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Sammanfattning 

Abstract 
 

The main purpose with this study is to describe teachers’ use of textbooks and other teaching 

materials in upper secondary school (gymnasiet) in Sweden, and to discuss the use according to 

school subject and teacher style. Data was collected in two different ways. At first twenty classroom 

observations were made during lectures concerning the subjects Swedish (mothertounge), English 

(foreign language) and religion. Then four open interviews were carried out with the teaching 

teachers. The analysis was made using qualitative methods and with a perspective of didactics. 
 

The results show that textbooks are not as dominating in the classroom as recent studies have 

proposed. Instead we can see a varied and flexible use of different educational materials, where 

teachers consciously and independently choose both which media to use and how to use it. Their 

aim is to shape a curriculum which helps the students learn, but it is seldom explicitly formulated by 

the teachers. That is among other things discussed in this study, together with the result that school 

subjects affect the use of teaching material more than teaching styles do. 
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SAMMANDRAG 
 

Syftet med undersökningen är att beskriva användningen av läromedel och hjälpmedel 

på gymnasiet, samt att diskutera denna användning i förhållande till skolämne och 

lärarstil. Data har samlats in dels under tjugo klassrumsobservationer i ämnena 

svenska, engelska och religion, dels genom öppna intervjuer med de fyra undervisande 

lärarna. Dessa data har sedan analyserats med kvalitativa metoder och ur ett didaktiskt 

lärarperspektiv.  

 

Resultatet visar att läroböcker inte har den dominerande roll i undervisningen som 

tidigare forskning pekat på. Istället ser vi här en varierad och flexibel 

materialanvändning, där lärarna mycket medvetet väljer både vilka läromedel och 

hjälpmedel som används och också hur de används. Målet för dem är hela tiden att 

utifrån de förutsättningar de har forma en undervisning som hjälper eleverna att lära. 

Att detta och andra mål för läromedelsanvändningen sällan uttrycks explicit av lärarna 

diskuteras i uppsatsen, liksom att ämnet verkar påverka användningen mer än 

lärarstilen. 

 

Nyckelord: läromedelsanvändning, läromedel, hjälpmedel, undervisningsmaterial,  

gymnasiet, lärarstil, skolämne 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inför varje lektion måste jag som lärare ta ett antal beslut. Vad vill jag att eleverna ska 

lära sig? Hur passar det ihop med kursmålen, programmålen och läroplanen? Hur lär 

sig just dessa elever detta bäst? Vad ska jag ge dem och vad ska de själva få upptäcka? 

Ska de jobba i grupp eller enskilt? Har de användning för den här läroboken eller finns 

det någon annan källa som fungerar bättre? Finns det någon aktuell anknytning till 

temat - en film, en artikel eller en annons kanske - som kan fungera som 

intresseväckare och igångsättare? Och så vidare. Frågorna är legio och får olika svar 

bland annat beroende på ämne, elevgrupp, hur lektionssalen ser ut, om biblioteket är 

öppet och/eller är utrustat med datorer, vilka läromedel som finns tillgängliga på 

skolan och institutionen, hur mycket tid jag har för förberedelser samt hur mina 

kollegor och jag har tolkat målen. 

Efter några års undervisning i olika typer av gymnasieklasser och efter otaliga 

diskussioner med kollegorna kring ovanstående frågor, började mitt intresse för 

läroböcker och andra läromedel växa. Jag ville veta mer om hur vi lärare egentligen 

använder oss av dem och vad det är som påverkar denna användning, särskilt som 

dessa frågor verkar ständigt återkommande i debatten kring skola och lärande. 

Antingen är böckerna och datorerna för gamla eller så finns de inte alls eller så är de 

sponsrade av näringslivet. Antingen är detta bra eller så är det dåligt. Antingen så ska 

lärarna använda läroböcker för elevernas skull, eller så är det förkastligt för lärandet 

och ett tecken på osjälvständighet. Några av dessa frågor aktualiserades under 2004 i 

bland annat Pedagogiska magasinet och Östgöta Correspondenten.
1
 Det finns många 

som tycker till om läromedel i skolan, men hur ser skolvardagen ut? För att öka 

kunskaperna om det, handlar den här uppsatsen om läromedelsanvändningen på 

gymnasiet. 

1.2 Några utgångspunkter 

Uppsatsen är skriven med ett tydligt lärarperspektiv - och detta av åtminstone två 

anledningar. Det beror för det första på att jag är lärare och varken kan eller vill bortse 

från detta faktum. De kunskaper och erfarenheter jag bär med mig påverkar mig som 

forskare vare sig jag vill eller inte, men jag är övertygad om att det hjälper mycket mer 

än det stjälper.
2
 För det andra tror jag att huvudparten av lärarna är värda all respekt 

för sitt dagliga arbete med att i praktiken omsätta skolans och ämnenas alla ofta 

motstridiga mål. Därför är det värt att lyssna på lärarna med utgångspunkten att de vet 

vad de gör och försöker göra det så bra som möjligt. Som pedagogikforskarna och 

makarna Arfwedson skriver
3
:  

                                              
1
 Pedagogiska magasinet  2004, närmare bestämt artiklarna av Mona Hillman Pinheiro ( ”Självklart behöver 

skolan läromedel!”, nr 1, sid. 87-88) och Jan Nilsson (”Om lärobokens vara eller icke vara: Som man frågar får 

man svar”, nr 2, sid 86-87)  med fortsatt ordväxling i nr 3, sid. 88. Dessutom Ströberg, Christian: ”Datorkris i IT-

stadens skolor” i Östgöta Correspondenten 30 september 2004. 
2
 Se vidare kapitel 4. 

3
 Arfwedson, Gerd och Arfwedson, Gerhard: Didaktik för lärare (Didactica 1, Stockholm: HLS Förlag 1991) 
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Ett enormt arbete läggs varje dag ned i våra skolor på att lösa dessa [didaktikens] 

problem på bästa möjliga sätt, och vi menar att detta arbete är både kvalificerat och 

framgångsrikt på ett sätt som den offentliga debatten sällan eller aldrig låter ana. (s. 11) 

Som en naturlig följd av ovanstående resonemang har jag valt att se på frågorna 

också ur ett didaktiskt perspektiv. Makarna Arfwedson definierar didaktiken som "den 

praktikanknutna vetenskapen om alla de faktorer som påverkar skolans undervisning 

och dess innehåll."
4
 De förklarar att didaktikens problem är desamma som de problem 

lärarna brottas med dagligen. Det handlar om frågor som: Vad ska väljas ut som 

undervisningsinnehåll? Hur ska lektionen se ut, undervisningen utformas? Varför väljs 

detta innehåll och dessa metoder? Jag vill alltså undersöka läromedlen som de 

praktiska pedagogiska hjälpmedel de är. 

1.3 Disposition 

I det följande kapitlet kommer jag att ge en översikt av tidigare forskning om lärare 

och läromedel, med tonvikten lagd på lärarnas tankar och på läromedelsanvändningen. 

Kapitel tre preciserar undersökningens syfte samt formulerar några frågeställningar 

och definitioner. Därpå följande kapitel beskriver undersökningens uppläggning och 

redogör för de metodiska överväganden som gjorts i samband med genomförandet av 

den. I kapitlen fem och sex redovisas och analyseras sedan resultaten från 

observationerna respektive intervjuerna. Slutligen sammanfattas resultaten i kapitel sju 

och diskuteras i kapitel åtta, innan arbetet i slutkapitlet utvärderas och avslutas. 

                                              
4
 Arfwedson och Arfwedson (1991), s. 16  
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2 LITTERATUR OM LÄRARE OCH LÄROMEDEL 

Det finns många frågor en litteraturgenomgång om lärare och läromedel kan ha 

anledning att belysa. I innehållsvalet har jag inspirerats av de tre kriterier 

pedagogiklektorn Lars Naeslund använder i litteraturöversikten i sin doktors-

avhandling om lärares arbete.
5
 Det handlar om att referera studier som dels format 

forskarens förförståelse av forskningsområdet, som dels uppmärksammats inom 

aktuell forskning och debatt samt slutligen studier som ligger nära de angreppssätt 

forskaren själv valt vid genomförandet av sin egen studie. Dispositionen i detta kapitel 

följer dock inte denna mall. Jag tänker börja med några nedslag i lärarforskningen, för 

att få en bakgrund som underlättar förståelsen av de val lärarna gör i undervisningen. 

Därefter följer en summarisk skolbokshistorik samt en diskussion av läromedels-

begreppet. I de två följande avsnitten ges kortfattat en överblick över forsknings-

området läromedel (2.5) och läromedelsanvändningen (2.6), innan jag i de tematiska 

avsnitten (2.7 och 2.8) återknyter till mina tankar kring användning och påverkan med 

mer detaljerade redovisningar av de viktigaste studierna. 

Jag har försökt använda mig av primärkällor i så stor utsträckning som möjligt, 

särskilt i fråga om läromedelsanvändningen. I texten återfinns dock av praktiska skäl 

också en hel del syftningar på sekundärkällor, främst i anslutning till metodfrågor och 

något mindre centrala teoriavsnitt. 

2.1 Forskning om lärare 

Forskning om lärare återfinns i diverse olika undersökningar, ofta som en del av en 

större undersökning kring t.ex. elevuppfattningar eller organisationsfrågor.  I Gerhard 

Arfwedsons Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av huvud-

linjerna i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning sammanfattas 

mycket av intresse.
6
 Forskningen om lärare har i huvudsak handlat om att ta reda på 

vad effektiva lärare gör (vanligast på 60- och 70-talen), hur lärare tänker (med början i 

slutet på 1970-talet) och hur man blir lärare och utvecklas i yrket (med början på 30-

talet). Under 1980-talet började man dessutom mer allmänt tala om lärarkulturer. Det 

handlar då både om en mer allmän lärarkultur som är gemensam för nästan alla, men 

också om lokala kulturer som formas vid varje skola. Inledningsvis försökte forskarna 

bortse från kontexten men ju mer medvetna de har blivit om den komplexa 

klassrumssituationens betydelse, desto mer har lärarforskningen börjat närma sig vad 

Arfwedson kallar ”ett  helhetsperspektiv av etnografisk och kulturantropologisk typ”.
7
 

Anders Magnusson beskriver i sin avhandling lärarforskningens utveckling på ett 

delvis liknande sätt. Han talar om tre olika perspektiv som styrt forskningens 

inriktning och metodval, nämligen i kronologisk ordning det utilistiska, det 

strukturalistiska samt det interaktionistiska perspektivet.
8
  

                                              
5
 Naeslund, Lars: Lärarintentioner och skolverklighet. Explorativa studier av uppgiftsutformning och 

arbetsförhållanden på grundskolans högstadium. (Uppsala univ. 1991, distr. HLS Förlag), sid. 13 
6
 Arfwedson, Gerhard: Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av huvudlinjerna i de senaste 

decenniernas engelskspråkiga lärarforskning (Didacta 3, Stockholm: HLS Förlag 1995) 
7
 Arfwedson (1995), s. 95 

8
 Magnusson, Anders: Lärarkunskapens uttryck - en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik 

(Linköping Studies in Education and Psychology no 58, Linköping 1998), sid 19. 
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2.1.1 Teacher thinking 

Mest intressant av det Arfwedson refererar, är för denna uppsats forskningsgrenen 

teacher thinking (TT-forskning). Först handlade den om att man ville kartlägga de 

"misstag" i lärares sätt att tänka som gjorde att de inte lyckades effektivisera sin 

undervisning som forskarna tänkt sig, men sedan började man istället att försöka 

kartlägga och namnge alla de möjliga beståndsdelarna i lärares tänkande före, under 

och efter undervisning. Arfwedson menar att TT-forskningen inte är till någon direkt 

praktisk nytta för lärare, även om den ganska väl har lyckats beskriva 

klassrumsundervisningens svårigheter. Det viktigaste resultatet menar han istället vara 

att forskarnas massiva lärarförakt har börjat ersättas av en ökande förståelse för lärares 

arbete. Dessutom kan resultaten vara av intresse för lärarstuderande. 

Huvudresultaten inom denna forskningsgren sammanfattar Arfwedson i tre olika 

kategorier. För det första talar resultaten om lärares undervisningsplanering. Studier 

visar att det är med eleverna som utgångspunkt som lärare planerar, även om eleverna 

kanske inte alltid tror det. Planeringen i sig är långt ifrån linjär eller systematisk och 

forskarna använder liknelser som cirklar eller planeringsnät/planeringsnystan för att 

beskriva den. Det talas i resultaten också om olika planeringstyper och om 

klassrumssituationens "oförutsedda och oförutsebara krav och händelser"
9
. Vad som 

krävs av läraren är alltså en bred beredskap för att ur ett planeringsnystan plocka fram 

den i ögonblicket mest användbara tråden - och det kan handla om såväl elevreaktioner 

som lektionsinnehåll och metoder. För det andra handlar det om lärares lektionstankar 

och lektionsbeslut. Att vara lärare handlar nämligen till stor del om att ta beslut. 

Studier har också visat att lärares tankar under lektionerna präglas av en mycket hög 

koncentrationsnivå, eftersom det helt enkelt inte finns plats för några andra tankar när 

man måste fatta nya beslut varannan minut. Undervisning är alltså en komplicerad 

process och lärarna bygger upp rutiner med tiden. Den tredje resultatkategorin i 

Arfwedsons översikt av TT-forskningen berör lärares praktiska teorier. Såväl 

människans inre (kognitiva och affektiva) som hennes yttre beteende styrs av och ges 

mening genom att de bygger på personliga system av övertygelser, värderingar och 

principer. Sådana tankesystem finns inom varje yrkeskår och formas inom 

yrkespraktikens ram. En något äldre TT-forskning sysslar med att försöka kartlägga de 

förmodat generella och övergripande sätt att tänka om lärarjobbet som man väntar sig 

finna hos lärare. Man började i slutet av 70-talet med främst deskriptiva 

undersökningar av små lärargrupper. Ofta jämförde man experter och noviser. 

Resultatet blev även här att lärares praktiska/implicita teorier och klassrumshandlingar 

är komplexa och flexibla. Dessutom varierar de starkt även inom homogena 

lärargrupper. Ständigt nya drag i lärarteorierna har identifierats, vilket ibland gör det 

svårt att jämföra olika undersökningar.  

2.1.2 Lärares kunskap och språk 

Också forskningen kring lärarkulturer och skolkulturer är intressant, i detta 

sammanhang kanske framför allt svaren på de forskningsfrågor som handlat om lärares 

praktiska kunskap. Vad innebär den? Hur formas den? En central egenskap i 

lärarkunskapen sägs vara dess kombinatoriska karaktär, att det är så många olika mål 

och krav och möjligheter som ska kombineras, exempelvis det oupphörliga lösandet av 

                                              
9
 Arfwedson (1995), sid. 67 



 

5 

konflikter mellan personmål och institutionsmål/krav. Lärare måste också hela tiden 

handla på basis av ofullständig och osäker kunskap, inom fastlagda organisatoriska 

ramar samt i ett ständigt växelspel med omkringliggande sociala sammanhang. Det 

kanske inte är så konstigt att man talar om lärares tysta kunskap, eftersom det 

rimligtvis kan vara svårt att formulera sådana komplexa skeenden och val som är 

lärarnas ständiga yrkesverklighet. Med tyst kunskap menas en förtrogenhetskunskap 

som ofta tar sitt i uttryck i rutiner. Före detta pedagogikprofessorn Karl George 

Ahlström
10

 beskriver det så här: 

Man är bekant med situationerna, vet vad de kräver av en och vad man ska göra men 

man har ingen vana att beskriva dem och redovisa övervägandena bakom dem och att 

granska dessa. Det är inte bara vanan som saknas. Det finns inte heller något entydigt 

språk att klä beskrivningarna i så att man kan göra sig förstådd av andra. (s. 65) 

Ahlström menar att det är först när en yrkeskårs tysta kunskap blir synliggjord och 

formulerad som yrkeskåren kan räknas som en professionell grupp. Dessutom hjälper 

ett gemensamt yrkesspråk utövarna att bearbeta och utveckla sin praktik. I många 

undersökningar har man konstaterat att lärarna har svårt att tala om sitt arbete, har 

”svårigheter att formulera och uttrycka sin kunskap” som Magnusson skriver om 

lärarna i sin studie.
11

 Pedagogikprofessorn Kjell Granström beskriver ett antal olika 

studier som visar att lärare ofta använder ett vardagsspråk, eller i bästa fall vad han 

kallar ett pseudometaspråk, istället för det metaspråk som behövs. 

Med hjälp av [vardagsspråket] kan man ge uttryck för känslor, åsikter och 

förväntningar. (…) Metaspråket är det språk som hjälper oss att göra teoretiska 

beskrivningar av praktiken. Med hjälp av detta språk kan man göra modeller, 

generaliseringar och teorier av praktiken. (…) Pseudometaspråket kan sägas vara 

abstrakt, dock utan att vara teoretiskt. [Det] kännetecknas av att det förekommer många 

abstrakta begrepp, facktermer eller jargong. Företeelser benämns men sätts inte in i 

något sammanhang. (s. 49-50) 

Att inte kunna samtala metaspråkligt är en nackdel, menar han, eftersom lärarnas 

möjlighet att medvetet och gemensamt reflektera över vad de gör då minskar. Det är 

lätt att man fastnar på handlingsnivån. Hur kommer det sig då att lärarna inte har något 

gemensamt yrkesspråk? Eftersom läraren av tradition har arbetat ensam, har det inte 

varit nödvändigt att utveckla något, menar Ahlström. Ytterligare en anledning är att det 

finns en nuorientering i yrket som gör att lärare, lärarutbildare och kandidater oftare 

talar om handlingar och upplevelser under lektionerna än om objektiva kriterier på 

undervisningens genomförande.
12

 Det påminner om den amerikanske 

klassrumsforskaren Philip Jackson som menar att lärararbetets krav i sig gör det svårt 

att ägna sig åt generaliseringar och begreppsbildning.
13

 Arfwedsons kanske talar om 

samma sak när de skriver att lärarnas didaktiska svar av nödvändighet är 

handlingsgivande och kännetecknas av omedelbara praktiska hänsyn, de är konkreta 

och pragmatiska.
14

 Granström tillägger att problemet att ”läraryrket vilar på en 

                                              
10

 Hämtat ur Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell: Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och 

yrkesetik. (Stockholm: HLS Förlag 2002) Det är Kjell Granström som skrivit den del av boken som handlar om 

yrkesspråk. 
11

 Magnusson (1998), sid 89 
12

 Colnerud och Granström (2002), sid. 65 
13

 Magnusson (1998), sid 24-27 
14

 Arfwedson och Arfwedson (1991), sid 23 
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begränsad vetenskaplig bas”
15

 troligen är en av huvudanledningarna till att lärare till 

stor del saknar ett fungerande yrkesspråk. 

