en god morgon och tar upp lite kort information om kommande praktik i 

skolmatsalen. Därefter börjar eleverna dagen med tyst läsning i 20 minuter och tystnaden som 

råder är slående. När tiden har gått avbryter lärare B lugnt och stilla med att säga att det är dags 

att lägga ner boken och lyssna.  

Lärare B börjar med att berätta att de ska ha en övning i läsförståelse och hon delar ut ett 

kopierat material som hon har komponerat egna frågor till utefter ett textutdrag ur Skattkammarön 

vilket är skrivet av författaren Robert Stevensson. Materialet lägger hon med framsidan nedåt på 

bänken.  Lärare B har en kortare genomgång av författaren och sedan läser hon instruktionerna 

inför läsförståelseövningen och avslutar med att läsa en kortare resumé som sätter eleverna in i 

texten de själva ska få läsa, resumén innehåller även lite mer information än vad elevernas text 

gör. Därefter ber lärare B eleverna att vända på pappret och börja. Eleverna arbetar i tystnad, det 

enda som hörs är när de viskar till lärare B som går runt och finns till hands om eleverna vill det. 

De allra flesta elever har arbetat färdigt med uppgifterna när lektionen tar slut klockan 9:15 

därefter avslutar läraren och eleverna går ut på rast. 

 

Lärare C 

Observationen tar sin början klockan 11:00 och eleverna kommer in från en rast. Klassrummets 

bänkar som är grupperade två och två i fyra rader, riktade mot White boarden fylls av elever och 

lärare C berättar att den här lektionen kommer att handla om ett av våra nordiska språk, norska. 

Vidare har lärare C en genomgång av de nordiska språken för att slutligen komma fram till 

norska.  

I klassen finns en elev vars förälder är från Norge och denna elev har, efter överenskommelse 

med lärare C, gått med på att läsa de norska lärobokstexterna högt för de andra i klassen. Lärare 

C börjar sedan instruera eleverna i vad de ska plocka upp ur sin bänk, skrivhäfte i svenska och 

textboken som är en del av det läromedel hon använder i svenskundervisningen. Lärare C skriver 

sedan på tavlan hur eleverna ska anteckna i sitt häfte och när eleverna är färdiga får de läsa en 

kortare text tyst för att sedan svara på vad de norska glosorna i boken kan betyda på svenska.  

Eleven med norsk härkomst får leda något som liknar ett glos förhör och de andra eleverna 

får svara vad de skrivit. Därefter instruerar lärare C eleverna att slå upp sidan 146-147 i läroboken 

för att läsa vidare en norsk text och efter det har hon läsförståelse frågor till klassen. Eleverna får 

sedan läsa en norsk version om pojken som åt i kapp med trollet i läroboken. Eleven med norsk 

härkomst får sedan läsa högt igen för klassen och det avslutas med applåder från dennes 
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klasskamrater. Lärare C avslutar lektionen med att tacka eleven som läst de norska texterna och 

säger till eleverna att det är dags att gå till matsalen. 

Den observerade svensklektionen tog plats i en årskurs 5 med 19 elever, dock var fyra elever 

frånvarande denna lektion, så de var bara 15.  Eleverna sitter i grupper om fyra vid bord, längst 

fram i klassrummet har läraren ett bord som fungerar som kateder. Bakom denna mot väggen 

står ett databord med en stationär dator. Runt väggarna i klassrummet finns elevernas lådor, där 

de förvarar sitt arbetsmaterial.  

5:3 Kommun Y 

Lärare D 

Det är lektionen direkt efter lunch 12.30 och den sträcker sig ända till skoldagens slut klockan 14. 

I denna klass 5 går 19 elever, men 4 är frånvarande. Eleverna sitter i grupper om fyra vid bord, 

längst fram i klassrummet har läraren ett bord som fungerar som kateder. Bakom denna mot 

väggen står ett databord med en stationär dator, utöver datorn är klassrummet utrustat med en 

bildprojektor samt ett grupprum.  Runt väggarna i klassrummet finns elevernas lådor, där de 

förvarar sitt arbetsmaterial.  

 Läraren börjar lektionen med att återkoppla till den förra svensklektionen. Klassen arbetar 

med ett romanprojekt som kallas Huset ur läromedlet Stråk och bildspråk från Natur och Kultur. 

Läraren frågar vad som hände i förra kapitlet och eleverna räcker upp händerna och berättar när 

de får ordet. Därefter sätter sig läraren på katedern och läser upp en introducerande text till nästa 

kapitel. Denna text har han på ett löst papper. När läraren läst färdigt texten ställer han kontroll 

frågor för att se att eleverna har hängt med. De pratar en stund till om texten och sedan visar 

läraren dagens uppgift via bildprojektorn och går igenom varje steg. Eleverna ska nu utifrån 

texten de hört och punkterna på uppgiften fortsätta sin egen berättelse, först skriver de en kladd 

och ritar en bild till texten, efter att läraren läst igenom och rättat ska de sedan renskriva på dator.  

De får se en exempelbild till kapitlet, läraren håller upp en svartvit A4 bild som han senare sätter 

upp på White boarden. 