2.2 Perspektiv på lärarkompetens 

Förre pedagogiklektorn i Linköping Arne Maltén frågar sig i en bok för lärare och 

lärarstudenter vad lärares kunskap innebär, vad lärarkompetens egentligen är.
16

 

Diskussionen utmynnar i ett antal perspektiv på kompetensbegreppets innebörd som 

får varsitt kapitel i boken. Ett av hans perspektiv är just det vetenskapliga och kapitlet 

handlar om hur kunskap bildas och om äldre och moderna kunskapsideal. Det 

didaktiska perspektivet innebär att läraren måste kunna kombinera teori och praktik, 

pedagogiska tankar med konkreta metoder. Man ska medvetandegöra egna teorier och 

förhållningssätt samt reflektera över hur de påverkar undervisningsprocessen. Det är 

här det yrkesspråk som beskrivits ovan kommer in i bilden. 

De teorier och förhållningssätt som en lärare huvudsakligen behöver förhålla sig till 

återfinns i kapitlen om pedagogiskt och inlärningsteoretiskt perspektiv. Det 

förstnämnda handlar om synen på människan/eleven, synen på skolans roll i 

samhällsutvecklingen samt synen på kunskap. Maltén relaterar Ogden och menar att 

denna pedagogiska grundsyn, tillsammans med personligheten, relationsfärdigheterna 

och de praktisk-pedagogiska färdigheterna, utgör den viktigaste delen av lärarens 

identitet.
17

 Man kan till exempel se eleverna som ansvarslösa individer som kräver 

yttre motivation för att kunna göra något alls, eller som sociala och/eller 

självförverkligande människor som har en inre drivkraft och känner ansvar. Kunskap 

kan begränsas till ”skolkunskap”, ytlig rabbel-kunskap som bara kan vara rätt eller fel, 

eller tillåtas vara långt mer komplicerad än så. Då ska den kännas meningsfull och 

användbar med utgångspunkt i elevens tidigare kunskaper och erfarenheter, samt 

skapas av individen själv i aktiv bearbetning.  

Det inlärningsteoretiska perspektivet innebär att läraren behöver ha tagit ställning 

till – och liksom läroplanen ha övergivit – den äldre inlärningssyn som ser skolan som 

ett drivhus, ”där plantorna drivs upp mycket medvetet och där produkten sorteras i A- 

och B-kvalitet”.
18

 Denna inlärningssyn passiviserar eleven, enligt Maltén, istället för 

att skapa en aktiv och ansvarstagande medborgare. Den ägnar sig åt atomistisk 

ytinlärning istället för djupinlärning kombinerat med personutveckling. Den frikopplar 

innehållet från verkligheten istället för att anknyta det till elevernas 

omvärldsuppfattning. Och den skapar konkurrens istället för solidaritet och 

gemenskap. Dessa värden, som enligt läroplanen är att föredra, återfinns i kognitiv och 

dialektisk pedagogik som den beskrivs av exempelvis Piaget, Bruner och Vygotsky.  

Naturligtvis finns det en koppling mellan läromedel och de lärandeprocesser hos 

eleven som läraren ska främja. Riktigt hur denna koppling ser ut tvistar de lärde om, 

vilket dock bara delvis kommer att framgå av kapitlets fortsättning. Intresseområdet 

för den här studien är nämligen användningen av läromedel och hjälpmedel, snarare än 

effekten av dem. Istället för att fördjupa teorierna om lärande, övergår därför denna 

litteraturöversikt nu till att tala om just läromedlen. 

                                              
15

 Colnerud och Granström (2002), sid 67. 
16

 Maltén, Arne: Lärarkompetens – i ett mångdimensionellt perspektiv (Lund: Studentlitteratur 1995) 
17

 Maltén (1995), sid. 12 
18

 Maltén (1995), sid. 166 
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2.3 Skolbokshistorik 

Skola och läroböcker hör ihop och har så gjort sedan 1500-talet, då ett behov av 

massutbildning uppstod i Europa. Detta drevs fram bland annat av renässans-

humanisternas kritik av universiteten, av att reformationen lämnade de protestantiska 

länderna utan ett centralstyrt utbildningsväsen samt av enväldiga furstar som behövde 

kompetent personal till sina växande administrationer. Behoven fylldes med hjälp av 

en ny undervisningsmetod – klassrumspedagogiken. Den utformades inom den s.k. 

ramismen, enligt lingvisten Walter J. Ong en av de mest framgångsrika pedagogiska 

rörelserna genom tiderna.
19

 Grundaren Petrus Ramus delade in eleverna i klasser, gav 

dem ett eget klassrum, läroböcker och en lärare. Böckerna innehöll förenklade och 

strikt logiska framställningar av olika kunskapsområden. Läraren skulle vältaligt 

förklara och fascinera i monologform, snarare än inspirera till dialog och diskussion. 

Ong menar att ramismen, genom att läroböckernas struktur bevarats, har haft och 

fortfarande har ett stor inflytande på västerländskt tänkande kring utbildning och skola. 

I och med industrisamhällets framväxt blev läroböcker och andra hjälpmedel ännu 

viktigare inslag i en systematisk massutbildning. När den svenska skolan i slutet av 

1800-talet blev ett viktigt redskap för en stat som ville bygga en modern nation, 

producerades läroböcker för olika årskurser i de olika ämnena och kompletterades med 

planscher och naturalier (stenar, uppstoppade fåglar, torkade växter m.m.) Under tiden 

fram till andra världskriget skrev och producerade både forskare och 

kulturpersonligheter som Heidenstam och Lagerlöf läromedel, medan lärarna sedan 

dess varit den viktigaste gruppen av läromedelsförfattare.  

Huvudlinjerna i läroboksutvecklingen under de sista två århundradena skisseras i en 

bok av nordiska läromedelsforskare.
20

 Där konstateras att böckerna har förändrats 

innehållsmässigt och värderingsmässigt, såtillvida att de nya läroböckerna är mer 

individinriktade än tidigare. ”Medborgerliga egenskaper som gudfruktighet, lydnad 

och nationalkänsla har kompletterats med och delvis ersatts av ledord som demokrati, 

gemenskap, internationalisering och kritisk reflektion.”
21

 Från politiskt håll har man 

ofta varnat för alltför stor läroboksstyrning, till exempel i läromedelsutredningarna 

under 1970- och 1980-talet då uppdraget ibland till och med var att ta reda på hur 

inflytandet kunde minskas. De detaljerade kursplanerna i den central- och regelstyrda 

skolan inbjöd till en läromedelsproduktion som krävde att man följde boken från pärm 

till pärm. Nu när skolan har omstrukturerats till att vara målstyrd och decentraliserad, 

har möjligheterna till samarbete ökat och arbetssättet blivit friare. Detta har också 

påverkat läromedelsanvändningen, menar Maltén, bland annat genom att fler 

bredvidläromedel behövs.
22

 I och med att Statens läroboksnämnd, som sedan slutet på 

trettiotalet har ägnat sig åt att på statens uppdrag granska objektiviteten i läroböcker, 

lades ned 1992 har inblandningen från statsmakternas sida minskats. 

                                              
19

 Lohmander, Ulla: Läroboken och skolarbetet. Om läroböcker och lärande i några klasser på gymnasieskolans 

teoretiska linjer/program. (Magisteruppsats, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet 1996) refererar Ongs 

bok Ramus. Method and the Decay of Dialouge (1958). Stycket innehåller dessutom upplysningar inhämtade ur 

Nationalencyklopedin (uppslagsord Ramée och läromedel).  
20

 Selander, Staffan mfl: Kunskapens texter. Jakten på den goda läroboken. (Stockholm: Universitetsförlaget 

1998), s. 27-28. 
21

 Selander mfl (1998), sid. 27 
22

 Maltén (1995), sid. 39 
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2.4 Läromedelsbegreppet 

Läromedel är alltså pedagogiska hjälpmedel i undervisningen. Länge var det mer eller 

mindre samma sak som lärobok, men i och med att nya media gjort entré på arenan har 

läromedelsbegreppet vidgats. Engelskspråkig forskning handlar mest om ”textbooks”, 

men också om ”teaching media” eller ”educational media”. I förarbetet till nu gällande 

läroplaner här i Sverige kan man läsa den definition som också återfanns i Lgr80, 

nämligen "läromedel är sådant som lärare och elever använder för att uppnå uppsatta 

mål".
23

 Begreppet blir därmed oerhört omfattande. Även verksamhetsformer som 

studiebesök och dramatiseringar kan då kallas för läromedel, liksom eleverna och 

lärarna själva. Många väljer att på något sätt begränsa denna vida definition. 

Nationalencyklopedin tycker att det är rimligt att avgränsa termen till sådant material 

som direkt är producerat för undervisning.
24

 Då faller till exempel ”vanliga” filmer och 

skönlitterära böcker utanför begreppet. Den definition som Christina Gustafsson 

använde på läromedel i Läromedelsutredningens slutrapport Läromedlens funktion i 

undervisningen från 1980 var istället "allt material som används i undervisningen".
25

 

Läromedlen kategoriserades också mycket ambitiöst och detaljerat i 

informationsbärande och icke informationsbärande hjälpmedel. Andra forskare nöjer 

sig med att tala om texter. Den amerikanske pedagogikprofessorn John A. Zahorik 

definierar det han och den engelskspråkiga forskningen kallar ”textbooks” som böcker 

eller andra texter som alla i gruppen har tillgång till. När Ann-Christine Juhlin 

Svensson i sin avhandling Nya redskap för lärande talar om läromedel, menar även 

hon endast texter - antingen pedagogiska texter eller texter som producerats för andra 

syften än undervisning.
26

 Hon delar också in läromedlen i något hon kallar primära och 

sekundära läromedel. Det primära läromedlet är den bok som är elevens bok, den som 

alla i klassen har ett eget exemplar av. Sekundära kallas de läromedel som denna 

kompletteras med. 

Definitionerna är alltså olika i olika studier. Så här skriver de nordiska forskarna i 

sin gemensamma bok
27

: 

Ordet lärobok har under generationer använts om en flora av boktyper som kan omfatta 

allt från hjälphäften till uppslagsverk. Trots nyare medieutveckling har det inte 

omvärderats på något auktoritativt sätt. Skolsystemet har utvecklats påtagligt, men 

läroboksbegreppet har inte genomgått någon motsvarande bearbetning.” (s. 31) 

Även om de flesta definitioner är rimliga, blir det lätt förvirrat om man försöker 

jämföra studierna med varandra. Efter att ha läst allt jag funnit om läromedel kan jag 

också konstatera att det ibland förekommer ganska orimliga definitioner. Den mest 

extrema varianten fann jag i en examensuppsats från Skövde.
28

 Med läromedel menar 

                                              
23

 Skola för bildning. Huvudbetänkande av läroplanskommittén. SOU 1992:94 (Stockholm: Allmänna förlaget 

1992), sid. 170 
24

 Nationalencyklopedin, band 12, uppslagsord läromedel. (Höganäs: Bra Böcker 1993) 
25

 Läromedlens funktion i undervisningen. En rapport från utredningen om läromedelsmarknaden. DsU 1980:4 

(Stockholm: Liber förlag/Allmänna förlaget 1980) Bilagorna återfinns i DsU 1980:5. Definitionen kan läsas bl.a. 

på s. 191 i DsU 1980:4 och de olika läromedelskategorierna diskuteras på s. 30-33. 
26

 Juhlin Svensson, Ann-Christine: Nya redskap för lärande. Studier av lärares val och användning av läromedel 

i gymnasieskolan (Studies of Educational Sciences 23, Stockholm: HLS Förlag 2000). Definition s. 11-12 i 

bilaga 2 (studie från 1995). 
27

 Selander mfl (1998) 
28

 Classon, Lena och Kälström, Karin: Varför väljer lärare att undervisa utan läromedel? (Examensarbete på 

grundskollärarlinjen, Inst. för beteendevetenskap, Högskolan i Skövde 1998) 
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författarna – och tydligen även de sju grundskollärare de intervjuar – ”ett traditionellt 

läromedel”, det vill säga en bok som 1) man följer från pärm till pärm, 2) är anpassad 

till en speciell årskurs i ett visst ämne och 3) finns i klassuppsättning. De böcker som 

inte lästes från första sidan till den sista i klassrummet räknades alltså inte som 

läromedel… Dock tror jag att de flesta känner igen norrmannen Bjarne Bjørndals 

beskrivning av vad man vanligtvis menar med en lärobok i ett ämne: ett läromedel som 

avgränsar ämnets centrala innehåll och är utformat med utgångspunkt i läroplanens 

ämnesbeskrivning.
29

 Den norske pedagogikprofessorn Egil Børre Johnsen håller med, 

men tillägger i en annan bok:
30

 

A textbook is neither just subject content, nor pedagogy, nor literature, nor information, 

nor morals, nor politics. It is the freeboter of public information, operating in the gray 

zone between community and home, science and propaganda, special subjecy and 

general education, adult and child. (s. 330) 

Det är kanske inte så konstigt att debatten blir förvirrad, menar han, när det finns så 

många som intresserar sig för hur läroböckerna och läromedlen ser ut och vad de 

innehåller (specialister, författare, förläggare, auktoriteter) samtidigt som de olika 

användargrupperna (lärare, elever, föräldrar) har olika krav och olika motiv för 

användningen. Den definition som används i denna undersökning återfinns i kapitel 

tre. 

2.5 Läromedelsforskning: Allmän översikt 

Den moderna läromedelsforskningen började 1950 när ett skolboksinstitut grundades i 

Tyskland. Mot slutet av 1980-talet inrättades institut för läroboksforskning också i 

USA, Österrike och Sovjetunionen, samt för pedagogisk textforskning i Sverige.
31

 

Söker man på ord som läromedel, läromedelsforskning och undervisningsmaterial i 

biblioteksdatabasen Libris blir träffarna många, men en stor del av dem visar sig vara 

just olika läromedel. Johnsens Textbooks in the Kaleidoscope från 1993 ger dock en 

internationell översikt av forskningsfältet.
32

 Där redogör han för forskning i ämnet 

skriven på svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska. I introduktionskapitlet 

delar författaren in läromedelsforskningen i tre olika kategorier, nämligen 
 

- den processorienterade forskningen, 

- den användarorienterade forskningen samt  

- den produktorienterade forskningen.
 33

 
 

Den första kategorin handlar om tillkomsthistorien, hur läroböcker blir till. Den är 

vanligast i amerikansk forskning, även om Johnsen konstaterar att när han skriver sin 

bok är denna forskningsgren fortfarande underrepresenterad. Den andra kategorin 

handlar om läroboken som verktyg, hur den används av lärare och elever. Denna 

forskning har varit vanligast i Norge och i det forna Östtyskland. Under 1980-talet 

ökade mängden studier, men de är 1993 fortfarande inte i närheten av det numerära 

                                              
29

 Hämtat ur Johnsen, Egil. B.: Den skjulte litteraturen. En bok om lærebøker.  (Oslo: Universitetsforlaget 1989), 

sid. 13 
30

 Johnsen, Egil.B.: Textbooks in the Kaleidoscope. A Critical Survey of Literature and Research on Educational 

Texts. (Oslo: Scandinavian University Press 1993) 
31

 Nationalencyklopedien, band 12, uppslagsord läromedelsforskning (Höganäs: Bra Böcker 1993) 
32

 Johnsen (1993) 
33

 Johnsen (1993), sid. 28. Den svenska översättningen har jag lånat på sidan 9 hos Juhlin Svensson (2000). 
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övertag som  den tredje kategorin har i forskningen. Denna ägnar sig åt innehållet i 

böckerna. Hit räknas alla de innehållsanalyser som gjorts av t.ex. demokratibegreppet i 

samhällskunskapstexter och jämställdheten i litteraturhistorieböcker.  

De allra flesta skrifter jag har funnit under min litteratursökning, som koncentrerats 

på att finna de texter av intresse som skrivits efter Johnsens forskningsgenomgång, kan 

hänföras till den första eller den tredje forskningskategorin. Kategori två, den 

användarorienterade forskning som i denna uppsats är mest intressant för mig, finns 

naturligtvis representerad, men det är viktigt att poängtera att dessa undersökningar 

enligt Johnsen oftast baserats på frågor om makt/kontroll, tillgänglighet och 

effektivitet. Resultaten handlar om sådant som att och i vilken utsträckning läroboken 

styr undervisningen, hur lättlästa texterna är för den genomsnittlige eleven samt hur 

effektivt lärandet egentligen är med utgångspunkt i olika läromedel.
34

 Som läsaren 

förstår skiljer sig detta styrteoretiska perspektiv från det jag har valt i denna studie. 

I en annan bok kritiserar samma författare sådan forskning som oftast bara mäter 

hur länge läromedel används, oberoende av vilken sorts läromedel det är.
35

 Han 

påpekar också vikten av att diskutera hur läroböckerna används, något som han inte 

funnit någon forskning kring. 
  