 

Lärare E 

Den observerade svensklektionen tog plats i en årskurs 5 med 19 elever, varav en var sjuk.  

Eleverna sitter i rader två och två och tre och tre, de har bänkar och behöver därmed inte upp 

och röra sig i klassrummet för att hämta arbetsmaterial. Längst fram i klassrummet har läraren ett 

bord som fungerar som kateder.  Klassrummet är utrustat med en interaktivtavla, en stationär 

dator och griffeltavla.  Längst fram i klassrummet finns ett handskrivet schema på blädderblocks 

papper med dagens lektioner och när de börjar. 

Läraren inleder med att prata om läsprojektet klassen just avslutat. De har läst en bok som 

heter Svarta handsken, som är skriven av Ingela Korsell (2006), och skulle gärna vilja veta om det 

kommer en uppföljare. Läraren ska försöka få kontakt med författaren för att se om de kan få 
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svar på frågor de har om boken. Tillsammans formulerar klassen frågor att ställa till författaren 

och läraren skriver dem på svarta tavlan. När frågorna är färdiga går läraren över till att 

introducera en ny uppgift: -Idag ska vi jobba med läsförståelse. 

 Hon klickar upp en sida på Activeboarden med en text om Spindelmannen där densamma även 

finns med på en bild.  Hon håller upp en pärm och berättar att det finns blad med många olika 

texter, hon ger exempel på några och berättar kort om dem. Vidare berättar hon att varje text har 

frågor i slutet som eleverna ska besvara i sina anteckningsböcker. Svaren ska bestå av fullständiga 

meningar med punkt och komma tecken.  Hon tar fram ett blankt blad på Activeboarden och 

skriver upp instruktionerna: Skriv hela meningar, tänk på stor bokstav och punkt, använd 

kommatecken. Därefter får eleverna varsitt blad ur pärmen att börja arbeta med 

 

Lärare F 

Lektionen börjar 10.40 och ligger i direkt anslutning till föregående lektion. Klassen, som är 

samma klass 5 som lärare E undervisade i, har haft So med en annan lärare och det blir väldigt 

rörigt och pratigt när de ska skifta till svenska.  Svenskläraren som även är klassföreståndare säger 

till eleverna att ta fram sina loggböcker för nu ska klassen ha klassråd. Klassen utser en 

ordförande och en sekreterare, och klassrådet börjar med information av läraren om veckans 

läxor. Därefter tas tre punkter upp som verkar återkommande för varje klassråd, den första är vad 

som varit bra under veckan den andra vad som fungerat mindre bra och den tredje är övriga 

frågor, vilka i förväg lämnats i en liten låda. Denna var dock tom. Läraren försöker hålla sig i 

bakgrunden under klassrådet men då inga elever har något att säga så inflikar hon med sina 

reflektioner över veckan som gått. Efter klassrådet tittar klassen på programmet Lilla aktuellt. 

Eleven som varit ordförande får starta upp programmet men tekniken strular och ljudet är 

alldeles för lågt, klassen blir pratig medan de väntar på att tekniken ska fungera.  Efter några 

minuter lyckas läraren få igång ljudet och eleverna ser på programmet. Läraren står längs ena 

väggen och antecknar i ett block. När programmet slutar ställer hon frågor och kopplar ett av 

inslagen till situationen på denna skola. Detta ger punkter att ta vidare till elevrådet. När det är 

tjugo minuter kvar av lektionen övergår läraren till att läsa högt för klassen ur en skönlitterär bok 

som heter Molly Moons fantastiska bok om hypnos skriven av Georgia Byng (2002). Flera elever ritar 

medan de lyssnar, läraren sitter på en bänk i främre delen av klassrummet, och emellanåt hyschar 

hon på några elever som börjar prata med varandra. När klockan börjar närma sig 11.40 lägger 

flera elever ner sina ritböcker, en elev börjar till och med gå mot dörren, prick tjugo i lägger 

läraren ihop boken och säger lunch. Eleverna strömmar ut ur klassrummet.  
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5:4 Intervjuer 

5:5 Kommun X 

 Lärare A anser att skrivna läromedel är tillförlitliga och uppfyller läro- och kursplanernas 

riktlinjer och använder därför befintliga läroböcker som finns på skolan. Dock plockar hon gärna 

material till sin undervisning ur olika böcker och följer sällan ett läromedelspaket fullt ut.  

Lärare A använder relativt lite IKT i sin undervisning på grund av att resurserna är få. Hon 

visar film ibland och eleverna använder datorerna för att söka information på webben samt för 

att renskriva texter. Lärare A vill gärna använda mer IKT i sin undervisning men tycker sig ha 

alltför bristande kunskaper.  

 

Lärare B använder inget färdigt läromedelspaket i sin undervisning, utan plockar ur de bitar hon 

vill använda ur olika böcker för att skapa sitt eget material. I grammatikundervisningen 

komponerar hon helt eget material för att göra undervisningen roligare och lärorikare för 

eleverna.  

Lärare B vill gärna använda mer teknik i sin undervisning men skolan har knappa resurser och 

hon tycker att hon har bristande kunskaper i användning av IKT i undervisningen.  Ibland tar 

hon klassen till en sal på skolan, där det finns en Activeboard, när de ska arbeta med grammatik. I 

övrigt visar hon en hel del film. Datorn används mest vid grupparbeten då eleverna söker 

information, och vid renskrivning av arbeten.  

 

Lärare C föredrar att använda färdiga läromedel eftersom alla elever då har tillgång till samma 

uppgifter och texter. Hon betonar också att läroböcker ger struktur och anser att eleverna tydligt 

ser vad de presterar. Enda gångerna hon inte följer läroboken är vid friskrivning och läsning.  

Lärare C visar film ibland och det händer att eleverna får renskriva sina texter på datorn. I 

övrigt använder hon ingen IKT i sin undervisning, då hon tycker att hon har alltför bristande 

kunskaper själv, samt att eleverna vid datoranvändning mest klickar sig fram till de rätta svaren 

och att de spenderar mer tid på annat än arbetet de förväntas göra. Dessutom säger hon att 

skolan har väldigt begränsade resurser. Hela mellanstadiet delar på sex datorer.  

5:6 Sammanfattande resultat och analys  

Lärarnas förhållningssätt till läroböcker 

Lärare A och C föredrar att använda färdiga läromedelspaket eftersom de bedömer att de är 

tillförlitliga och ger god struktur i undervisningen.  Lärare A plockar delar ur olika läroböcker 

medan lärare C följer bokens upplägg och övningsböcker. Lärare B däremot plockar ihop allt sitt 

material från olika böcker och skapar eget material för att uppfylla målen i läroplaner och 

kursplaner. Under de observerade lektionerna använde alla lärarna befintliga läromedel i sin 
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undervisning. Skeppsbrottet som ger struktur för skrivprocessen, Skattkammarön med frågor som 

övar läsförståelse och avsnittet nordiska språk i svenskläromedlet som lärare C använder i sin 

undervisning.  
En gemensam nämnare för de tre deltagarna i kommun X är att de använder sig av de 

läroböcker som finns att tillgå på respektive skola, och att de betraktar läroböcker som en viktig 

tillgång som kunskapskälla i undervisningen, skillnaden ligger i på vilka sätt läroböckerna används 

i undervisningen. Lärare A och B är av åsikten att ett färdigt lärobokspaket inte engagerar och 

motiverar eleverna rakt igenom. De menar att läroböcker många gånger är mekaniska och tråkiga 

varför de komponerar eget material utifrån olika läroböcker som finns att tillgå på skolan. Lärare 

A betraktar läromedelsförfattare som professionella inom området, och att böckerna därför bör 

innehålla de krav och mål som finns i styrdokumenten, men i och med den nya läroplanen, Lgr 

11, tänker hon till en extra gång för att försäkra sig om att det hon väljer ut svarar mot de 

uppsatta målen. Detsamma gäller för lärare B som vill poängtera att hon använder sig av 

styrdokumenten i sin planering.  

De tre deltagarna har också gemensamt att de anser att läroböcker följer en god struktur som 

är bra att använda sig av i undervisningen. Struktur är något som Lärare C vill poängtera som 

viktigt för eleverna och att det är bra för dem. Hon är den enda av deltagarna som använder sig 

av ett färdigt lärobokspaket i sin undervisning i svenska, vilket då innefattar en lärobok och en 

övningsbok. Övningsboken är ett ypperligt redskap enligt lärare C då hon menar att det konkret 

visar vad eleverna har presterat vilket blir synligt för henne och för den enskilda eleven. Lärare C 

anser att det är bra att hålla sig till läroböckerna då hon anser att hon inte kan missa något viktigt 

i läro- och kursplanerna i svenska. Att hon väljer att arbeta utifrån ett färdigt läromedelspaket kan 

bottna i att hon är den enda av de tre som inte har svenska som ämne i grunden, Skolverkets 

rapport (2006a) visar att läroböcker kan utgöra ett stöd för lärare som inte är så säkra på sina 

ämneskunskaper. De enda tillfällen hon avviker från läroböckerna är när eleverna ska producera 

egna berättelser och när de läser valfri litteratur såsom exempelvis en bänkbok. 

 

Lärarnas förhållningsätt till IKT 

Samtliga deltagare upplever att det är svårt att använda IKT på grund av bristande kunskap och 

resurser men Lärare A och B har trots det en positiv inställning och skulle vilja använda mer IKT 

i sin undervisning. Lärare C däremot betonar att datorerna tar fokus från arbetet och bidrar till att 

eleverna inte tänker själva. Under de observerade lektionerna användes ingen form av IKT av 

lärarna A, B och C.  