Hva med holdingene til boken? Ble den brukt med begeistring av læreren? Eller i blind 

likegyldighet? Eller gjorde han et nummer av sin kritiske holdning? Ble boken kort og 

godt brukt på lærebokforfatterens eller på lærerens premisser? For ikke å snakke om 

elevens? (s. 61) 

Med några få undantag verkar ingen ha undersökt detta under det senaste decenniet 

heller. Det är inte bara sökningar i biblioteksdatabasen Libris och i referens-

förteckningar som givit skralt resultat, utan även de vanligaste tidskriftsdatabaserna 

har undersökts utan större framgång. Forskningen verkar på senare tid mest ha ägnat 

sig åt nya media, något som Ann-Christin Juhlin Svensson också konstaterar i den 

avhandling som refereras i nästa stycke.
36

  

2.6 Läromedelsforskning: Om användningen 

Det finns två allmänna studier av intresse som handlar om svenska förhållanden. Den 

ena är den breda undersökning som Christina Gustafsson redovisar i 

Läromedelsutredningens slutrapport från 1980.
37

 Här var det uttalade syftet att studera 

i vilken utsträckning läromedlen styrde undervisningen. I en brett upplagd 

observationsstudie i två olika kommuner undersöktes under sammanlagt 217 stycken 

40-minuterslektioner läromedelsanvändningen i svenska (åk 3), engelska (åk 6 + 

kom.vux.), NO-ämnen (högstadiet), samhällskunskap (gy), el-teleteknik (gy) samt 

arbetslivsorientering (gy). Kvantitativt redovisas hur stor andel av tiden som man 

använt olika arbetssätt samt hur stor del av tiden som olika läromedel använts. 

Kvalitativt redovisas i bilagedelen kortfattade beskrivningar av varje lektion. I 

resultatdiskussionen fastställs bland annat att frågan inte är om utan hur läromedlen 

                                              
34

 Johnsen (1993) s. 28 i introduktionskapitlet. 
35

 Johnsen (1989) 
36

 Jag har sökt i den allmänna databasen ASE och i den beteendevetenskapliga ERIC med hjälp av sökorden 

”educational media”, ”textbook research” och ”textbook use” i olika kombinationer. Jag har också undersökt om 

de forskare jag redan känner till har skrivit något mer av intresse. 
37

 Läromedlens funktion i undervisningen. DsU 1980:4-5 
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styr samt att denna styrning, som kan vara både negativ och positiv, är en effekt av 

samspelet läromedel, miljö och individer. 

Den andra studien är egentligen flera och handlar om gymnasiet i mitten på 1990-

talet. De presenteras i Juhlin Svenssons avhandling Nya redskap för lärande, som 

består av tre tidigare uppsatser samt en sammanfattande text om dem.
38

 

Undersökningarna har bestått av intervjuer, några få klassrumsobservationer samt 

enkäter. Hon har framförallt undersökt kärnämnena engelska och samhällskunskap 

samt vissa karaktärsämnen. Frågan var i de två första undersökningarna om skolor och 

lärare utnyttjade det lokala handlingsutrymme som frigjordes i den decentraliserade 

gymnasieskolans nya styrdokument. Resultatet pekar på att de inte gjorde det. Den 

tredje studiens syfte var att visa lärares och bibliotekariers uppfattningar om hur 

informationsteknik påverkar läromedelsanvändning, arbetsformer och 

informationsförsörjning. Juhlin Svensson kommer bland annat fram till att lärares 

uppfattning om nyttan av en lärobok inte har förändrats och att kursplanerna inte har 

någon större betydelse för valet av läromedel. Som en förklaring citerar hon SOU 

1996:22 (s. 16): 

Varför fortsätter lärare att använda läroböcker i en oförtruten omfattning, fastän kritiken 

mot läromedelsanvändningen stundtals varit nedgörande? Beror det på att man inte tagit 

del av kunskaper och kritik och förstått problemen? Förmodligen inte. Läroböckernas 

överlevnadsförmåga har istället med klassrumspraktiken att göra och med lärares 

uppgift att leda och kontrollera arbetet där. (sid. 30) 

Till detta kommer huvudsakligen ämnesspecifika studier av olika forskare. De i 

referenslistor oftast nämnda är Gunilla Svingby (som studerat läromedlens och 

undervisningens innehåll i relation till läroplanen, i SO-ämnen främst på högstadiet )
39

, 

Gösta Wennberg (som undersökte läromedelsanvändningen i geografi på gymnasiet 

1981)
40

, Jannis Garefalakis (som efter observationer 1984 har skrivit om läroboken 

som traditionsbärare i hemspråksundervisning i grekiska)
41

 samt Leif Hellström (som i 

sin avhandling om matematikundervisning diskuterar varför läromedlen påverkar 

undervisningen så mycket)
42

.  

I Sverige har alltså det styrteoretiska perspektiv som Johnsen beskriver dominerat. I 

en problematiserande och mycket välskriven kunskapsöversikt över området 

läroböcker och läroboksstyrning försöker doktorn i pedagogik Boel Englund nyansera 

frågan
43

:  

                                              
38

 Juhlin Svensson a.a. De tre studierna heter ”Läromedelsval och läromedelsstöd i gymnasieskolan” (1993/94), 

”Läromedelsanvändning i gymnasieskolan” (1995) samt ”Lärandets medel och miljö – en studie av 

informationsteknik och läromedel i gymnasieskolan” (1998). 
39

 Svingby, Gunilla: "Läroplanen, läromedlen och undervisningens innehåll" i Läroplaner och läromedel. En 

konferensrapport. Red. Av Ulf P. Lundgren, Gunilla Svingby, Erik Wallin. (Forskningsgruppen för 

läroplansteori och kulturreproduktion; 17, Stockholm: HLS 1982) 
40

 Wennberg, Gösta: Geografi och skolgeografi: ett ämnes förändringar: en studie med exempel (Uppsala 

Studies in Education 33, Uppsala 1990) 
41

 Garefalakis, Jannis: Läroboken som traditionsbärare: om hemspråksundervisningen i grekiska i ett  

läroplansteoretiskt och didaktiskt perspektiv (Stockholm: HLS Förlag 1994) 
42

 Hellström, Leif: Undervisningsmetodisk förändring i matematik: villkor och möjligheter.  (Doktorsavhandling, 

Lunds univ, Malmö: Liber Förlag/Gleerup 1985) 
43

 Englund, Boel: "Läromedelsstyrning och elevinflytande, en resonerande kunskapsöversikt", sid. 59-100 i Läsa 

ord i bok eller söka kunskap? Två uppsatser om kunskapens vägar och villkor (Pedagogisk forskning i Uppsala 

nr 135, Uppsala universitet 1999) 
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Man hör och läser ofta att läroboken styr, styr undervisningen i skolan. Läroboken 

subjekt, styr predikat, undervisningen ackusativobjekt. (…) Jag tror att det leder tanken 

fel att konstruera påståendet språkligt på det viset. Man bör istället fråga sig hur 

påverkan går till, vad eller vem det är som styr/påverkar, vem eller vad som påverkas. 

(sid. 60-61) 

Det är det dock inte så många fler som har försökt göra. Jag har besökt alla lokala 

bibliotekskataloger vid Sveriges universitet och högskolor för att om möjligt finna 

intressanta uppsatser och examensarbeten via Internet. De få jag har hittat som handlar 

om läromedel har huvudsakligen handlat om innehållsanalyser eller lärande. Faktum är 

att Lena Agnés examensarbete från Slöjdlärarprogrammet vid Linköpings universitet 

är en av mycket få texter som berör frågan om hur läromedlen används.
44

 I uppsatsen 

intervjuas åtta högstadielärare om sin läromedelsanvändning i sina respektive ämnen. 

De flesta av lärarna undervisar i textilslöjd och några i ytterligare något ämne. 

Dessutom ingår två lärare med kombinationerna sv-eng respektive ma-no. Agné vill ge 

en bild av hur läromedel kan vara ett hjälpmedel i textilslöjden, men ägnar mesta tiden 

åt att konstatera skillnader mellan lärare i "praktiska" och "teoretiska" ämnen. En 

annan uppsats som delvis är av intresse är Ulla Lohmanders, som handlar om 

läroböcker och lärande i gymnasieskolan.
45

 Hon har samlat in elevenkäter och 

intervjuat lärare dels om lärobokens roll i undervisningen, dels om vad som är viktig 

kunskap. Den viktigaste frågeställningen handlar om elevernas förståelseproblem i 

samband med läroboksläsandet, men hon diskuterar också lärobokens funktion och 

lärarnas kunskapssyn. 

De större internationella forskningsstudier jag funnit som berör 

läromedelsanvändning låter också lärarna komma till tals. Den amerikanske 

pedagogikprofessorn John Zahoric knyter i två studier samman lärarnas 

undervisningsstil, ideologi och läromedelsanvändning. Den ena är en 

observationsstudie av fyra lärare, som också intervjuades om sin syn på eleverna, 

kunskapen och lärarrollen. Där konstateras att ideologin avgör undervisningsstilen, 

som i sin tur är oupplösligt förbunden med läroboksanvändningen.
46

 Det senare 

utvecklas i den andra studien. Denna utgörs av en slags enkätundersökning där 103 

grundskole- och gymnasielärare dels fick planera en fiktiv lektion, dels fick redogöra 

för sina ideologiska ställningstaganden i ovan nämnda frågor.
47

 

  Två andra amerikanska professorer i pedagogik är Lauren Sosniak och Susan 

Stodolsky. De har undersökt hur läroböcker och andra material används i klassrummet, 

om användningen är konsekvent inom och mellan olika ämnen samt vad lärarna tänker 

om läromedelsanvändningen.
48

 Data samlades in från fyra grundskolelärare genom två 

veckolånga klassrumsobservationer samt tre intervjuer vardera. Forskarna upptäckte 

att lärare är mer självständiga i sin läroboksanvändning än vad litteraturen hittills låtit 

                                              
44

 Agné, Lena: Läromedelsanvändning i textilslöjd. En jämförelse med andra ämnen. (Examensarbete på 

Slöjdlärarprogrammet, Estetiska institutionen, Linköpings universitet 2002) 
45

 Lohmander (1996) 
46

 Zahorik, John A.: "Stability and flexibility in teaching" i Teaching och Teacher Education, vol 6, no 1 1990 

sid. 69-80 
47

 Zahorik, John A.: "Teaching style and textbooks" i Teaching och Teacher Education, vol 7, no 2 1991 sid. 

185-196. Lektionen som lärarna skulle planera skulle handla om urbanisering - oberoende av lärarnas 

ämneskombination - och tillgängliga texter fanns medskickade. 
48

 Sosniak, Lauren A. och Stodolsky, Susan S.: “Teachers and Textbooks: Material Use in Four Forth Grade 

Classrooms” i The Elementary School Journal, vol 3, nr 3 1993, sid 249-275 
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oss ana. Detta innebär, enligt författarna, att läroböckerna i sig inte kan sägas ha någon 

direkt styrande roll, utan ska betraktas som mångsidiga och flexibla verktyg - "tools 

available to be used when they serve the teacher´s work".
49

 

2.7 Användningen av läromedel och hjälpmedel i skolan  

Frågan om hur läromedel och hjälpmedel används kan vad jag förstår besvaras på 

många sätt. Ett sätt är att diskutera vad de är bra för - varför man använder dem eller 

vilka funktioner de har. Ett annat sätt är att fundera över vad man har dem till – på 

vilket sätt eller till vad de används. I det följande presenterar jag några svar som givits 

på dessa frågor, ibland åtföljt av några personliga kommentarer.  

2.7.1 Om läroböcker 

Englund påpekar i den tidigare nämnda artikeln att många forskare har frågat sig 

varför läroböcker i så stor utsträckning används av lärarna, trots att forskningen ofta 

menat att det är olämpligt. Hon sammanfattar förklaringarna man kan finna i olika 

studier i följande fem punkter. 
 

Läroboken har en kunskapsgaranterande - auktoriserande roll.  

Läroboken har en gemensamhetsskapande - sammanhållande roll.  

Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för läraren.  

Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet för läraren, men också för eleverna.  

Läroboken har en disciplinerande roll.
50

  
 

Gunilla Svingbys uppfattning om vad hon kallar lärobokens funktioner (vad den gör: 

står för innehållet, definierar målet samt disciplinerar) och lärarens roll (står för det 

avgörande valet av stoff och struktur) refereras också av Englund. Detta för oss över 

på hur andra forskare talar om olika typer av läromedel och deras funktion. Leif 

Hellström diskuterar tryckta läromedel och deras funktioner ur lärar- respektive 

elevperspektiv.
51

 För läraren ger boken förslag till stoffurval, till strukturering av 

stoffet samt val av arbetssätt/-former. Dessa kan sedan accepteras, modifieras eller 

förkastas. För eleven representerar läroboken dels ett stoff som ska läras in och kunna 

återges och dels ett sätt för läraren att hålla eleven sysselsatt. Nämnas kan att han har 

frågat lärarna, men inte eleverna. Lohmander kom i sin uppsats fram till att läroboken 

hade en osjälvständig referensroll med stödfunktion för ovana lärare och frånvarande 

elever.
52

 

I läromedelsutredningen från 1980 visade sig läromedlens ”funktion”  i de 

observerade ämnena vara ett genomgående inflytande på urval och sekvensering av 

stoff – och då menade man läroböcker av olika slag. Samtidigt tydde resultaten på att 

denna påverkan inte nödvändigtvis var negativ. Dock understryker man att läromedlen 

under vissa betingelser kan få ett negativt inflytande i språkligt, ideologiskt och 

inlärningsmässigt avseende. Juhlin Svensson pekar också på den centrala ställning som 

undersökningarna visar att läroboken, det hon alltså kallar för det primära läromedlet, 

har i undervisningen. Funktionen kan beskrivas som "Läroboken är ryggraden i 

                                              
49

 Sosniak och Stodolsky, sid. 271 
50

 Englund (1999), sid. 84-86 
51

 Hellström, Leif: Läromedlens funktioner - och dysfunktioner. (Särtyck och småtryck från Inst. För ped;543, 

Malmö 1986) 
52

 Lohmander (1996), sid. 66 



 

14 

kunskapsförmedlingen" istället för det i hennes tycke lämpligare "Läromedel är 

skelettet i kunskapserövrandet".
53

 Samtidigt ges bilden både av en flexibel användning 

av elevernas lärobok och en rik användning av sekundära läromedel, vilket gör det hela 

lite förvirrande. Menar hon att det trots flexibilitet och variation bara handlar om 

kunskapsförmedling? På vilka grunder har hon i såfall kommit fram till det? Nämnas 

kan också att lärarna i hennes undersökning inte upplevde den valda läroboken som 

styrande, medan författaren menar att lärarna uppvisade "ett relativt oreflekterat 

förhållningssätt mellan kursplan och lärobok".
54

  

Juhlin Svensson ställer också den intressanta frågan om varför lärarna ibland 

kompletterar läroboken med annat material. Beror det på kursplanens mål, på 

aktualiteter eller bokens tillkortakommanden? Hon drar slutsatsen att kursplanen inte 

har någon betydelse för lärarnas val, eftersom kompletterande läromedel väljs utifrån 

den primära läroboken. Förklaringen är att läroboken, precis som Wennberg visade 

vad gäller geografiämnet, till stor del ersätter läroplanens roll som styrmedel vid 

planeringen av kursen.
55

 Man kan fråga sig om Juhlin Svensson inte har lite för 

bråttom att dra sina slutsatser. Eftersom hennes alternativ inte är varandra uteslutande, 

kan ju lärarna hon frågade ha bedömt att boken inte var tillfyllest till exempel just i 

jämförelse med kursplanens mål eller för att den inte är aktuell. Dessutom fanns inte 

alternativet ”elevernas behov och intresseinriktning” med alls. 

Inställningen att lärarna antingen är viljelösa offer för läromedlens styrning eller 

oansvariga bovar som oreflekterat låter dem styra, tycker jag verkar tämligen 

genomgående i svensk forskning. Och om detta att använda läromedel även av lärare 

och lärarstuderande räknas som synonymt med att gå igenom boken från pärm till 

pärm, som i uppsatsen av Classon och Kälström
56

, är det inte konstigt att läromedel har 

dåligt rykte. Det som lärarna i deras undersökning framhöll som orsaker till att inte 

använda dem var att man ville kunna utgå från barnens behov och känna frihet att 

disponera tid och innehåll på sitt eget sätt. De föråldrade läroböckerna ger inte dessa 

möjligheter, menar man. Istället användes mängder av olika kringmaterial och böcker i 

undervisningen på låg- och mellanstadiet. Dessa kallade dock varken 

uppsatsförfattarna eller lärarna i studien för läromedel. 

Sosniak och Stodolsky berättar istället att de flesta undersökningar de har läst 

kommer fram till att lärare tar sina egna beslut om hur läroböckerna ska användas, 

beslut som kan resultera både i att läroboksinnehållet följs noga och att det inte gör det. 

De menar dock att den internationella litteraturen trots detta fortfarande betraktar 

lärarna som instruktörer som leder eleverna igenom ett material, medan lärarna själva 

ser sig som självständiga pedagoger som arbetar med sikte på fler och större mål än att 

gå igenom boken: 

…they thought of themselves as teaching bodies of knowledge and skills to a group of 

children, within a particular context, in a bounded period of time and space, rather than 

teaching a book or any specific set of materials. (…) That is, teachers expressed 

agendas of which textbook materials were only a small part.
57
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2.7.2 Andra läromedel och hjälpmedel 

Som redan framgått av texten handlar den mesta forskningen om läroböcker, även om 

andra läromedel och hjälpmedel någon gång diskuteras också. Att mer inte sägs är 

ganska intressant, eftersom redan Jensens undersökningar av danska klasser i början av 

1970-talet visade att hela 30% (i 3-6 klass) resp. 52% av lektionerna (9-10 klass) 

ägnades åt icke-bokligt material.
58

 I Gustafssons svenska undersökning tio år senare 

såg resultatet ut på liknande sätt.
59

 Med tanke på att dessa siffror representerar ganska 

mycket undervisningstid, kan man tycka att de icke bokliga materialen borde ha rönt 

större intresse från den pedagogiska forskningens sida. Men tendensen är densamma 

även i den information IARTEM (The International Association for Research on 

Textbooks and Educational Media) gav ut 1997 och 2002.
60

 Den senare handlar 

visserligen huvudsakligen om nya media, men mer om innehåll och form än om 

användning. 