Lärare A och B har ett positivt förhållningssätt till att använda IKT i undervisningen medan 

lärare C ställer sig lite mer skeptisk. På skolorna där lärare A och B arbetar finns det tillgång till 
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tekniska resurser såsom en interaktiv tavla, bildprojektor, datorer, tv, video och dvd – spelare och 

på skola 3 där lärare C är verksam finns liknande uppsättning av tekniska resurser dock ingen 

interaktiv tavla eller datorkanon. Det finns en datorkanon på skola 3 men inte tillgänglig för alla 

att använda, då en enskild lärare har köpt in den för eget bruk i sitt klassrum för så kallade VFU-

pengar. Lärare A och B har en vision om att använda IKT mer i undervisningen men framhåller 

att det är tillgången som styr huruvida de kan använda resurserna. Den interaktiva tavlan på 

respektive skola, skola 1 och 2, finns i ett specifikt rum där de som vill använda sig av tavlan får 

boka en tid. Tidsbokningen ser lärare A och B som ett hinder, och säger att om de hade bättre 

tillgång, som en tavla i sitt klassrum, skulle de mer aktivt använda den som ett läromedel.  

Lärare A och B uttrycker också att deras egen kompetens inom IKT är begränsad vilket skapar 

en osäkerhet till att ta in IKT som ett redskap och läromedel. Lärare A och B har en önskan om 

att få kompetensutveckling inom IKT men att de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga för att 

det ska vara möjligt. I samband med att skolorna installerade den interaktiva tavlan fick en lärare 

på skolan gå en kurs i användandet att denna. Men det säger lärare A och B att det inte är 

tillräckligt då en person inte kan skapa en diskussion om tavlans möjligheter och hur den kan 

användas i undervisningen på ett ultimat sätt. Vid tiden för studien utgörs den dominerande 

formen av IKT av att lärarna visar film för eleverna och datorerna är mest frekvent använda som 

sökmotorer på internet efter fakta eller som redskap för eleverna att renskriva sina texter på.  

Lärare C använder till större del IKT vid filmvisning för eleverna vid enstaka tillfällen. Och 

ibland kan eleverna få använda datorerna för informationssökande och arbete med ett så kallat 

stavningsprogram. 

 

Didaktiska konsekvenser 

Lärare C upplever att hon inte har kontroll över vad eleverna faktiskt gör när de sitter vid 

datorena för att till exempel söka information till en uppgift de har och när eleverna arbetar med 

ett så kallat stavningsprogam upplever hon att det inte ger dem något då de kan ”klicka” sig fram 

till rätt svar utan att behöva reflektera över vad det är de gör. Lärare A och B understryker att den 

snäva tillgången till tekniska resurser, utgör en didaktisk konsekvens då de inte kan införliva 

kraven av att ge eleverna en varierad undervisningsform. 

 På samma sätt bedömer de att deras egen kompetens sätter gränser för vad de kan göra med 

den teknik som finns att tillgå, och att det allt för ofta är tekniskt strul, när de ska använda 

tekniken i undervisningen och apparaterna inte fungerar det inte som det ska. Andra didaktiska 

konsekvenser lärare A och B upplever, är att ekonomin på skolan sätter gränser för vad de kan 

använda i sin undervisning och att den tid de skulle vilja lägga ner på att lära sig mer om till 

exempel IKT inte finns då de redan upplever att tiden inte räcker. Lärare A vill också understryka 

att det blir en didaktisk konsekvens för samtliga lärare på skolan då det bara är en av dem som 

genomgått en kurs i användning av den interaktiva tavlan. Trycket blir hårt för denne lärare då 

hon i sin tur ska finna tiden att lära sina kollegor. Lärare A framhåller att det skulle vara bättre om 



25 

 

de var fler som gick utbildningen, då det skulle skapa en bättre diskussion och ett större 

erfarenhetsutbyte skulle ske. En sista gemensam nämnare för de tre deltagarna är att de upplever 

samma oro för att missa något i de krav och mål som finns i styrdokumenten, vilket kan tolkas 

som en didaktisk konsekvens. 

 

Lärarnas attityder 

Lärare A och B framhåller att de har goda intentioner med att ta in IKT i sin undervisning som 

ett komplement till läroböckerna. Men då önskar de att tillgången till tekniska resurserna vore 

bättre vilket skulle göra det lättare att använda det dagligen. Det är dock deras egen kompetens 

som sätter gränserna för vad de kan göra och de har en önskan om att få kompetensutveckling 

inom området.  
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5:7 Kommun Y 

Lärare D plockar ihop eget material ur befintliga läroböcker på skolan just för att han anser att 

ett läromedel sällan täcker in alla mål i läro- och kursplanerna. Läroböcker kan ge en viss struktur 

i undervisningen men är inget att förlita sig helt på, då läroböcker inte genomgår någon sorts 

kontroll. Läroböcker kan fungera som ett substitut då han inte har tid att skapa eget material. 

Lärare D ställer sig positiv till användningen av IKT och betonar att data och film motiverar 

och engagerar eleverna. Film är det han använder mycket av i sin undervisning, annan IKT - 

användning är att eleverna får skriva mycket på datorerna samt till en viss mån söka information 

på Internet. En negativ sida av elevers dataanvändning i undervisningen är enligt lärare D, att han 

upplever att han inte har någon kontroll över vad eleverna verkligen gör. 

 

Lärare E anser att läroböcker är alldeles för tillrättalagda och faktaspäckade och att de ofta har 

ett mindre tilltalande innehåll och att de kan vara relativt dyra i inköp.  Där av att lärare E plockar 

bitar ur olika läroböcker för att skapa sitt eget undervisningsmaterial.  

Lärare E tycker att det är lätt att utnyttja IKT i undervisningen då klassrummet är utrustat med 

en interaktiv tavla. Den har många fördelar då den gör eleverna mer engagerade och det 

uppskattas av eleverna att se på film, spela spel och göra övningar på den interaktiva tavlan. 

Nackdelar med att använda tavlan i helklass, är att det är svårt att få med alla elever, eftersom det 

ofta blir några elever som dominerar och tar över. Lika så kan IKT i undervisningen ställa till det 

ordentligt när tekniken inte fungerar som den ska. Lärare E påpekar att det inte alltid finns tid till 

att planera en plan B. Eleverna har tillgång till en klassuppsättning bärbara datorer vilka används 

till renskrivning av texter och informationssökning på Internet. 

 

Lärare F är av åsikten att läroböcker kan vara bra att ha som utgångspunkt, både i planeringen av 

undervisning och inför planeringen av ett tema eller en uppgift. Hon plockar bitar ur olika 

läroböcker som finns tillgängliga på skolan för att skapa ett bra upplägg till sin undervisning. 

Lärare E använder sällan ett lärobokspaket helt och hållet då hon betraktar det alltför ensidigt. 

Klassrummen på skolan är utrustade med interaktiva tavlor vilket gör att lärare F använder sig 

av tekniken dagligen. Hon är positiv till IKT i undervisningen då den engagerar och gör eleverna 

mer delaktiga, eftersom de kan vara med och göra övningar och skriva direkt på den interaktiva 

tavlan. Vidare använder lärare F IKT till att söka material till sin undervisning.  
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5:8 Sammanfattande resultat och analys  

Lärarnas förhållningssätt till läroböcker 

Det samtliga deltagare i kommun Y har gemensamt är att läroböcker till största del används som 

kunskapskällor där de plockar ut relevanta delar för en specifik planering. Deltagarna antyder 

också att färdiga läromedelspaket kan innehålla en bra struktur men att de sällan använder ett 

komplett paket rakt igenom, då de inte svarar upp till målen i läro- och kursplanerna, samt ter sig 

alltför ensidiga och tråkiga. Under de observerade lektionerna använde lärare D det färdiga 

läromedlet Huset som tränar skrivprocessen. Lärare E använde inget läromedelspaket utan hade 

plockat ihop texter från olika böcker och Internet, och skapat en pärm med texter i olika genrer 

med läsförståelsefrågor. Lärare F hade högläsning ur en skönlitterär ungdomsbok för att skapa 

intresse för böcker och utveckla elevernas lyssnande.  

 Lärarna i kommun y arbetar med styrdokumenten i fokus. De granskar läroböckerna de har 

tillgång till på skolan, och använder sig av de delar som de anser uppfylla styrdokumentens mål. 

De utgår med andra ord från de klassiska didaktiska frågorna: Vad? Hur? Och varför? 

(Långström, Viklund, 2007) och låter inte läroböckerna styra undervisningens innehåll, trots att 

de upplever att läroböcker kan ha bra struktur. Enligt Selander (1988, s.17) är pedagogiska texters 

grundidé att återge befintlig fakta och kunskap på ett strukturerat sätt som möjliggör någon form 

av kontroll av det lästa. Texterna och övningsuppgifterna i läroböckerna är anpassade för 

åldersgruppen de riktar sig mot, och som Långström och Viklund skriver utgör läroböcker ett 

hjälpmedel för både eleven och läraren, samtidigt som även föräldrar kan få en inblick i vad 

barnet arbetar med i skolan (2007).  

Såsom vi nämnde under avsnittet litteraturöversikt visar Skolverkets rapport (2006a) att lärare 

använder sig av läroböcker som källor i sin planering av undervisningen, vilket även stämmer 

med deltagarnas uttalanden. Deras attityd till läroböcker är att de kan vara bra som källor för 

planering av undervisning samt att lärobokens texter och övningar kan ge struktur i elevernas 

lärande. De upplever att läroböckerna har en tendens att bli alltför ensidiga och tråkiga och 

betonar att det är bättre att plocka ur användbart material ur olika böcker till lektionerna. Valet av 

läromedel begränsas av tillgången på dessa skolor, och vid önskan av att införskaffa nya 

läromedel är det ett beslut som måste förankras i arbetslaget. Detta stämmer överens med Levéns 

rapport om Lärares attityder till läromedel som visar att lärarna oftast kan vara med och påverka vilka 

läromedel som ska köpas in men att det är de ekonomiska ramarna som styr (2003). Didaktiska 

konsekvenser som kan uppstå då läraren håller sig till ett enda läromedel är exempelvis risken att 

missa viktiga delar ur läro- och kursplaner. Deltagarna är alla positivt inställda till IKT i 

undervisningen.  Det är en arbetsform som engagerar och motiverar eleverna i skolarbetet. IKT 

används i hög grad vid filmvisning, informationssökning och renskrivning av elevarbeten. En 

nackdel med IKT som lärarna poängterar är när tekniken strular, men de framhåller vikten av att 

som lärare alltid kunna fatta snabba beslut och att planeringen aldrig är huggen i sten. Lärare har 

oftast något annat material som eleverna kan arbeta med, och om så inte är fallet kan de alltid ta 
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upp bänkboken och läsa en stund. Under de observerade lektionerna använde samtliga lärare i 

kommun Y IKT i sin undervisning. Lärare D visade och gick igenom lektionens uppgift med 

hjälp av bildprojektorn. Lärare E visade text och bild på Activeboarden medan hon berättade om 

uppgiften. Lärare F använde Activeboarden till att visa ett aktuellt avsnitt av Lilla aktuellt direkt 

från Internet.  