I läromedelsutredningen talar man om informationsbärande och icke 

informationsbärande hjälpmedel. Till det förstnämnda räknar man, förutom 

textmaterial av olika slag, även AV-material (ljudband, bildband, film) samt laborativt 

material och modeller t.ex. över planetsystemet. Till det senare, icke 

informationsbärande, räknas instrument och verktyg som används som redskap i 

undervisningen samt förbrukningsmaterial (en kategori dit skrivpapper och svarta 

tavlan, såväl som overheadapparaten räknas). 

Den litteratur som finns för övrigt är huvudsakligen rent metodisk och ofta 

normativ. Här kan man lära sig mer om hur olika hjälpmedel fungerar rent tekniskt 

samt hur de kan eller bör användas. Det kan handla till exempel om overheadapparaten 

eller om datorn. Ofta diskuteras användningen i förhållande till olika inlärningsstilar 

eller till hur vår mänskliga hjärna påverkas av exempelvis musik eller bilder. Böcker 

om film och bild handlar ofta om hur dessa är uppbyggda och kan analyseras, medan 

böckerna om datorer och IT (eller IKT) oftast antingen ger en historik eller diskuterar 

olika motiv för användandet.
61

  

Även om användningen av saker och bilder/planscher för åskådlighetens skull har 

förekommit länge, så har den tekniska utvecklingen under de senaste decennierna ökat 

tillgång och möjligheter avsevärt vad gäller till exempel duplicering av material, 

informationssökning och kommunikation. I vilken utsträckning detta förändrat och 

förändrar undervisningen och skolan har forskare olika meningar om, men alla nya 

tekniska hjälpmedel som lanserats genom tiderna har enligt de amerikanske 

pedagogikprofessorn Larry Cuban haft radikala anspråk på detta.
62

 Jens Pedersen 
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 Jensen, Poul Erik: Orienteringsundervisning i 9.-10. Klasse (Köpenhamn: Danmarks Pedagogiske Institut 
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beskriver i sin forskningsöversikt, som inte inbegriper användningen av Internet, den 

cykel Cuban formulerat över hur detta går till: 

Steg 1: En ny teknik ser dagens ljus vilken förväntas förändra skola, undervisning 

och lärarroll. Allmän glädjeyra uppstår bland tekniska experter, utbildnings-

administratörer och progressiva pedagoger. Lärare i allmänhet ställer sig mer 

avvaktande. 

Steg 2: Vetenskapliga studier demonstrerar den nya teknikens effektivitet. 

Steg 3: Undersökningar visar att tekniken inte alls används så mycket eller på det 

sätt som det var tänkt. 

Steg 4: En period av ’teacher-bashing’ inträder; kritik mot trångsynta och 

konservativa lärare som vägrar använda modern teknik i sin undervisning. 

Steg 5: Den nya tekniken har blivit ett hjälpmedel bland andra i skolan. 

Steg 6 (1): En ny teknik ser dagens ljus vilken förväntas förändra skola, undervisning 

och lärarroll. Osv. (sid. 21) 

Pedersen konstaterar att den forskning som finns om användningen av datorer i skolan 

är motsägelsefull. Det är oklart om det ger några positiva effekter på elevernas lärande. 

Dessutom är det svårt att mäta och att veta vad som egentligen påverkar vad.
63

 Med 

bakgrund i tidigare och egen forskning om elevers informationssökning, konstaterar 

Mikael Alexandersson och Louise Limberg ungefär detsamma i sin forskningsrapport 

med det talande namnet Textflytt och sökslump.
64

 Lärarna – och eleverna – tror att 

eleverna är bättre på informationssökning än vad de egentligen är, så oftast får 

eleverna alltför lösa tyglar i sitt arbete. Resultatet blir ofta att eleverna ägnar sig åt rent 

slumpmässig sökning och åt att lika slumpmässigt klippa ut och flytta textavsnitt från 

den information de får fram. Det behövs starka stödstrukturer, det vill säga 

genomtänkta övningar i att värdera källor och formulera sökfrågor samt tydliga 

uppgifter och instruktioner, men också aktiv interaktion elever-pedagog om elevaktiva 

arbetssätt med datorn som redskap ska resultera i någon bestående kunskap. 

Nämnas kan också att våra dagars kopior har ett långt bredare användningsområde 

än vad tidigare duplicerat material, som det framställs hos exempelvis Jensen, hade. 

Man kan idag snabbt kopiera det mesta av text och bilder i en kopieringsapparat, 

medan tillverkandet av stenciler på sin tid var både tidskrävande och hade sina 

begränsningar vad gäller innehållet.
65

  

2.8 Faktorer som påverkar användningen 

Faktorerna som påverkar undervisningen och därigenom läromedelsanvändningen, är 

många. Till exempel visar Poul Erik Jensens undersökningar i Köpenhamn med 

omnejd att ju fler timmar läraren har i klassen, desto mindre läroboksbunden är 

undervisningen.
66

 Två förklaringsmodeller erbjuds till detta. Antingen beror det på att 
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lärare som väljer att undervisa flera timmar (läs flera ämnen) i samma klass har en 

annorlunda uppfattning om hur undervisning och arbetsformer ska se ut. Eller så 

kräver sådan undervisning i orienteringsämnen att läraren känner eleverna och är väl 

förberedd – betingelser som förbättras med fler timmar i samma klass. Vad gäller 

övriga faktorer, väljer jag att koncentrera mig på vad forskarna sagt om lärarstilens och 

ämnets påverkan.  

2.8.1 Lärarstilens inverkan 

Många är de forskare som försökt karaktärisera olika lärarstilar, även om få gjort det 

med hänsyn tagen till läromedelsanvändningen. Oftast delas lärarna upp i tre olika 

kategorier eller typer. Ändå är det svårt att jämföra dem, eftersom det inte alltid 

framgår riktigt vad forskaren grundar uppdelningen på. Efter några få genomförda 

observationer av tre lärare kommer Juhlin Svensson till exempel fram till dels att de 

använder läromedel på olika sätt, dels att det är lärarens undervisningssätt som avgör i 

vilken grad undervisningen är bunden till ett primärt läromedel. I hennes exempel 

använder läraren Erik läroboken som grund och utgångspunkt för undervisningen, 

Carin ser den som något eleverna kan inhämta kunskap från huvudsakligen på egen 

hand och Anna använder lärobokstexten som ett sätt att konkretisera målen för 

eleverna.
67

 Juhlin Svensson jämför dem rakt av och i nämnd ordning med de tre lärare 

i SO som Lars Naeslund beskriver i sin avhandling Lärarintentioner och 

skolverklighet.
68

 Naeslund utforskar högstadielärares olika sätt att hantera sin uppgift 

och sina arbetsförhållanden, men jag koncentrerar mig här på vad han säger om 

lärarnas läromedelsanvändning. Han berättar om Pär, som kommer till klassrummet 

med en bok i handen. Läroboken används som grund för de föreläsningar och 

klassrumssamtal han håller, men så väljer han den också med omsorg och kompletterar 

med anteckningar på tavlan. Bengt har med sig stenciler med arbetsuppgifter till 

lektionen. Dessa får eleverna lösa efter den inledande föreläsningen. David, slutligen, 

drar med sig minst två vagnar med uppslagsböcker och kompendier han själv gjort. 

Han har inga fasta lektionsrutiner, men kompendiernas minimikurs ger en stadig grund 

för hans medvetna improvisationer. 

Även den amerikanske psykologen Lee J. Cronbach skiljer i sin artikel "The Text in 

Use" från 1955 mellan tre typer (levels) av undervisningsupplägg
69

:  

Lärarna på nivå 3 accepterar bokens ämnessyn, använder stoff från bok, arbetsbok och 

egen erfarenhet samt låter årsplaneringen följa sidorna i boken. Lärarna på nivå 1 

dryftar ämnessynen i undervisningsplanen med kolleger och elever, hämtar stoffet från 

lokalsamhället och från egen och elevernas erfarenhet samt planerar året fortlöpande i 

samarbete med kollegor och elever. Lärarna på nivå 2 är något mindre bokorienterade 

än de på nivå 3, men mindre progressiva än dem på nivå 1. (s. 63, min översättning) 

Utifrån sett kanske de liknar varandra i hur mycket eller lite de använder läroböcker i 

undervisningen, men samtidigt tycker jag att de är svåra att jämföra. En möjlig 

anledning till detta finner vi hos Sosniak och Stodolsky, som i sin gemensamma 

undersökning kan visa hur observationer ofta inte förslår för att beskriva verkligheten. 

Två av lärarna de observerade liknade nämligen varandra mycket vad gällde i vilken 
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utsträckning och till vad de använde läroböcker. Vid intervjuerna visade det sig 

emellertid att lärarnas tankar bakom läroboksanvändningen var helt olika.
70

  

Den amerikanske professorn John A. Zahorik formulerar efter en fallstudie av några 

grundskollärare även han tre olika undervisningsstilar.
 71

 Han kallar dem coverage, 

extension och thinking style - och de handlar inte bara om att läroboken används, utan 

också hur och i vilket syfte. Läroböcker kan nämligen relateras till undervisning med 

utgångspunkt i tre olika saker. Dessa tre är innehåll,  fokus
72

 samt arbetssätt. 

Coverage-stilen behandlar lärobokens innehåll med fokus på att lära in fakta. 

Extension-stilen ägnar sig också åt bokens innehåll, men arbetar med att engagera 

eleverna för att de ska kunna tillämpa och förstå det. I syfte att utveckla tänkandet 

fokuserar thinking-stilen på aktiva arbetssätt som främjar analys, syntes och 

utvärdering. Lärobokens innehåll kompletteras även med annat. Det handlar också om 

huruvida aktiviteterna är direkt eller indirekt relaterade till läroboken. Författaren 

menar att dessa stilar är tydliga och genomgående för varje enskild lärare - oberoende 

av om denne undervisar i sitt ena eller andra ämne. I diskussionen visar han också hur 

lärarstil beror av vilken ideologi läraren har. Så vitt jag kan utläsa av hans artikel 

bedömer Zahorik läraren som tillhörig thinking-stilen om varje lektion har minst en 

aktivitet som syftar till kreativitet och eget tänkande - helst med indirekt relation till 

läroboken. Den uppföljande enkätstudien undersöker i vilken utsträckning 

undervisningsstil kan relateras till variation i läroboksanvändningen.
73

 Zahorik 

analyserar de fiktiva lektionernas struktur genom att dela upp dem i tre delar - starting 

actions, development actions och ending actions – samt hur olika läromedel används 

vid olika tillfällen. Därefter relateras detta till stilarna han tidigare funnit. Det visade 

sig att 82% av lärarna använde läroböcker, oberoende av lärarstil, men hälften av dem 

som inte använde lärobok (ca 9 st) använde sig av thinking-stilen i sin undervisning. 

Detta återför oss till frågan om hur läromedlen används, vad läraren väljer att ha 

dem till. Hos lärarna i Agnés studie återfinner jag de användningssätt som jag känner 

igen från min egen undervisning. Det handlar om läroboken som en lättillgänglig 

faktabank - men också om texter eller annat material som till exempel hjälp för 

instruktion, som elevinspiration, för att ge exempel/mönster och för att ge möjlighet 

för eleven att tillämpa sina kunskaper. Detta verkar inte tidigare ha diskuterats i 

litteraturen, särskilt inte som internationell forskning mestadels verkar begränsa sig till 

"textbooks" i ungefär den mening som Zahorik har: "books or other reading 

materials…that are possessed and read by all members of the class".
74

 När en mer 

praktiskt teknisk handbok om hjälpmedel talar om olika användningsområden för 

läromedel, blir det faktiskt inte heller så konkret. Då används ord som information, 

instruktion, stimulering, aktivering, repetition, inspiration, presentation, motivering, 

illustration och diskussion i mycket allmänna ordalag. Man understryker att 

läromedlen bör anpassas till mål, metoder, stoff och elevförutsättningar.
75
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2.8.2 Ämnets inverkan  

Att ämnets struktur påverkar läromedelsanvändningen återkommer som en självklarhet 

i många av de svenska studier jag har läst. Riktigt vad man menar med ordet struktur 

eller vad man grundar påståendet på är jag inte helt klar över, men efter idogt letande 

har jag funnit några möjliga källor. Martin Johansson berättar t.ex. i sin artikel "Den 

omöjliga läroboken" om en undersökning av Ulf P. Lundgren.
76

 1969 samlade denne 

data om läroboksstyrning i matematik, historia och samhällskunskap på gymnasiet som 

jämförde böckernas sidantal med antalet lektioner i lärarnas planering och i verklig-

heten. Vissa samband finns där, men de är enligt Johansson avsevärt mindre än vad 

man kunde förvänta. Lundgren räknar dock med att ämnesstrukturen kan tänkas 

påverka både böcker och lärare. Med det menar han, såvitt jag kan förstå, att 

matematik till skillnad från andra ämnen har en struktur där det ena bygger på det 

andra. Dessutom ger möjligen kronologin även historieämnet en slags struktur.  

I läromedelsutredningen kommenterar Gustafsson att ämnena verkar kunna graderas 

med avseende på läromedlens användning och inflytande, en gradering som tycktes ha 

ett visst samband med ämnenas struktur.
77

 Hur strukturen ifråga skiljer sig åt nämner 

hon inte, men skillnaderna för övrigt ser ut så här: I engelska är läromedelsanvänd-

ningen stor och styrningen stark, i samhällskunskap används läromedel mycket 

sparsamt och styrningen är därmed i princip obefintlig. Svenskämnet ligger mitt-

emellan i båda avseendena. Juhlin Svensson hänvisar till detta, men diskuterar det inte 

vidare.
78

 Inte heller visar hon upp några resultat som stöder det ena eller det andra.  

Som tidigare nämnts ser Agné i sin studie en skillnad i läromedelsanvändningen 

beroende på om ämnena är teoretiska eller praktiska. I teoretiska ämnen används 

tryckta läromedel mer än i de praktiska, med undantag för Hem- och konsument-

kunskap. Det senare har en läromedelsanvändning som liknar de teoretiska ämnenas, 

trots sin praktiska karaktär.
79

 Enligt studien existerar det dock nästan inga tryckta 

läromedel i slöjdämnena, ett faktum som ju mycket väl kan svara för en del av 

skillnaden. Flera av slöjdlärarna uttrycker nämligen att behovet finns. Läromedels-

användningen sägs också vara mer frivillig, för både lärare och elever, i de praktiska 

ämnena än i de teoretiska. Lohmander talar om skillnader mellan en kompositionell 

och en kontextuell ämnessyn, där den senare var vanligast bland lärarna i humanis-

tiska, samhällsvetenskapliga, kulturhistoriska/estetiska ämnen och i språk. 

Diskussionen är mycket intressant i sig, men visar så vitt jag kan bedöma inte på några 

skillnader i läromedelsanvändningen.
80

 

Helt motsatt den svenska debatten är Sosniak och Stodolskys konstaterande att man 

i den forskning de läst oftast undersöker ett ämne i taget, men ändå förutsätter att de 

liknar varandra. Själva har de emellertid ingått i forskningsprojekt som visat att olika 

ämnen kan påverka undervisningen, främst vad gäller arbetsform ("activity setting"), 

lärarfrågor och elevuppgifter. Skillnaden bestod, även när det rörde sig om samma 

lärare som undervisade i olika ämnen.
81

 Stodolsky gick vidare med sitt ämnesintresse 
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till forskning kring hur lärare påverkas av den ämnestradition de är utbildade inom. 

Tillsammans med kollegan Pamela Grossman genomförde hon både lärarintervjuer 

och en stor enkätundersökning på gymnasiet (secondary school) för att söka skillnader 

och likheter i lärarnas tankar om ämnet och undervisningen i det.
82

 De menar att 

ämnesfrågor är ett viktigt element att ta hänsyn till i den intrikata väv av kontexter som 

lärare arbetar i, särskilt som det påverkar vad olika lärare uppfattar som viktiga 

problem i undervisningen och vid förändringar/skolutveckling.  

Vad är det då som skiljer ämnena åt? Det kan handla om skillnader i ämnets status, i 

skolan och i samhället. Sett i ett svenskt perspektiv kan status till exempel bero på 

huruvida ämnet är ett kärnämne eller inte. Det kan handla om inneboende eller 

uppfattad sekvensering, att undervisningen kräver att vissa moment kommer i en viss 

ordningsföljd. Det kan, slutligen, handla om ämnets omfattning och sammanhang, 

vilket också påverkar lärargruppens förmåga att komma överens om vad som ska vara 

gemensamt. Med hjälp av sin egen och tidigare forskning visar författarna övertygande 

hur ämnesskillnader märks och spelar roll. Lärare i matematik och främmande språk 

föredrar nivågrupperade grupper, med hänvisning till att heterogena elevgrupper inte 

skulle fungera i deras ämnen, medan modersmålslärare föredrar blandade klasser. 

Matematiklärare kallar ämnet väldefinierat och talar om dess begränsningar och om att 

göra saker i rätt ordning, medan modersmålslärare kallar sitt ämne förhandlingsbart, 

omfattande och tillåtande. Alla lärare känner sig fria att bestämma över 

undervisningstekniker, men mattelärarna kände mindre frihet att bestämma innehållet 

än de andra. Några studier har funnit att lärare i humanistiska ämnen hade en mer 

progressiv syn på kunskap och undervisning än språklärare. Stodolsky och Grossman 

diskuterar dock inte hur en lärare med förankring i flera olika ämnestraditioner tänker 

och agerar. 