 De deltagande skolorna i kommun Y har tillgång till en klassuppsättning bärbara datorer, 

vilket underlättar elevanvändandet av datorn. Eleverna har varsitt USB-minne där de kan spara 

sitt arbete och fortsätta skriva på andra datorer. På skola 4 har läraren en bildprojektor i 

klassrummet vilket gör att han kan visa både film och ha genomgångar med exempelvis Power- 

Point presentation. På skola 5 har klassrummet en interaktiv tavla vilket medför att lärarna här 

utöver bildprojektorns egenskaper, även kan skapa övningar där eleverna blir delaktiga och kan 

skriva direkt på skärmen. Allt som skrivs där kan då sparas direkt till datorn och plockas fram vid 

ett senare lektionstillfälle. Eftersom lärarna har dessa resurser i sina klassrum och kan använda 

dem dagligen har de möjlighet att utveckla sin IKT-kompetens i vardagen.  

Då alla lärarna i denna kommun har relativt god tillgång till teknik, som de nyttjar i sin 

undervisning för att engagera eleverna, har de anammat teknikens fördelar och matchar den nya 

lärarrollen som teknikdelegationens rapport från 2010 beskriver. Didaktiska konsekvenser som 

kan uppstå vid användande av IKT i undervisningen är att de ofta blir några elever som 

dominerar och tar utrymmet så att andra blir inaktiva. Det kan även vara svårt att kontrollera vad 

eleverna gör när de arbetar enskilt vid datorn, ett exempel är att de lätt hamnar på andra 

webbsidor än vad skoluppgiften syftade till. Faktorer som spelar in när lärarna väljer IKT i 

undervisningen är tillgången till tekniken. Framförallt när det gäller elevdatorerna, eftersom dessa 

måste bokas i förväg och endast finns i en klassuppsättning.  

 

Lärarnas attityder 

Lärarna på skola 5 har som vi tidigare nämnt relativt goda resurser för att använda både 

läroböcker och IKT i sin undervisning. Lärarna uttrycker att det vore önskvärt med mer 

utbildning i användandet av IKT i undervisningen, för att utnyttja dess fulla potential, samt fler 

bärbara datorer till eleverna.  
 

5:9 Jämförelse mellan kommun X och Y. 

Förutsättningarna på de olika skolorna skiljer sig när vi tittar på vilka resurser de har att tillgå, och 

det är en påtaglig skillnad vid jämförelsen av resurserna i kommunerna. Tabell 1 nedan förtydligar 

hur resurserna ser ut på skolan vad gäller teknisk utrustning, och därmed de olika lärarnas 

förutsättningar till att arbeta med IKT i undervisningen. 
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 Tabell 1. Tabellen beskriver antal elever per lärare på respektive skola samt tillgången på teknisk 

utrustning på skolorna X respektive Y. 

Kommun X Y 

Skola nummer 1 2 3 4 5 

Elever/personal 7/1 8/1 13/1 8/1 7/1 

Tillgång till bärbara datorer  Nej Nej Nej Ja Ja 

Activeboard i klassrummet Nej Nej Nej Ja Ja 

Activeboard i annan del av 

skolan 

Ja Ja Nej Nej Nej 

 

Likaså kan vi urskilja skillnader i lärarnas attityder till dessa olika läromedelsformer. De lärare som 

har tillgång till IKT i högre grad, tenderar att vara mer kritiska till färdiga läromedelspaket och 

hämtar i större utsträckning undervisningsmaterial från olika källor, än vad de lärare som inte har 

samma tillgång till IKT gör. Kommun Y har satsat på IKT i skolorna medan kommun X har 

värdegrundsarbete i fokus. Ramfaktorerna ser därmed olika ut för respektive kommun, vilket ger 

sig tillkänna i undervisningssituationen samt när det gäller lärarnas förhållningssätt och attityder 

till IKT i undervisningen. Motiven till val av läromedel som framkommer i vår studie återkommer 

hela tiden till ramfaktorer. Det vill säga vilka resurser som finns att tillgå på skolorna både vad 

gäller utrustning och kompetens.   
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6. Diskussion  

I upptakten till vår studie hade vi tankar och funderingar till lärarnas motiv och förhållningssätt 

till läroböcker och IKT, resultaten av våra undersökningar visar att det finns flera orsaker till 

lärares val av läromedel vilka vi redovisat och analyserat ovan. I denna avslutande diskussion 

sammanförs tidigare forskning och teoretiska perspektiv med analysen av vårt empiriska material 

samt att vi kommer ge utrymme för våra egna tankar och åsikter.  