2.9 Sammanfattning 

Jag har i detta kapitel velat ge läsaren en uppfattning om vilka begrepp och teorier som 

förekommer i läromedelsforskningen. Till min hjälp har jag använt Johnsens 

uppdelning i de tre områdena processorienterad, användarorienterad och 

produktorienterad forskning. Det kan konstateras att användningen av läromedel 

(framförallt läroböcker) har studerats ur både kvalitativt och kvantitativt perspektiv, 

med utgångspunkt i data som samlats in genom enkäter, observationer och/eller 

intervjuer. Att läroboken används mycket är forskarna överens om - men i fråga om 

hur mycket, varför och huruvida det är bra eller dåligt skiljer sig resultat och 

uppfattningar åt. Att läroboken styr om än med olika resultat är underförstått i den 

svenska forskning jag har hittat, medan internationella forskare ibland har mjukat upp 

detta påstående till att innefatta aktiva och kompetenta lärare som låter den styra i 

större eller mindre utsträckning. Slutligen är de flesta forskare överens om att både 

läraren och ämnet påverkar läromedelsanvändningen, men riktigt hur det går till och 

vad det får för konsekvenser är det ingen som går in på i detalj. 
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3 STUDIENS SYFTE 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning är i princip överens om att läromedel, särskilt tryckta läroböcker, 

används i undervisningen i mycket stor utsträckning på alla stadier. Det sker ofta utan 

att forskarna har kunnat se att lärarna reflekterar särskilt mycket kring användningen 

av dem.
83

 Detta leder i sin tur till att läromedlen kan anses bestämma det egentliga 

lektionsinnehållet och därigenom kan betraktas som läroplanen i verkligheten. Som 

svensklärare på gymnasiet känner jag inte igen mig i den verklighetsbeskrivningen och 

därför handlade min förstudie (våren -03) om läromedelsanvändningen i svenska och 

vad lärarna tänker om den. Vid en observation och i ett antal enkäter fick jag en delvis 

annorlunda bild av hur mycket och vilken typ av läromedel som används. Denna studie 

kan fylla i eller retuschera den bilden. Många forskare är också överens om att det är 

lärarens stil/strategi som påverkar arbetssätt och läromedelsval.
84

 Andra låter 

framskymta att ämnets struktur påverkar läromedelsanvändningen. Jag frågar mig: På 

vilket sätt? Hur jag än läser i forskningsöversikter och avhandlingar får jag inget 

ordentligt svar på den frågan - och heller inte på frågan om hur läromedlen används av 

lärarna. Vad har de dem till? 

 

Syftet med min uppsats är därför att ge en bild av användningen av läromedel och 

hjälpmedel i några olika ämnen på gymnasiet idag, samt att diskutera denna 

användning i förhållande till skolämne och lärarstil. I tolkning, beskrivning och 

diskussion vill jag lyfta fram ett didaktiskt lärarperspektiv. Jag kommer att samla in 

mina data genom klassrumsobservationer och samtalsliknande intervjuer. Vid behov 

samlar jag även in material, som till exempel egenproducerade läromedel, planeringar 

och liknande. Mina huvudsakliga frågeställningar ser ut så här: 
 

- Hur (eller: Till vad) används läromedel och hjälpmedel på gymnasiet? 

- Vad spelar ämnet respektive lärarstilen för roll för användningen av dem? 
 

För att kunna beskriva och diskutera detta vill jag också undersöka vilka svar jag kan 

få på följande frågor: 
 

- Hur tänker lärarna om undervisningsmaterialen och användningen av dem? 

- Vilka läromedel och hjälpmedel används? 

- I vilken utsträckning används de? 

- Vad påverkar användningen av dem? 
 

Jag tänker mig en deskriptiv och delvis explorativ forskningsdesign, med inriktningen 

att beskriva och om möjligt förstå och förklara hur läromedelsanvändningen ser ut och 

vad lärarna tänker om den. Mitt syfte är alltså inte att bedöma lärandet i förhållande till 

denna användning. Ansatsen är kvalitativ, även om jag kan använda kvantitativa 

metoder när dessa tillför analysen något väsentligt för frågeställningarnas besvarande. 
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De flesta tidigare diskussioner om läromedel och deras användning har handlat om 

läroböckernas styrning - av lärare, elever, metoder och innehåll. Detta styrteoretiska 

perspektiv är inte mitt. Jag är här inte intresserad av frågor om makt, tillgänglighet och 

effektivitet - frågor vars svar ofta har kommit att användas ideologiskt och normativt 

av skolpolitiker/skoladministration. Utgångspunkten är istället en lärares, det vill säga 

min egen, praktiska nyfikenhet på hur andra använder läromedel i det dagliga arbetet 

för att nå de nationellt fastställda målen. Med Ference Martons definition kan mitt 

uppsatsarbete sägas ha en undervisningsmetodisk, snarare än en läroplansteoretisk, 

didaktisk inriktning.
85

 

3.2 Definitioner 

För att inte blanda äpplen med päron krävs en tydlig förklaring av vad jag menar med 

läromedel. Fortsättningsvis menar jag med ”läromedel” alla olika typer av material 

som används i undervisningen för att nå uppsatta mål. Det kan vara textböcker, 

arbetsböcker, bilder, film, TV- eller radioprogram, artiklar, skönlitteratur, blad till 

overheadapparaten, musik, modeller, CD-ROM eller andra saker. Det kan 

ursprungligen vara producerat i syfte att användas i undervisning eller inte vara det. 

Det kan vara dyra böcker från kända förlag eller gratismaterial från företag eller 

organisationer. De apparater eller ting som i förekommande fall används för att 

förmedla läromedlet och dess innehåll - som videoapparaten, overheadprojektorn och 

tavlan - kallar jag ”hjälpmedel”.  

Alla avgränsningar leder naturligt till diskussioner om hur det ena eller andra ska 

definieras, eftersom det alltid finns frågor som lämnas obesvarade. Hur definierar jag 

exempelvis det som läraren skriver/ritar på tavlan? Eller elevernas antecknings-

material? Och vad ska man kalla träbitarna och tygerna som används i slöjden? Som 

jag ser det måste tanken bakom användningen tas med i beräkningen. Den text läraren 

skriver på tavlan betraktas då som ett egenproducerat läromedel, eftersom definitionen 

rimligtvis hade blivit denna om läraren istället gjort en kopia med texten till alla elever 

eller visat den på ett overheadblad. Om trä- eller tygbiten används för att ge exempel 

på hur ask eller linne ser ut och känns, utgör de också ett tydligt läromedel med min 

definition. Men om eleverna sågar eller syr i bitarna får de på sätt och vis en liknande 

funktion som skrivmaterialet i t.ex. svenska. Ska de då kallas hjälpmedel eller 

läromedel? Och har de bara en av dessa funktioner i taget? Frågorna har inga självklara 

svar, men eftersom jag kommer att redovisa båda delar i studien ser jag ingen 

anledning att här fördjupa diskussionen ytterligare. 

Eftersom det lätt går inflation i ord, finns det anledning också att närmare definiera 

vad jag menar när jag använder ordet ”lärarstil” Jag tar i och med användandet ingen 

teoretisk eller ideologisk ställning, utan menar helt enkelt lärarens undervisning och 

hur den ser ut, fungerar och/eller gestaltar sig. Exempelvis Naeslund ägnar skilda 

kapitel åt å ena sidan lärarstil (med personen i fokus) och å andra sidan lärarstrategi 

(med situationen i fokus)
 86

, men jag slår alltså samman det personliga och det 

kontextuella i samma begrepp. 
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4 METODISKA ÖVERVÄGANDEN 

Steinar Kvale talar om att forskningsintervjuaren har två olika roller att välja mellan.
 87

  

Hon kan se sig antingen som malmletare eller som resenär. Malmletaren ser kunskapen 

som given, en begravd metall som ska hittas och förädlas och presenteras som objektiv 

sanning. Resenären vill utforska så mycket som möjligt för att hitta beståndsdelar att 

tolka och omtolka till den berättelse som ska berättas vid hemkomsten. Hon är också 

beredd att låta sig själv och berättelsen förändras med tiden. Min strävan är att vara en 

resenär, som i detta och följande kapitel formar den berättelse som mötena under resan 

givit upphov till.  

Det här metodkapitlet ska behandla hur jag har gjort och tänkt inför och under min 

undersökning, diskutera vilka vägar jag har valt att gå. Sven G. Hartman räknar i sin 

skrivhandledning upp flera olika företeelser som kan avses med begreppet ”metod”.
88

 

Det kan handla om hur forskaren väljer, samlar in, bearbetar eller analyserar sitt 

material, men också om forskarens personliga förhållningssätt till undersökningens 

uppläggning/design och inriktning. Likaså kan ordet avse hur forskaren tänker och 

argumenterar. Några av dessa aspekter berörde jag i inledningskapitlet, men 

diskussionen fortsätter här. 

4.1 Forskningscredo 

Många menar att valet av datainsamlingsmetod automatiskt innebär ett bestämt 

ställningstagande i vissa epistemologiska och ontologiska frågeställningar.
89

 Jag tror 

dock som Bryman och flera med honom: "De vetenskapliga metoderna är i själva 

verket betydligt mer 'friflytande' när det gäller kunskapsteoretiska och ontologiska 

frågeställningar än man normalt brukar tro - något som kan visas genom att citera både 

historiska och samhällsvetenskapliga undersökningar."
90

 Ulf Bjereld och hans 

medförfattare går så långt som att kalla motsättningen mellan kvalitativt och 

kvantitativt för föråldrad, för en chimär. De menar att såväl kvalitativa som 

kvantitativa metoder kräver "genuint kvalitativa överväganden och tolkningsmoment" 

om de ska kunna resultera i relevanta forskningsresultat.
91

  

Oberoende av vilken metod jag använder bekänner jag mig till de traditionellt 

kvalitativa lösningarna på ovan nämnda frågeställningar - åtminstone när det som i 

detta fall gäller forskningsproblem som har med människor att göra. Jag är övertygad 

om att det finns en betydande skillnad mellan människor och molekyler som vi måste 

ta hänsyn till när vi forskar. Människor menar något med sina ord och handlingar, de 

betyder något för dem. Det viktigaste för forskaren är att försöka tolka och förstå 

denna mening och betydelse, innan denne eventuellt börjar försöka förklara. Denna 

inställning motsvarar enkelt uttryckt vad som brukar kallas tolkningsperspektivet 

(interpretativismen). Att jag ser alla data som teoriimpregnerade, det vill säga alltid 
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mer eller mindre tolkade, kommer om inte förr att framgå av det kommande 

resonemanget kring min förförståelse.
 92

  

4.2 Förförståelse 

Som gymnasielärare i svenska och historia är jag drillad i hermeneutikens tolkande och 

källkritikens värderande synsätt. Det påverkar mig naturligtvis i mitt uppsatsarbete. Jag 

försöker därför inte att som fenomenologerna sätta parentes om min förförståelse, det 

vill säga bortse från mina förutfattade meningar. Istället vill jag som hermeneutikerna 

synliggöra min förförståelse, både för mig själv och för läsaren, så att mina 

utgångspunkter blir tydliga. Då har jag själv större möjligheter att vara kritisk vid 

tolkning och analys, samtidigt som läsaren får en större chans att bedöma mitt arbete. 

Staffan Larsson tar upp detta som en form av perspektivmedvetenhet, något han 

föreslår som ett kvalitetskriterium vid bedömning av kvalitativa studier.
93

 

Eftersom skolmiljön och lektionssituationen är välkänd för mig är det ingen 

främmande kultur jag forskar i. Istället kommer jag, med Magnussons ord, att ha både 

en fungerande kompass och en fullständig karta när jag orienterar.
94

 Jag är som 

svensklärare dessutom van att se och bedöma flera saker samtidigt i en muntlig 

framställning. Det är en del av min professionella lärarkunskap som ökat mina 

möjligheter att under observationerna förhålla mig kritisk till det jag ser och hör. 

En inte oviktig aspekt i sammanhanget är att jag har tjänstgjort på skolan jag 

undersöker och alltså både till viss del känner till förhållandena och är känd av lärarna. 

Jag är medveten om att detta kan skapa problem, framför allt när det gäller den distans 

och förtegenhet som ett vetenskapligt arbete kan kräva. Jag kan sägas vara intrasslad i 

de kollegiala banden och måste dessutom hela tiden vakta mig för att bli blind för den 

verklighet som jag till stor del känner igen. De aktuella lärarna upplever jag mig dock 

ha en öppen och rak relation till. Vi fungerade helt enkelt bra ihop när jag jobbade där. 

Samtidigt tror jag också att det kan vara en fördel att känna till förhållanden och 

undersökningspersoner i min jakt på det vanliga (eller normala, vardagliga) bruket av 

läromedel. Eftersom jag är en före detta kollega som de varit vana att ha i närheten, 

kanske jag lättare smälter in i situationen än en främmande forskare skulle ha gjort. 

Ett problem med denna förförståelse och förkunskap kan däremot vara att jag inte 

ser det vardagliga och självklara. Jag uppfattar det kanske som för lätt, för enkelt, för 

ointressant för att fundera vidare kring. Detta kan påverka mig både som observatör 

och när jag leder intervjuerna eller analyserar lärarnas svar. Den tendensen försöker 

jag dock motarbeta genom att hela tiden tvinga mig att i ord förklara för mig själv hur 

jag tänker och uppfattar data - och sedan ifrågasätta det. På så sätt hoppas jag kunna 

ägna mig åt kritisk kartläggning och hindra att jag hamnar i den förtrogenhetsfälla som 

Bertil Rolf talar om.
95

 Även det jag vet om tidigare forskning är en del av min 

förförståelse. Detta, tillsammans med min ibland motsägande erfarenhet, kan bli ett 
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hinder för min öppenhet om jag inte ser upp. Min strävan är dock att, som Einarsson 

och Hammar Chiriac skriver, använda min förförståelse i positiv mening och utnyttja 

min kännedom om kontexten till att kunna fokusera forskningsproblemet.
 96

 Jag tänker 

också göra mitt bästa för att under arbetets gång hela tiden problematisera den. 

4.3 Val av skola och undersökningspersoner 

Jag har genomfört min undersökning på en medelstor gymnasieskola i Mellansverige, 

som i huvudsak ger samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program. Skolan har 

jag valt dels för att den kan betraktas som ett vanligt eller traditionellt teoretiskt 

gymnasium, dels för att jag känner den väl efter att ha arbetat där några år. Detta tror 

jag kan vara till fördel.
97

 Jag observerade fyra lärare under en handfull lektioner 

vardera, innan jag avslutade datainsamlingen med en samtalsliknande intervju med var 

och en av dem. Fyra lärare är definitivt inte tillräckligt många för att man ska kunna 

generalisera, men samtidigt är detta inte en kvantitativ uppsats där resultaten måste 

kunna säkerställas statistiskt. Judith Bell refererar i sin bok om forskningsmetoder till 

Bassey, som talar om att kunna relatera utifrån ett enskilt fall – ge utgångspunkt för 

egna och andras reflektioner - snarare än att generalisera utifrån det.
98

 Det är vad jag 

vill göra. Dessutom blir arbetsinsatsen rimlig för en C/D-uppsats. 

Lärarna i fråga är svensklärare som jag själv. Det var det första kriteriet, ännu en 

gång valt för att jag ska kunna utnyttja min förförståelse. Jag tog kontakt med 

ämnesansvarig lärare i svenska, som skickade mig lärarnas scheman. Jag använde mig 

sedan av ett slags stratifierat urval efter vissa fasta kriterier som såg ut så här: 
 

1) Lärarna ska undervisa samma klass i både svenska och sitt andra 

undervisningsämne. (Detta för att i möjligaste mån undvika variationer som 

beror på att elevgrupperna är olika.) 

2) Lärarna ska ha minst fem års yrkeserfarenhet. (Detta för att inte behöva 

diskutera skillnaden mellan experter och noviser, som verkar vara en hel egen 

forskningsgren inom pedagogisk forskning.) 

3) Om någon av lärarna är tidigare kollega till mig bör alla vara det. (Detta för att 

jag inte ska riskera att behandla eller uppfatta dem annorlunda för att jag inte 

känner dem.) 
 

Fyra lärare (av elva) uppfyllde dessa kriterier,  två som undervisade i svenska-engelska 

samt två som undervisade i svenska-religion. Om jag fritt hade kunnat välja skulle jag 

valt två lärare med ämneskombinationen sv-eng och två med sv-sh. Anledningen är att 

tidigare forskning ofta pekat på just engelska och samhällskunskap som två vitt skilda 

ämnen vad gäller struktur och läromedelsanvändning. Emellertid har jag 

överhuvudtaget inte träffat på särskilt många lärare med kombinationen sv-sh och det 

fanns heller inga på den här skolan. 

Jag menar att jag nu kan anta att skolkod, yrkeserfarenhet och elevgrupper är 

relativt lika i alla fallen. Detta innebär att jag också med viss sannolikhet borde kunna 
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säga något om hur just lärarnas stil och de olika ämnena påverkar 

läromedelsanvändningen. Det kan tyckas som om jag plötsligt hänger mig åt de 

statistiska bedömningar som är vanliga i kvantitativ forskning, men som jag tidigare 

diskuterat ser jag ingen egentlig motsättning i de olika tillvägagångssätten - om än i 

synsätten. 

4.4 Insamling av data 

När jag hade valt ut mina fyra lärare sökte jag telefonkontakt med dem. Tre av dem 

tackade ja omedelbart och jag skickade i efterhand ett mer formellt brev med syfte, 

åtaganden och försäkran om frivillighet och konfidentialitet. Detta för att försäkra mig 

om att de visste vad de gav sitt medgivande till. Den fjärde skickade jag brevet till 

först, eftersom läraren var bortrest den veckan. 

När jag i min förundersökning provade metoderna observation och enkät, upptäckte 

jag två saker. Jag upptäckte att jag är alltför intresserad av kvalitativa aspekter och av 

följdfrågor för att enkäten ska fungera som insamlingsmetod i det här fallet. 

Observationen däremot gav mer än jag hade förväntat mig. Eftersom det i förstudien 

visade sig viktigt att i samband med bearbetning och analys få tala med aktuella lärare 

igen, känns det naturligt att i denna undersökning komplettera observationerna med 

samtalsliknande intervjuer som kan innehålla både behövliga klargöranden och 

möjlighet till fördjupning.  