  

I vår studie är det framförallt aspekterna ekonomi, kompetens, resurser och kommunala 

satsningar som vi kan lyfta fram i vår studie och analysen har visat att det finns goda intentioner 

hos lärarna i de två undersökta kommunerna att använda sig av IKT i sin undervisning. Likasom 

vi kan se av resultaten att läroböcker har en framstående ställning som källa till planering av 

undervisningen. Men attityderna i lärarnas förhållningssätt till val av läroböcker alternativt IKT 

skiljer sig åt.  

Lärarnas handlingsutrymme styrs av de faktorer som Lundgren (1983) benämner som 

ramfaktorer och då främst inom de organisatoriska och fysiska ramarna. Det är de ekonomiska 

resurserna som till stor del avgör hur användandet av IKT och inköp av läromedel blir möjligt i 

skolorna och följaktligen avgör det lärarnas motiv till val av läromedel i sin undervisning. Varje 

arbetslag får en viss summa pengar till sitt förfogande per termin som de sedan har att disponera 

på läroböcker och förbrukningsmaterial vilket därmed begränsar större inköp. Såsom vi kan se i 

kommun X är lärarnas tekniska resurser ytterst begränsade till skillnad från kommun Y där det är 

en större tillgänglighet av teknik. Anledningen till det här kan spåras till kommunernas respektive 

skolplan. Skolplanen för kommun X uttrycker att fokus ligger på värdegrundsarbete och det 

nämns inga syften att satsa på IKT vilket framgår tydligt i kommun Y’s skolplan där även 

satsningar har gjorts i skolorna, på såväl teknisk utrustning som kompetensutveckling av 

pedagogerna.  

Vad vi kan se så är det just de enskilda kommunernas satsningar på IKT som avgör huruvida 

lärarna använder sig av detta i sin undervisning. Lärarna i kommun X saknar en naturlig tillgång 

till tekniska resurser då de är hänvisade till ett specifikt rum där till exempel den enda interaktiva 

tavlan finns på skolan, till skillnad från kommun Y som har tillgång till tekniken i respektive 

klassrum. Tillgången gör det lättare för lärarna i kommun Y att använda sig av IKT i sin 

undervisning och som planeringsverktyg, och den begränsade tillgången för kommun X förklarar 

varför de oftast använder sig av läroböcker i planeringen av sin undervisning. Forskning som 

visar på läroböckernas långa historiska tradition (Reuterstrand, 2006; Höglund, 2006; Långström, 

Viklund, 2007; Staffan Selander i Wikman 2004) återspeglar sig då i lärarna i kommun X´s 

pedagogiska grundsyn. Vi kan därmed se att Skolverkets rapport från 2006, som visar att lärare då 

tenderade till att se läroböcker som en form av garanti för att uppfylla styrdokumentens mål, 
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fortfarande stämmer, då denna attityd framkom även nu 2011. Ett annat konstaterande vi kan 

göra är att lärares attityder till läromedel tycks ha stagnerat sedan 2003 då Levèn författade sin 

rapport som visar på att 80 % av lärarna använder tryckta läromedel som grund till sin planering, 

och 60 % av lärarna uttryckte att de saknade resurser för IT användning.  

Carlgren och Marton uttrycker: ”[g]enom att studera skillnader i lärares arbete vid samma 

tidpunkt, kan man få fatt i de dimensioner som är väsentliga för att kunna förstå förändringar 

över tid” (2001, s. 85 ). Eftersom det är just precis det vi gjort med vår studie, vi har observerat 

och intervjuat lärare i samma årskurs och ämne under samma tidsperiod, torde vår studie kunna 

bidra till att kartlägga dessa dimensioner och ge en förståelse över tid. Den tekniska utvecklingen 

i skolan går inte lika fort som ute i samhället, de gamla traditionerna är djupt rotade och som 

Rask nämner räcker det inte med att tekniken installeras i skolorna, lärarna måste även inhämta 

kunskap om hur de kan använda tekniken i sin undervisning. Trots att lärarna i kommun Y har 

relativt god kompetens i IKT och använder resurserna dagligen, händer det att tekniken krånglar 

och undervisningstid försvinner då lärarna inte lyckas avhjälpa problemet och måste hämta hjälp. 

Lärare E uttrycker i intervjun att det är ”ett helvete” när tekniken fallerar, men poängterar 

samtidigt att lärare alltid bör ha ett ess i rock ärmen och kunna ge eleverna en alternativ uppgift 

så länge. Men nog är tekniken ibland en riktig tidstjuv, och även om lärarnas ambition är att 

eleverna ska använda väntetiden till något givande som exempelvis bänkboken blir inte alltid så 

fallet. Detta visade sig under observation av lärare F, där ljudet inte fungerade när klassen skulle 

titta på Lilla aktuellt: medan läraren försökte lösa problemet satt eleverna och pratade bort tiden 

med varandra.  

Med vår studie har vi gjort ett nedslag i några lärares undervisning för att få en jämförbar bild av 

hur det kan se ut på skolorna och vilka attityder olika lärare har till läroböcker och IKT. Att 

kombinera metoderna observation och intervju gav en fylligare bild av verkligheten än om vi bara 

anammat den ena metoden. Observationerna gick bra att genomföra då vi lyckades hålla oss som 

en fluga på väggen och därmed inte delta på något sätt i undervisningen. Det vi fann vara svårt 

var att hålla ett lärarperspektiv och utesluta elevernas aktiviteter. Intervjuerna fungerade väl och 

frågorna genererade långa svar men stundtals hade deltagarna svårt att hålla sig till att berätta om 

deras läromedelsval inom ämnet svenska.  Dock kan vi inte säga att undersökningen nått någon 

form av mättnad då urvalet är representativt men antalet deltagare är för få. En 

enkätundersökning hade troligen gett större mättnad men då hade vi och andra sidan inte fått fatt 

i lärarnas tankar och motiv till val av läromedel och inte heller fått se vad som sker i klassrummet 

Förslag till vidare forskning 

Då vi har haft svårt att låta bli att titta på elevernas respons på olika läromedel och på vilket sätt 

läromedelsvalen fungerat i klassrummet, kan detta vara något att göra ytterligare studier på. Det 

vore även intressant att utvidga studien med fler lärare och kommuner för att se vilket fäste IKT 

fått och hur dess utveckling fortgår.  
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7. Konklusion 

Vårt syfte med studien var att ta reda på lärares attityder till läromedel, läroböcker vs IKT. Vi ville 

ta reda på vilka förutsättningar och motiv som kan ligga till grund för lärares val av läromedel, 

samt vilka didaktiska konsekvenser det kan medföra. Resultatet vi fått fram visar att ambitionen 

till att arbeta mer med IKT i undervisningen är stor i de båda kommunerna vi undersökt men att 

aspekter såsom ekonomi, kompetens, resurser och kommunala satsningar har stor betydelse i 

huruvida detta är möjligt. Vi har också kommit till den slutsatsen att det inte handlar om att skapa 

en så kallad polariserad diskussion såsom Rask (2006) uttrycker det, där det ena är bättre än det 

andra.   

Det handlar inte om att välja antingen IKT eller läroböcker, utan valet borde grunda sig i hur 

dessa två kan komplettera varandra, för att undervisningen ska kunna svara upp till det samhälle 

som vi idag lever i och berika och variera elevernas skoltid på bästa sätt. Det finns för och 

nackdelar med båda dessa former av läromedel. Tekniken kan krångla, och datorerna locka 

eleverna till andra göromål än skoluppgiften de har, men när de tekniska resurserna fungerar är de 

utmärkta verktyg för att skapa en dagsaktuell och engagerande undervisning. Läroböcker å sin 

sida blir snabbt inaktuella, uppfyller inte alltid styrdokumentens mål, men finns på plats och har 

oftast en anpassad svårhetsgrad för årskursen och en tydlig struktur. Med dagens snabba 

informationssamhälle ställs nya krav på både undervisningens innehåll samt lärarens sätt att 

undervisa. 

 Det är en ny lärarroll som behöver utvecklas för att förmedla kunskaper på ett nytt sätt och 

inte bara omvandla gamla betrodda lärarstilar, som genom att byta ut lexikon mot sökmotorer på 

Internet och byta finskrivning till ordbehandlingsprogram.  
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 Bilagor 

       

Bilaga 1, observationsschema 

 

Lärare Skola 

Antal elever  

Teknisk utrustning  

Stationär dator  

Interaktiv tavla  

Bildprojektor  

TV  

Video/DVD-spelare  

Radio/CD-spelare  

Val av läromedel  

Läroböcker, kopierat material  

Interaktiva hjälpmedel  

Övrigt  
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Bilaga 2, intervjuguide 

TEMA  UNDERTEMA      
 

FRÅGA TEORETISKT/ANALYTISKT  
SYFTE 

Bakgrund Utbildning 
Ålder  

Vad har du för 

utbildning? 
När tog du 

examen? 
Hur gammal är du? 

Studieorientering 
 

 
Påverkar examensåret de didaktiska valen 
 
Påverkar lärarens ålder val av läromedel 

Läromedel Läroböcker 
 

 

 

 

 

 
IKT 
 

Föredrar du att 

använda befintliga 

läroböcker? 
Varför? 
 
Använder du IKT 

och skapar eget 

material? 
Varför? 

Kartlägga läromedelsanvändning 
 
Konsekvenser 
 

 

 
Konsekvenser 

Resurser  Skola 
 
Teknik 
 

 

 
Materiel 
 

 

 

 

 
fortbildning 

Storlek, läge 
 
Data, 

interaktivtavla, 

projektor 
 
Kan du köpa in det 

material du behöver 

i din undervisning? 
 
Erbjuds du 

personlig 

utveckling? 

Miljöbeskrivning 
Ramfaktorer  
 
Vilka resurser finns på skolan  
 

 

 
Ekonomi 
 

 

 

 

 
Ekonomi, kommunen och skolans 

satsningar  
 