Det skulle ha varit spännande att samla lärarna till en sådan fokuserad gruppintervju 

som Ingrid Hylander beskriver i sin bok om fokusgrupper.
99

 Jag föredrar trots det att 

tala med dem enskilt, i första hand för att jag vill höra dem fördjupa sig i sin egen 

läromedelsanvändning och inte bara föra en allmän om än intressant diskussion i 

ämnet. Men också för att jag inte är ute efter den sociala interaktionen eller tror att 

lärarna behöver varandra för att få något sagt.
100

 Dessutom finns det uppenbara 

praktiska problem med att försöka samla fyra olika lärare på samma ställe i mer än 

ungefär tio minuter om det inte är schemalagt.  

Jag är ute efter att beskriva den vardagliga användningen av läromedel. Naturligtvis 

kunde jag ha nöjt mig med bara intervjuer och byggt mina resultat på vad lärarna hade 

att berätta. Men, som Jackson poängterar i sitt förord i klassikern Life in classrooms, 

pratar vi människor inte alltid så mycket om det vanliga och självklara. Det är ofta det 

ovanliga och exceptionella som vi minns och diskuterar.
101

 Av den anledningen kändes 

det viktigt att gå ut och titta på vardagen också, för att inte missa det som lärarna 

eventuellt skulle glömma bort att tala om. Jag kunde å andra sidan ha nöjt mig med att 

bara observera och dra mina egna slutsatser. Sosniak och Stodolskys upptäckt att det 

som ser väldigt lika ut under observationerna ibland kan ha helt olika bakgrund i 

lärarnas tankar, var en viktig anledning till att jag ville kombinera metoderna.
102

 

Dessutom ville jag om möjligt kompensera för några av de saker som kan ses som 

negativa med modern intervjuforskning, nämligen att den är orörlig (stillasittande) och 

kognitivistisk (fokuserar på tankar och upplevelser på bekostnad av handling).
103
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4.4.1 Observationerna 

Jag har ägnat mig åt direkta observationer och antagit den roll som Einarsson och 

Hammar Chiriac kallar ”observatör som deltagare”, det vill säga jag var där men med 

det främsta syftet att observera. Jag antecknade vad jag såg och hörde utan att aktivt 

delta i gruppens arbete. Dock svarade jag på tilltal.
104

 Utifrån tidigare forskning och 

min egen erfarenhet av läromedelsanvändning har jag utarbetat ett ganska öppet 

observationsschema - ett liggande A4 med spalter för anteckningar om tid, 

aktivitet/arbetssätt, använt läromedel/hjälpmedel samt kommentarer. Det fungerade bra 

när jag prövade det i förstudien, men jag har kommit att inse lämpligheten av att 

strunta i tidsmätningen. Det är ju de kvalitativa aspekterna jag ska koncentrera mig på i 

klassrummet, inte att sitta med klockan i hand och stirra mig blind på den. Trots att 

problemformuleringen är relativt tydlig, så har jag undvikit att formulera färdiga 

kategorier och begrepp. Möjligen kan man kalla observationerna semistrukturerade.  

Forskaren själv kan fungera som felkälla i datainsamlingen. De tre aspekter man 

enligt Denscombe ska vara uppmärksam på är förtrogenhet, tidigare erfarenhet samt 

nuvarande tillstånd.
105

 Naturligtvis såg jag då och kommer jag att se det jag är van att 

se och är förtrogen med. Samtidigt har tidigare forskning öppnat mina ögon för olika 

möjligheter och retat min nyfikenhet på hur det kan vara. Just därför har jag så många 

möjliga hypoteser med mig in i klassrummet att jag inte tror att mina tidigare 

erfarenheter hindrar mig från att se eventuella motsägelser. En annan viktig fråga att 

ställa sig är om observatören påverkar situationen genom sin blotta närvaro. Eftersom 

klassens reaktioner inte ingick i min undersökning är det min eventuella påverkan på 

lärarens val av läromedel som ska diskuteras. Lärarna har en kursplanering att följa 

och en klass att ta hänsyn till, men det är naturligtvis fullt möjligt att göra saker på ett 

annat sätt än vad de hade tänkt från början. Däremot skulle nog klassen reagera om de 

bytte stil alldeles. Åtminstone en av lärarna gick med i undersökningen under den 

uttalade förutsättning att hon inte behövde göra något extra, att jag fick "ta det som det 

blir". Jag uppfattade att det gällde dem alla. Alltså borde inte min närvaro ha påverkat 

lärarens läromedelsanvändning i någon större utsträckning. De gjorde vad de hade 

tänkt och/eller brukade göra, trots (eller kanske tack vare?) att en kollega satt med i 

klassrummet. 

Anders Magnusson refererar i sin avhandling mycket kortfattat vilka roller som 

enligt G. Berglund kan tillfalla en observatör. Han anger rollen som expert, förrädare, 

spion och provokatör.
106

 Jag funderade en hel del på dem i förväg och strävade efter att 

undvika dem. Det visade sig inte vara så svårt, eftersom jag av lärarna accepterades 

som en av dem. Flera lärare fällde kommentarer som gick ut på att "du vet ju hur det 

är", vilket jag uppfattade som att de upplevde mig som kollega snarare än spion, 

förrädare eller något annat. De kunde vara sig själva i sin roll utan att känna sig 

kontrollerade. 

4.4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna utgick från de observationer jag gjort hos läraren ifråga, började alltså i 

konkreta handlingar jag sett, men fortsatte till mer allmänna funderingar kring 
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läromedelsanvändningen. Man kan kalla dem semi-strukturerade, som Bryman nog 

skulle ha gjort, men jag föredrar i det här fallet Annika Lantz´ terminologi. Hon skriver 

i sin bok Intervjumetodik om sådana intervjuer där respondenten beskriver sin 

verklighet och intervjuaren försöker förstå den, till skillnad från när respondenten får 

ge sin uppfattning om den verklighet som intervjuaren har bestämt.
107

 De förstnämnda 

kallar hon öppna eller riktat öppna intervjuer, de senare strukturerade eller 

halvstrukturerade diton. Eftersom jag genom observationerna först har skaffat mig en 

bild av lärarnas verklighet vad gäller läromedelsanvändningen som jag sedan i 

intervjun vill pröva mot deras egen uppfattning, låter riktade och öppna intervjuer mer 

talande än halvstrukturerade. Man kan också kalla dem ”fokuserade”, som Kvale 

gör.
108

  

Däremot delar jag inte Lantz' psykoanalytiska syn på vad ett samtal är, utan har en 

mer kommunikationsteoretisk förståelse av problemet. Jag tilltalas av Kvales syn på 

intervjusamtalet som ”inter views”, det som sker mellan två seenden.
109

 Han betonar 

den dubbla aspekten hos intervjun, som handlar både om samspelet mellan personerna 

och om den kunskap som byggs upp genom detta samspel, och menar att det är viktigt 

att ”erkänna och utnyttja de insikter som det mellanmänskliga samspelet föder”.
110

 

Inspirerad av metodlitteraturen jag läst menar jag att en intervju mellan vänner kan bli 

vetenskapligt trovärdig om 1) båda parter är medvetna om vilken sorts samtal det är, 

2) vänrelationen är någorlunda jämbördig så att samtalet inte blir en kamp om makt, 

samt 3) intervjuaren har arbetat med att medvetandegöra sin förförståelse och för 

övrigt förberett sig väl. Då finns det möjligheter för intervjuaren att upprätta den 

balans mellan krafter, som Lantz talar om lite senare i sin bok. Den handlar om att 

hantera både dynamiken i samspelet och själva utfrågningen och kräver att 

"uppgiftsinriktningen dominerar över det emotionella utbytet".
111

 Det är vad jag strävar 

efter. 

 

4.5 Genomförande 

4.5.1 Observationerna 

Under tre veckor före höstlovet 2003 observerade jag de fyra lärarna under vardera 

fem lektioner, det vill säga sammanlagt 20 stycken. Alla lärare har observerats under 

två svensklektioner samt två lektioner i engelska respektive religion i samma klass. 

Dessutom har jag följt dem under ytterligare en svensklektion i en annan klass - och i 

de fall det var möjligt även en annan årskurs. Detta för att se om läraren på något sätt 

skulle visa sig vara fullkomligt annorlunda till beteendet i en annan grupp. Det var de 

inte i något fall såvitt jag kunde bedöma. I tabell 1 ger jag en översikt över de olika 

lektionerna, som jag för respektive lärare numrerat i kronologisk ordning. Där ser man 

också i vilka klasser de undervisade. (Parentesen talar om vilken klass som deltog i 

lektion nummer fem.) 
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Tabell 1: Lektionsöversikt 

  

 1 2 3 4 (5) Klass 

Lärare 
A 

Sv B 
90 

Re A 
60 

Sv B 
75 

Re A 
60 

Sv C 
40 

S2 (S3) 

Lärare 
B 

Sv A 
60 

Sv A 
100 

Eng A 
70 

Eng A 
60 

Sv B 
70 

N1 (N2) 

Lärare 
C 

Sv B 
40 

Re A 
40 

Re A 
40 

Sv B 
40 

Sv A 
50 

N3 (S1) 

Lärare 
D 

Sv B 
60 

Eng B 
50 

Sv B 
60 

Eng B 
50 

Sv C 
50 

S3 (E3) 

I tabellen redovisas i vilket ämne lärarna hade respektive lektion, samt hur lång lektionen var. 

Till höger kan läsaren också se i vilka klasser de undervisade. Den klass som deltog i den femte 

lektionen för respektive lärare står inom parentes. Som synes är alla årskurser representerade, 

liksom de två huvudsakliga teoretiska programmen i dagens gymnasieskola. 

 

Jag var på skolan ungefär varannan dag och satt med under en eller två, ibland tre, 

lektioner. På observationsschemat antecknade jag lektionens disposition allteftersom, 

samt vilka läromedel och material som användes eller hänvisades till. Jag mätte alltså 

inte minuter, men antecknade ibland ungefär hur länge ett visst moment - till exempel 

en filmvisning - pågick. Det är ganska lätt att uppfatta huruvida ett läromedel används 

eller inte under en lektion, eftersom det är påtagligt och handfast. Antingen skriver 

man på tavlan, eller slår upp läroboken på sidan så och så, eller så gör man det inte. 

4.5.2 Intervjuerna 

De fyra lärare som jag hade observerat ville jag också tala med kring ämnet läromedel 

och läromedelsanvändning, för att få del av deras tankar kring detta. Detta skedde på 

två sätt. För det första samtalade jag med alla lärare utom en i pauser under 

observationstiden. Detta finns redovisat i den dagbok jag då förde. För det andra har 

jag haft samtalsliknande intervjuer med var och en av lärarna. Intervjuerna 

genomfördes utan störande avbrott i ett konferensutrymme på skolan eller i lärarnas 

arbetsrum. Tidpunkten fick de bestämma. Alla har de i efterhand kommenterat detta 

samtal och godkänt utskriften, även om bara en av lärarna också kompletterade. Inför 

intervjun visste lärarna naturligtvis att jag ville att vi skulle tala om läromedel och 

läromedelsanvändning, så de kunde på så sätt förbereda sig. Det kan sannolikt ha 

påverkat deras yttranden så tillvida att de blev mer distinkta. Jag kan inte se någon 

nackdel med att de hade hunnit reflektera över ämnet, snarare tvärt om. Däremot visste 

de ingenting om vad jag fått ut av mina observationer, förrän jag vid intervjutillfället 

visade dem en tabell över deras egen läromedelsanvändning under aktuella lektioner.  

Själv förberedde jag mig genom att gå igenom dels observationslektionerna för 

respektive lärare, dels min dagbok från de olika dagarna. Jag skrev ner alla frågor och 

fann snart en frågeguide som i huvudsak passade mitt syfte och kunde användas till 

alla lärarna. Med utgångspunkt från den, samt ovan nämnda tabell och 

sammanfattande bild, genomförde jag intervjuerna. De tog oftast 45-60 minuter och 

liknade varandra ganska mycket, även om ordningen mellan frågorna skiljer sig. Detta 

för att jag lät samtalet gå sin egen väg, utan att styra alltför mycket. För det mesta gick 
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det att med hjälp av i sammanhanget naturliga följdfrågor få lärarna att tala kring alla 

de frågor som intresserade mig. Om det inte räckte att fokusera vissa teman för att få 

lärarna att prata, antog jag med stöd hos Kvale, att frågan inte intresserade dem.
112

 Vid 

behov ställde jag också tolkande eller ledande frågor, för att verifiera om jag hade 

uppfattat dem rätt. Detta lämpar sig särskilt i den kvalitativa forskningsintervjun, 

eftersom svaren kan verifiera intervjuarens tolkningar.
113

 

En av intervjuerna (den sista) skiljer sig från de andra så tillvida att den bara tog en 

halvtimme, och att läraren här valde att kort och koncist svara på mina frågor istället 

för att samtala fritt omkring dem. Detta innebar att jag i egenskap av intervjuare 

plötsligt var tvungen att delvis ändra frågestrategi. Förut hade det räckt med 

igångsättande, svepande frågor, men nu krävdes mer precisa frågor för att få 

användbara svar. Detta fick till följd att jag några gånger lämnade en fråga utan att ha 

fått ett tillfredsställande svar, om jag bedömde att jag inte skulle lyckas få någorlunda 

spontana kommentarer. Naturligtvis har jag frågat mig varför denna intervju blev 

annorlunda. Det visade sig i efterhand att läraren inte hade läst igenom sitt exemplar av 

det papper som introducerade hela projektet. Eftersom dessutom de andra varit med på 

noterna, betonade jag kanske inte ordentligt att intervjun skulle ses som ett samtal 

snarare än ett förhör. Rimligtvis kan det faktum att respondenten tydligen kände sig 

stressad, bland annat av en konferens senare på dagen, också ha inverkat. Nämnas kan 

slutligen att det handlar om samma lärare som under observationstiden inte hade tid för 

särskilt mycket småprat mellan lektionerna. Läraren i fråga har dock uttalat sig om de 

olika frågorna i lika stor utsträckning som de andra, om än inte lika mångordigt. 

Samma möjlighet att komplettera bilden ytterligare har också givits. I de fall då svaren 

varit tvetydiga har jag varit försiktig i min tolkning av dem, eftersom jag inte haft lika 

mycket material att luta mig mot och jämföra med. Jag bedömer därför att skillnaden 

inte påverkar resultatet i någon högre grad. 

4.6 Bearbetning och analys 

Efter att ha samlat in data fanns ett antal källor att bearbeta och analysera. Det har 

naturligtvis först och främst varit de ifyllda observationsschemana, de transkriberade 

intervjuerna samt lärarnas kommentarer om dessa. Dessutom har lektionsanteck-

ningarna vid behov kompletterats med en analys av de kopior och OH-blad som 

lärarna använde på lektionerna jag besökte, och intervjuerna med samtalsuppgifter ur 

den dagbok jag förde under observationstiden. De gånger det nedskrivna materialet 

inte stämde med hur jag mindes lärarnas ord och handlingar, tillät jag mig att också lita 

på mitt minne av observationen eller intervjun. Utskriften i sig bygger ju på en 

tolkning av skeendet och orden. Jag ville inte att utskriften skulle bli den skärm mellan 

mig och den ursprungliga situationen som Kvale varnar för
114

: 

Uppmärksamheten dras till det formella, medan den levda meningen hos det 

ursprungliga samtalet träder i bakgrunden; de bleka och torkade blommorna i herbariet 

ersätter ängens lysande och prunkande blommor. (sid. 154) 
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Bryman kallar kvalitativ innehållsanalys för ”ett sökande efter bakomliggande 

teman”.
115

 Jag har därför sökt mönster, frågetecken, likheter och skillnader samt ibland 

sorterat i olika kategorier - och sorterat om igen efter åtskilliga genomläsningar. Mer 

detaljerade upplysningar om hur mening på detta sätt skapats ad hoc, återfinns i sitt 

sammanhang i de följande kapitlen.
116

 Bryman och flera med honom talar också om en 

slags pendelrörelse i analysprocessen, mellan upptäckt av och jämförelse mellan olika 

saker eller mellan analys (av delarna) och syntes (till helheten).
117

 Det sistnämnda 

påminner om den cirkel eller spiral som hermeneutikerna använder som bild för hur 

tolkningen fungerar och hur förståelse kan uppnås enligt deras principer. Denna bild 

vill visa hur meningen hos en del bara kan förstås i ljuset av helheten. På samma sätt 

kan helheten endast förstås utifrån de olika delarna. Jag har på samma sätt försökt 

växla mellan enskilda läromedel i sig och deras plats i undervisningen, mellan 

detaljerade uttalanden och den helhetsbild varje intervju ger. 

En annan central idé inom hermeneutiken är att söka textens mening med 

utgångspunkt i upphovsmannens perspektiv.
118

 Detta blir möjligt genom att forskaren 

granskar sin förförståelse och är misstänksam mot sina egna tolkningar. Dessutom 

måste man ta hänsyn till sammanhanget, kontexten, och med hjälp av det läsa mellan 

raderna när det behövs. Allt detta har jag strävat efter att tillämpa, vilket jag hoppas 

kommer att framgå av min text. Trots detta kvalitativa angreppssätt är resultat-

beskrivningen i observationskapitlet delvis kvantitativ. Det innebär inte att jag där 

plötsligt byter paradigm eller värdegrund, utan bara att jag helt enkelt använder de 

metoder/tekniker som lämpar sig bäst för att besvara mina frågeställningar. På så sätt 

kan det bidra till den kvalitativa analysen.  

Analysprocessen i en etnografisk undersökning, som ofta handlar om just 

observationer och intervjuer, hör enligt Hammersley och Atkinson ihop med och 

influeras av både förarbete och skrivarbete.
119

 Detta har blivit mycket tydligt för mig 

under arbetets gång, då den teori jag läste i förväg ibland gav mig användbara mönster. 

På samma sätt kastade skrivprocessens ständiga omformulerande ibland ljus över både 

teorin och mina tolkningar av data, och visade nya vägar att förstå dem. Detta 

påminner också om vad Alvesson och Sköldberg kallar abduktion, en metod som 

kombinerar den induktiva ansatsen med den deduktiva samt tillför ytterligare moment.  

De skriver: 

Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare) teori och 

empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. (s. 42) 

Ännu en gång dyker alltså den pendlande rörelsen upp i försöken att beskriva den 

kvalitativa analysen. Min erfarenhet är att detta är en bra beskrivning. 
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4.7 Etiska aspekter 

Jag har strävat efter att följa dels Humanistiska forskningsrådets etiska krav, dels de 

etiska principer som Bryman behandlar.
120

 Jag fann dock inga etiska skäl att be 

eleverna om tillåtelse inför observationerna. Det var ju inte dem jag observerade, utan 

lärarens handlingar och uttalanden. Däremot var de oftast informerade i förväg och jag 

fick säga några ord vid lektionens början första gången jag var där. Lärarna hade 

samtyckt till att jag var där och var informerade om observationens syfte, om att 

resultatet ska användas endast för forskningsändamål samt om att jag tänker vara 

omsorgsfull när jag beskriver resultaten så att ingen utomstående kan gissa vilka de är. 

För att något litet minska risken att deras kollegor ska kunna identifiera dem 

omedelbart, har jag valt att presentera resultaten på ett könsneutralt sätt. Detta har lett 

till en flitig användning av ordet läraren samt av passiv form. När orden böjs efter 

genus har jag genomgående valt den maskulina formen (till exempel ende, förste), som 

av många anses vara allmänt beskrivande. På sina ställen har detta tyvärr gjort 

framställningen lite stolpig. 

Mina observationer var öppna och både lärare och elever fick gärna titta på mina 

anteckningar från den lektion de deltagit i.
121

 Det var det dock ingen som gjorde. 

Frågorna om läromedelsanvändning kan inte sägas vara av känslig eller kontroversiell 

natur. Jag kan heller inte se någon risk för att undersökningen eller dess resultat ska 

inkräkta på privatlivet eller att deltagarna på något sätt ska skadas. Snarare hoppas jag 

ju att deltagarna ska känna att de också får ut något av min forskning - av 

uppmärksamheten, diskussionerna eller resultatredovisningen. 
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5 OBSERVATIONERNA  

De tjugo lektioner som observerades gav tillsammans en bild av undervisningen på 

gymnasiet som jag känner igen. Enligt min bedömning har jag sett det vanliga, det 

normala. Och det är ju vardagen jag i första hand vill beskriva, snarare än variationen i 

sig. Men naturligtvis är verkligheten mycket större än vad min erfarenhet kan täcka, så 

om den vardag som här beskrivs delas av många kan bara läsaren – och vidare 

forskning – avgöra. 

Efter renskrivning av varje observationsschema, som gjordes fortlöpande, började 

jag ordna mina data. Lektionerna jag sett skulle kunna beskrivas på tre olika sätt. För 

det första handlar det om lektioner där information eller sammanfattning av stoff, 

ibland med en viss bearbetning, var det primära. Så var fallet till exempel på den 

svensklektion som introducerade Bellmans musik och diktning samt presenterade hur 

eleverna skulle arbeta med/examineras på området. Hit kan man räkna nio av 

lektionerna. För det andra handlar det om lektioner som gick ut på att arbeta med 

och/eller redovisa en uppgift. Engelsklektionen som började med lärarledd repetition 

vid OH:n och slutade med enskilda glosövningar på datorn kan räknas hit. Dessa 

lektioner var också nio stycken. Slutligen var jag med vid två blandlektioner, som 

bestod av ett flertal olika moment som ibland var ganska löst sammanfogade. 

 

 

Figur 1: De observerade lektionerna i jämförelse med Zahoriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje lektion markeras med en grå ruta, oberoende av lektionslängd. I figuren tas två 

indelningar av de observerade lektionerna upp. 1= information eller sammanfattning av stoff , 

ibland med en viss bearbetning. 2= arbeta med och/eller redovisa en uppgift. 

 

Inledningsvis analyserade jag lektionerna med utgångspunkt i Zahoriks första studie, 

som tidigare refererats i uppsatsen.
122

  Hans indelning av lektionerna i olika ”actions” 

låter i förstone som en enkel och självklar analys. De lektioner jag observerade bestod 

dock oftast inte av alla dessa delar. Man gjorde helt enkelt inte färdigt saker på en enda 
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lektion, utan det var regel snarare än undantag att Zahoriks actions sträckte sig över 

flera lektioner. Mycket förenklat skulle man kunna beskriva det som i figur 1 ovan. 

Går man in i detalj och analyserar lektionerna är de naturligtvis mycket mer 

komplicerade än vad denna beskrivning ger uttryck för, med till gruppen anpassade 

variationer och utvikningar kring den röda tråden. Denna variation har inte heller 

någon motsvarighet i Zahoriks beskrivning, kanske för att han analyserar planerade 

lektioner och jag sådana som genomförs i verkligheten. 

 

5.1 Lärarna 

Fem lektioner under en viss period av läsåret är naturligtvis inte representativt för hur 

läromedelsanvändningen ser ut under ett helt år eller en hel kurs för en lärare. Men det 

jag har sett kan ändå bidra till vissa hållpunkter i den fortsatta diskussionen kring 

temat. Jag har också jämfört de observerade lärarna med de lärarstilar Zahorik talar om 

i sin första undersökning.
123

 Han observerade där fyra lärare och bestämde deras stil 

genom att se närmare på några olika punkter. Det handlade om målet med 

undervisningen – att få eleverna att plugga in stoffet (coverage-stil), att få dem att 

fundera kring det (thinking-stil) eller någonstans mittemellan (extension-stil). Det 

handlade också om huruvida aktiviteterna är direkt eller indirekt relaterade till 

läroboken. De fyra lärare jag har observerat har under varje lektion minst en aktivitet 

som syftar till kreativitet och eget tänkande – för det mesta med indirekt relation till 

läroboken. Det finns dock några undantag, nämligen vissa lektioner av sort 1 där man 

inte riktigt hinner fram till elevaktiviteten. I princip borde lärarna i denna studie ändå 

kunna sägas tillämpa thinking-stil, med en viss dragning åt extension-stil emellanåt. 

Med utgångspunkt i tabell 2 (nästa sida) vill jag nu beskriva de olika lärarnas 

användning av läromedel och hjälpmedel under de lektioner jag observerade. Om man 

ser till helheten är förekomsten av dem under lektionerna varierad och det verkar inte 

finnas något material som ensamt dominerar undervisningen. Men hur ser det ut på 

individnivå? Ett problem när jag skulle sammanställa vad jag sett var följande: Hur ska 

jag hantera hänvisningar till läromedel som inte används eller ens är fysiskt närvarande 

under lektionen? Eftersom detta hände vid flera tillfällen (8 ggr) beslöt jag mig för att 

inte utesluta dem, vilket innebär att även en muntlig hänvisning har fått ett kryss i 

tabell 2. Det handlar bland annat om att läraren talar om läroboken utan att använda 

den, låter eleverna välja läromedel men ger muntliga exempel innan de sätter igång 

eller ger hänvisningar till tidigare uppgifter som eleverna har genomfört. Ett annat 

problem var lektionerna då eleverna själva fick bestämma hur de skulle arbeta. Då 

kunde de ju använda vilka och hur många olika läromedel de ville. För att inte tappa 

bort detta återfinns dessa tre lektioner i tabellen markerade som Valfritt. 

 

Lärare A  

Lärare A har en varierad läromedelsanvändning på lektionerna, med i genomsnitt 

fyra olika per lektion. Tavla och overheadapparat (OH) används, men också 

kopior och ett flertal andra läromedel och hjälpmedel. A är till exempel den ende 

som tar med sig saker in i klassrummet. Detta skedde dock endast på 
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religionstimmar. Läroboken hänvisar läraren till två gånger, men eleverna arbetar 

inte i den under lektionerna. Dator används däremot inte alls vid dessa tillfällen. 

De lektioner som har få kryss i tabellen motsvaras av sådana tillfällen då eleverna 

själva fick välja läromedel. 

 

Lärare B  

Lärare B har också en varierad läromedelsanvändning på lektionerna, med samma 

genomsnitt: fyra olika läromedel eller hjälpmedel per lektion. B använder flest 

läromedel av alla på sin längsta lektion, men skillnaden gentemot de andra är inte 

markant. Tavla och/eller OH används i princip varje lektion, medan läroböcker 

nästan inte används alls. B är ensam om att använda datorer under mina 

observationer, vilket i båda fallen sker på engelsktimmarna. Den femte lektionens 

få kryss förklaras av att hela lektionen användes till dramatisering. 

 

 

Tabell 2: Användningen av läromedel och hjälpmedel 

 

 
 

A 
:1 

A 
:2 

A 
:3 

A 
:4 

A 
:5 

B 
:1 

B 
:2 

B 
:3 

B 
:4 

B 
:5 

C 
:1 

C 
:2 

C 
:3 

C 
:4 

C 
:5 

D 
:1 

D 
:2 

D 
:3 

D 
:4 

D 
:5 

Tavlan X  X X  X X X    X     X   X 

OH:n X   X   X  X   X X X  X    X 

Kopia  X X  X X X X X  X X X X  X X X X X 

Lärobok X  X    X X    X X   X X  X  

Annan bok   X   X    X           

Video X      X      X        

Ljudmedia   X X      X X          

Dator        X X            

Saker  X  X    X             

Annat X     X     X   X    X X  

Valfritt  X   X          X      

 

I tabellen ser läsaren vilka läromedel och hjälpmedel som användes av de olika lärarna under 

deras respektive lektioner. De olika kategorierna utvecklas i stycke 5.2. 

 

Lärare C  

Lärare C har en delvis varierad läromedelsanvändning, med i genomsnitt tre olika 

undervisningsmaterial per lektion. Trots att alla lektioner är endast 40 minuter, är 

det inte C som verkar ha den ensidigaste läromedelsanvändningen. Oftast 

används både kopior och OH, men däremot i princip aldrig tavlan. Båda 

religionstimmarna utgjordes huvudsakligen av föreläsningar till OH-blad. 

Läroboken hänvisar C till i religion, men den används inte alls på de 

svensklektioner jag observerar. Däremot tillkommer oftast något mer, som video, 

ljudband eller liknande. Den femte lektionens ensamma kryss representeras även i 

detta fall av en lektion där läromedelsvalet var upp till eleverna.  
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Lärare D  

Lärare D har en delvis varierad läromedelsanvändning, som dock kan tyckas 

något mer ensidig än de andras. Detta trots genomsnittet på tre olika hjälp- eller 

läromedel per lektion. D använder nämligen mest läroböcker, kopior samt 

material framställt med anledning av det nationella proven. Någon enstaka gång 

används tavla och OH, medan kopior används vid alla lektioner. Lärare D är i 

princip den ende lärare som under mina observationer låter eleverna arbeta med 

läroböckerna, till exempel på båda engelsktimmarna.  

5.2 Läromedlen och hjälpmedlen 

Tabell 2 kan tänkas svara på frågor om i vilken utsträckning olika läromedel används, 

men säger ingenting om hur. Vad har lärarna dem till? För att få se mönster, jämföra 

och skilja ut variabler gjordes ännu en tolkning av materialet på ett flertal kort, som 

under analysen sorterades på olika sätt. Jag gjorde utifrån observationsschemat ett kort 

för varje läromedel och hjälpmedel som användes på ett visst sätt under en lektion. Till 

min hjälp för bedömningen hade jag dels min erfarenhet av vad man gör i ett klassrum, 

dels mina dagboksanteckningar av hur jag uppfattade det hela när jag just hade 

observerat lektionen. Det var inte på något sätt självklart hur kategorierna skulle se ut, 

då användningen av ett läromedel ofta kan anses ha flera syften. Till exempel kan en 

kopia med en gloslista i engelskan rimligtvis både betecknas som stoff och som 

utgångspunkt för övning. Detsamma gäller ett analysschema för skönlitterära texter i 

svenskan, när läraren dels går igenom det och dels låter eleverna diskutera en roman 

med utgångspunkt i det. De olika användningssätten återkommer jag dock till senare. 

Här vill jag berätta om hur de olika läromedlen och hjälpmedlen användes.  

 

Tavlan  

Tavlan används vid nio lektioner och av alla lärare. Lärare C ritar dock bara en 

gång en spontan figur under ett klass-samtal i religion. Lärare D skriver vid två 

tillfällen upp lektionsplaneringen och läxan. A och B har en mer varierad 

användning då de också beskriver uppgifter och sammanfattar stoff eller 

elevidéer på tavlan. Vid ett tillfälle används tavlan och en kopia på samma gång, 

när läraren ger stoff och idéer inför en kommande uppgift. 

 

Overheadapparaten 

OH:n används också vid nio tillfällen, delvis desamma, och av alla lärarna. 

Användningen är ännu mer varierad, då den förutom till tavlans 

användningsområden också används som utgångspunkt för läxförhör eller 

repetition respektive för klass-samtal. De olika OH-blad som lärarna visar är 

handskrivna eller maskinskrivna och oftast självkomponerade, till exempel i form 

av nyckelord eller utvalda exempelmeningar för övning. På två av lektionerna är 

det endast direktkopierat material som används – ena gången med exempel på 

nationella prov och andra gången med utdrag ur kursmål och betygskriterier. Vid 

flera tillfällen får eleverna en kopia med samma innehåll som OH-bladet, vid ett 

tillfälle återfinns bilden på OH:n i läroboken. Då ges också en tydlig 

sidhänvisning. 
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Kopior 

Mest förekommande är kopior
124

, som används på 16 av lektionerna och i ungefär 

lika stor utsträckning av alla lärarna. Sammanlagt använder de 23 olika kopior (1-

3 papper). Drygt hälften av dessa innehåller kompletterande stoff och/eller 

övningar, medan övriga beskriver kommande uppgifter (6 st) eller planeringen av 

kursen (3 st). De olika kopiornas innehåll är hämtat från andra böcker när det 

gäller stoffet, men klippt och klistrat som läraren vill ha det. Även en 

dagstidningsartikel är representerad. Övningarna och uppgifterna är för det mesta 

självkomponerade, utom när det gäller materialet inför det nationella provet i 

svenska. Men både då och när det handlar om gloslistor och grammatikövningar, 

så har läraren gjort ett eget urval.   

 

Lärobok 

Lärobok och/eller övningsbok förekommer i princip på alla lektioner i den 

meningen att eleverna bär med sig en eller flera böcker eller häften. Däremot 

nämns eller används de bara på nio av lektionerna. Vid fyra av dessa tillfällen 

hänvisar läraren kort till några sidor eller en bild i boken, det vill säga talar om att 

det finns utan att slå upp i boken och använda den. Det är alltså bara vid fem av 

lektionerna som man egentligen arbetar i eller med en lärobok. Nämnas kan dock 

att vid tre av dessa tillfällen undervisar lärare D. 

 

Andra böcker 

De andra böcker som används i klassrummen innehåller i huvudsak skönlitterära 

texter och används under lektioner i svenska. Under en av dessa tre 

svensklektioner visas också en konstbok upp som exempel på referenslitteratur. 

Till detta kommer en religionslektion då lärare A hade plockat ihop 

referenslitteratur på en vagn i Mediateket för eleverna att botanisera bland. 

 

Videon 

Videon används vid tre tillfällen av tre olika lärare. Min bedömning är att det 

avsnitt som visas belyser eller är en del av kursens innehåll minst två av 

gångerna, medan det den tredje gången handlar om en filmatiserad roman som 

ska bli utgångspunkt för en kommande övning. (Eftersom den visas på en 

svensklektion kan den möjligen också sägas vara en del av kursens innehåll.) 

 

Ljudmedia 

Användning av CD eller kassettbandspelare förekommer på fyra lektioner, med 

tre olika lärare. Av de tre musikspelningarna bedömer jag att två i princip syftade 

till stämningsskapande, även om musiken hade en tydlig anknytning till 

lektionens innehåll till exempel genom att tonsättaren var från tiden som 

behandlades under lektionen. Den tredje gången användes musiken 

återkommande under lektionen för att ge litterära exempel (Bellman). På den 

fjärde lektionen fick eleverna lyssna på en skönlitterär text. 
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Dator 

Dator är det under observationstiden bara lärare B som använder på sina lektioner 

i engelska. I det ena fallet får eleverna söka upp lärobokförlagets hemsida på 

nätet, i det andra jobbar de med glosövningar till boken som finns på CD-ROM. 

 

Saker 

Saker och ting används av lärare A på de två religionstimmarna. I det ena fallet 

används en blomma som utgångspunkt för en dramatisering som för in lektionen 

på ämnet, i det andra fallet har läraren med sig en didgeridoo med anledning av 

aboriginernas religion och kultur. Hit kan också lärare B:s ordspel i engelska 

räknas, som består av en mängd ordlappar i olika kuvert. 

 

Annat 

Annat som används: Vid tre av lektionerna används förutom kopior också 

originalmaterial som förberedelse för det nationella provet i svenska, material 

som eleverna bara får låna under lektionen. Vid tre tillfällen återanvänds tidigare 

genomförda elevuppgifter som läromedel. En lärare delar ut förra årets uppsatser 

efter genomgång av vad eleverna ska tänka på när de skriver. En annan lärare 

hänvisar till den tidsaxel i litteraturhistoria som eleverna tidigare gjort, och som 

de nu kan bygga på allteftersom inför kommande examination. Den tredje läraren 

lämnar tillbaka ett prov och använder sedan mycket tydligt det stoff som eleverna 

redovisat där i den fortsatta undervisningen. 

 

Valfritt 

Kategorin valfritt handlar om att lärarna låter eleverna självständigt välja vilka 

hjälp- och läromedel de vill använda för att förbereda sig inför en uppgift. I något 

fall har läraren plockat fram förslag och exempel på texter, i alla fallen tipsar 

läraren muntligt om läroboken, mediatekets bestånd och Internet. 

 

Jag gjorde också en slags viktning av användningen av de olika hjälp- och läromedlen 

under respektive lektion. Bedömningen grundar sig på hur länge de användes, i vilken 

utsträckning innehållet var relaterat till lektionens huvudinnehåll samt hur många av 

eleverna som tog del av det. Exempelvis viktades läroboken som viktigast på den 

engelsklektion då alla elever utom två arbetade med den, trots att OH:n var mycket 

viktig för det enskilda förhör som dessa två deltog i. Jag har varken mätt minuterna 

eller använt några precisa instrument för bedömningen av innehållet. Istället har mina 

ungefärliga tidsanteckningar, det sunda förnuftet samt min lärarerfarenhet använts för 

att söka ytterligare mönster och frågetecken att använda i analysen. I tabell 3 på nästa 

sida finns de hjälp- och läromedel med som bedömdes spela en viktig roll under 

lektionen för större delen av eleverna. 

Det mest intressanta tycker jag är att bilden av en flerfaldig läromedelsanvändning 

bekräftas här, eftersom det fortfarande finns flera kryss på hälften av lektionerna. De 

gånger OH:n har huvudrollen består lektionen huvudsakligen av föreläsning med mer 

eller mindre klassrumsdialog. När kryssen står för att eleverna fått välja valfritt handlar 

det inte om att alla elever använder ett och samma material hela tiden. Återstående 
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lektioner består av elevernas arbete med utgångspunkt i lärobok, kopia, ljudmedia 

(uppläst novell), saker (ordspel) eller annan bok (drama av Shakespeare).  

 

 

Tabell 3: De viktigaste hjälp- och läromedlen 

 

 
 

A 
:1 

A 
:2 

A 
:3 

A 
:4 

A 
:5 

B 
:1 

B 
:2 

B 
:3 

B 
:4 

B 
:5 

C 
:1 

C 
:2 

C 
:3 

C 
:4 

C 
:5 

D 
:1 

D 
:2 

D 
:3 

D 
:4 

D 
:5 

Tavlan   X   X               

OH:n X   X     X   X X X       

Kopia   X   X   X     X  X  X  X 

Lärobok       X      X   X X  X  

Annan bok   X       X           

Video X      X      X        

Ljudmedia   X        X          

Dator         X            

Saker        X             

Annat              X    X X  

Valfritt  X   X          X      

I tabellen kan man se vilka hjälp- och läromedel som bedömdes vara särskilt viktiga vid 

respektive lektion. Bedömningen grundar sig på tre saker: tid, innehåll och elevantal. 

 

För övrigt kan konstateras att kopior i ungefär hälften av fallen de användes också var 

viktiga för lektionens innehåll. När man såg på video lät man det ta relativt lång tid av 

lektionen och på så sätt få stor vikt. En blick på ljudmedia visar också att när det 

användes så var det av vikt för lektionens innehåll (två gånger av fyra förekomster). 

Tavla och OH användes vid lika många lektioner, såg vi i tabell 2. Här kan vi se att 

overheadapparaten oftare än tavlan spelar en av huvudrollerna vid lektionerna, i två 

fall till och med ensam huvudroll. Tavlan fungerade alltså under mina observationer 

mer som ett kompletterande hjälpmedel ihop med andra. 

5.3 Användningssätt och funktioner 

En av mina frågor handlar om vad lärare använder läromedlen och hjälpmedlen till. 

När jag sökte olika användningssätt tog jag hänsyn till innehållet samt det jag 

uppfattade som lärarens huvudsakliga syfte. Här följer de kategorier jag tycker mig 

urskilja: 

  

Planering 

Planering av kursen eller lektionen ägnade sig alla lärarna åt under mina 

observationer, så tillvida att de informerade eleverna om och/eller diskuterade 

med eleverna kring kursinnehåll, inlämningstider etc. Lärare C skötte dock det 

hela muntligt under den här perioden. Övriga använde dessutom tavlan eller en 

kopia och valet verkade vara beroende av tidsperspektivet. Planeringen för 

pågående lektion skrevs utan undantag upp på tavlan, medan den mer långsiktiga 

kursplaneringen oftast återfanns på en kopia. (Ganska naturligt med tanke på att 
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texten på tavlan suddas ut vid lektionens slut, medan en kopia består – i alla fall 

om eleverna håller reda på den.) Alla ämnen är representerade bland de åtta kort 

som kan räknas hit. 

 

Stoff 

Innehållet, i detta fall det stoff som behandlas och som ska läras eller de mönster 

som ska kunna tillämpas, fick eleverna tillgång till på många olika sätt. Läraren 

delade med sig av det med hjälp av tavlan, overheadapparaten, kopior, ljudmedia, 

video, saker, läroböcker och andra böcker. Kopior användes vid flest tillfällen, 

men att räkna antal gånger ger inte hela sanningen. Även om läroboken och OH:n 

användes i detta syfte ungefär lika många gånger, så tog föreläsningarna till OH-

bladen mycket mer lektionstid i anspråk än de kortfattade hänvisningarna till 

läroboken. Detsamma kan sägas om de videoavsnitt som visades. Alla ämnen är 

representerade bland de 43 kort som kan räknas hit. Detta är den största 

kategorin. 

 

Övningar 

Till kategorin övning räknar jag också repetition och prov. För detta använder 

lärarna OH, kopia, lärobok, dator, saker (i form av ett ordspel) och annat (i form 

av tidigare gjorda elevuppgifter). Inget av materialen framträder tydligt på några 

andras bekostnad, men nämnas kan ju att de gånger datorn används är det för just 

övningar av olika slag. Alla 19 exempel finner jag under lektioner i svenska eller 

engelska. 

 

Uppgiftsbeskrivning 

Vid ett flertal tillfällen gavs instruktioner om kommande uppgifter inte bara 

muntligt, utan också på tavla, OH eller kopia. Precis som var fallet vid 

planeringarna verkade tidsaspekten spela roll, så till vida att det bara är i ett fall 

som uppgiften ifråga ska utföras endast på den aktuella lektionen. Resten handlar 

om elevuppgifter som sträcker sig över längre tid. I denna kategori kan man se att 

också uppgiftens komplexitet spelar roll för vilket hjälp- eller läromedel
125

 man 

väljer. Enklare uppgifter skriver lärarna på tavlan eller på ett OH-blad, medan 

mer komplicerade uppgifter delas ut på en kopia till var och en av eleverna. 

Många av exemplen (åtta av elva) kommer från svensklektioner, men det kan 

bero på att fler sådana observerades. Dessutom stod ett nationellt prov i svenska 

för dörren och då behöver eleverna lära sig hur uppgifterna ser ut och kan lösas. 

 

Övrig hjälp- och läromedelsanvändning passar inte in i någon av dessa kategorier och 

utgör heller ingen egen. Det blir helt enkelt fem kort över (av 86 st) när jag har sorterat 

klart. Dessa används som utgångspunkt för eller sammanfattning av samtal i klassen  

(OH, tavla, sak) och/eller som stämningsgivare eller för att ge variation (två ljudmedia 

samt samma sak som nyss). Det sker i svenska och religion. 

                                              
125

 Här skulle jag kunna föra en diskussion om huruvida en uppgiftsformulering i sig verkligen är att betrakta 

som ett läromedel, dvs något som kan hjälpa eleven att nå uppsatta mål. Jag nöjer mig dock med att konstatera 

att jag räknar dem som läromedel, eftersom syftet med dem alltid är att eleverna ska lära sig något av dem. 
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Vissa av dessa kategorier är tydligt avgränsade, medan andra har mer svårdragna 

gränser. Vad som är stoff och vad som är utgångspunkt för övningar är till exempel 

inte helt enkelt att bestämma, eftersom många övningar naturligt nog sker med 

utgångspunkt i för ämnet aktuellt stoff. Jag har i tveksamma fall gjort indelningen på 

grundval av huvudsyftet i det aktuella lektionssammanhanget. Ett exempel kanske kan 

ge en tydligare förklaring: Kopian med en gloslista räknas som stoff under den lektion 

då eleverna får den första gången och eventuellt får tid att lära in orden. Däremot 

räknas den som övning vid de tillfällen då eleverna får den som läxprov eller använder 

den som underlag för att känna igen olika ordklasser. 

Kategorin ”uppgiftsbeskrivning” kan också tyckas vara svår att försvara, i första 

hand gentemot ”övningar”, men som jag ser det finns en tydlig åtskillnad. I de fall som 

räknas hit har läraren sett anledning att explicit formulera den uppgift som ligger 

framför eleverna. Han eller hon har inte nöjt sig med att muntligt berätta och förklara, 

inte heller med instruktioner som finns mer eller mindre implicit i övningarna. 

5.4 Ämnen och kurser 

Jag har alltså observerat tjugo lektioner. Vid tolv av dem undervisade lärarna i 

svenska, vid vardera fyra lektioner i religion och engelska. För att om möjligt ge en 

bild av hur läromedelsanvändningen såg ut i förhållande till de olika ämnena, har jag 

sammanställt tabell 4 utifrån de tidigare tre tabellerna. Ur den går att utläsa vissa 

tendenser och en möjlig verklighetsbeskrivning, men man kan inte dra några generella 

slutsatser som säger något om ämnena i allmänhet - i synnerhet inte om religion eller 

engelska som jag observerade så pass lite.  

 

Tabell 4: Användning och viktning av hjälp- och läromedel i de olika ämnena 

 

 
Ämne Religion Svenska Engelska 

Kurs A A B C A B 

Lektion 
 

A 
:2 

A 
:4 

C 
:2 

C 
:3 

B 
:1 

B 
:2 

C 
:5 

A 
:1 

A 
:3 

B 
:5 

C 
:1 

C 
:4 

D 
:1 

D 
:3 

A 
:5 

D 
:5 

B 
:3 

B 
:4 

D 
:2 

D 
:4 

Tavlan  X X  X X  X X       X X  X  

OH:n  X X X  X  X    X X   X  X   

Kopia X  X X X X   X  X X X X X X X X X X 

Lärobok   X X  X  X X    X    X  X X 

Annan bok     X    X X           

Video    X  X  X             

Ljudmedia  X       X X X          

Dator                 X X   

Saker X X               X    

Annat     X   X   X X  X      X 

Valfritt X      X        X      

Här kan läsaren se hur användningen av de olika hjälpmedlen och läromedlen fördelar sig 

mellan de olika ämnena. De fetare kryssen motsvarar det material som enligt tabell 3 hade 

störst vikt under lektionen. 
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Detta är vad man kan säga utifrån vad jag har sett: 

 

Religion 

I religion spelar OH:n en viktig roll vid nästan varje lektion, medan man bara 

hänvisar till läroboken. (Det feta krysset på läroboken under lektion C:3 

motsvaras av att ett av OH-bladen som läraren talade utifrån bestod av en bild ur 

boken.) Videon används endast i svenska och religion under mina observationer, 

liksom möjligheten att låta eleverna välja läromedel.  

 

Svenska 

Elevuppgifterna återanvänds bara i svenska. På samma sätt förekommer 

ljudillustrationer, stoff på tavlan samt användningen av andra böcker bara i detta 

ämne under observationstiden. Uppgiftsbeskrivning på kopia är också mest i 

svenska, men det kan ju bero på att jag ser fler lektioner i svenska än i andra 

ämnen, samt att eleverna vid denna tid ska förberedas för det nationella provet. 

Det är en av sv/eng-lärarna som låter eleverna jobba i läroboken under lektionstid 

vid ett tillfälle. Videon används alltså endast i svenska och religion under mina 

observationer, liksom möjligheten att låta läromedelsvalet vara fritt för eleverna. 

 

Engelska 

Datorer används vid observationstillfällena bara av en lärare i engelska. Jobbar i 

läroboken gör eleverna på flera lektioner i ämnet. 

5.5 Sammanfattning 

Inledningsvis kan konstateras att den vardag jag observerat skiljer sig från den Zahorik 

beskriver, men att döma av de lektioner jag sett kan var och en av lärarna sägas ha en 

slags thinking-stil. Även om lektionerna alltså såg annorlunda ut, observerade jag både 

lektioner som gav stoff och lektioner som bearbetade detta och annat stoff på olika sätt 

genom olika uppgifter, övningar och prov. Jag såg lärare som arbetade varierat och 

målmedvetet för att hjälpa eleverna att lära sig, om än på lite olika sätt och med olika 

medel. Läroböcker användes bara på en fjärdedel av lektionerna, så tillvida att eleverna 

arbetade rent fysiskt i/med dem, och aldrig på samma sätt under hela lektionen. Istället 

hänvisade lärarna till dem och man kunde förstå att eleverna antogs jobba mer med 

dem under fritiden. Det förekom heller ingen större datoranvändning. Däremot såg jag 

hur olika kopior användes genomgående på i princip varenda lektion. Tavla och OH 

användes varierat och ofta för att ge stommen för lektionen – tillsammans med något 

annat, åtminstone i tavlans fall. Av de två hjälpmedlen är OH:n tydligen mest flexibel 

och användbar, åtminstone till sådant som är förberett. Tavlan fungerar mest 

kompletterande. Video, ljudmedia, datorer och saker används för att variera 

undervisningen och bidra till inlevelse. Värt att notera är att lärarna i princip aldrig 

utnyttjar färre än tre läromedel per lektion. Användningen handlar huvudsakligen om 

planering, stoff och övning/uppgifter. Vad gäller ämnesskillnader kan konstateras att 

OH:n används nästan varje religionslektion, samt att läroboksarbete bara förekommer i 

engelska och svenska och endast med lärare i sv/eng. Dator används bara i engelska 

och materialanvändningen är överhuvudtaget mest varierad i svenska. 
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6 INTERVJUERNA 

Jag spelade in mina fyra intervjuer på band. Transkriptionen av intervjuerna kan 

räknas som den första tolkningen. Den skedde med utgångspunkt i vad jag hörde och 

hur jag uppfattade sammanhanget. Eftersom lärarna har godkänt utskrifterna har jag 

rimligtvis inte hittat på något extra eller felaktigt. Jag valde att göra en lätt redigering 

av intervjuerna till skriftspråk. Anledningen är att jag ju inte ska ägna mig åt 

samtalsanalys, utan att det är innehållet och uppfattningarna som är det viktiga.
126

 I de 

fall då respondenterna bytt ämne mitt i svaret, eller vid andra tillfällen då jag bedömt 

att förståelsen av vad som sägs annars kan bli lidande, har jag dock behållit de 

muntliga dragen. Ord som lärarna särskilt betonade är understrukna i transkriptionen i 

de fall då jag bedömde att betoningen spelar roll för betydelsen. 

För att underlätta sammanfattning och analys av resultaten fortsatte jag med att 

klippa ihop svaren i olika temaområden. Detta kan också sägas vara en slags tolkning. 

Jag har då bedömt vad svaren handlar om, vad respondenten pratar om. Med jämna 

mellanrum har jag dock återvänt till de ursprungliga intervjuerna, dels för att 

undersöka om något motsäger mina tolkningar och dels för att inte tappa bort helheten. 

I det kommande kapitlet redovisar jag lärarnas olika uppfattningar, så som jag förstått 

dem. Till stor del låter jag lärarna tala för sig själva. Min förhoppning är att citaten inte 

ska tynga framställningen, utan istället uppfattas som ett viktigt komplement till och 

stöd för mina tolkningar. För överblickens skull använder jag samma underrubriker 

som i förra kapitlet.  

6.1 Lärarna 

Som en inledande presentation kommer jag att under den här rubriken ta upp några 

olika saker utifrån vad lärarna sa i våra samtal. För respektive lärare sammanfattar jag 

kortfattat deras allmänna inställning till läromedel och vad lärarna menar påverkar 

användningen av dem. Därefter lyfter jag fram de ideologiska ställningstaganden som 

kan skymtas i intervjuerna. Zahorik menar att lärarens syn på människor/elever, på 

kunskap och på lärarens roll i skolan påverkar undervisningen – och i förlängningen 

läromedelsanvändningen.
127

 Det är alltså av intresse för denna undersökning att få reda 

på hur de olika lärarna ställer sig till dessa frågor. Trots detta frågade jag dem inte rakt 

ut om deras ideologiska ställningstaganden. Dels ville jag inte splittra uppmärksam-

heten och riskera att tappa fokus på läromedel. Dels ville jag inte ta risken att få en 

massa standardfraser till svar som kanske egentligen inte säger så mycket. Dessutom 

skulle intervjuerna i såfall ha tagit mycket längre tid. Med utgångspunkt i vad lärarna 

beskriver som viktigt i undervisning och läromedel, ofrånkomligen tolkat i ljuset av 

den bakgrundskunskap jag fått av att observera dem, kan jag ändå sammanfatta min 

uppfattning om hur de tänker i dessa frågor.  

                                              
126

 Kvale (1997) skriver på sid. 152f om skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk, samt om vikten av att inte 

genera respondenten med oläsbara citat. 
127

 Zahorik (1990) 
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6.1.1 Lärare A 

Flertalet gånger upprepar lärare A att läroböcker ska fungera som ett stöd. Även om A 

någon gång uppskattar dem även för egen del, är de i första hand till för elevernas 

skull. Om de till exempel har rester i en kurs ska de ha en bok att ”hitta tillbaka i när 

de ska reparera”. Övriga läromedel och hjälpmedel används som ett medel att 

presentera stoff, men till stor del också för att ge variation, stämning och inlevelse. Det 

som påverkar läromedelsanvändningen är i första hand eleverna – eller om man så vill 

gruppen och dess programinriktning. På en direkt fråga om vad som påverkar 

läromedelsanvändningen svarar A emellertid så här: 

- Men jag tänker nog sällan… Nej, jag tänker inte i läromedelstankar nån gång när jag 

planerar mina kurser, det kan vara bra för dig att veta kanske. Utan jag tänker i mål: 

Vad ska det bli när det blir färdigt? Varför gör vi det här? Och så väldigt mycket 

elevaktivitet! 

Lärare A ser eleverna som kompetenta och självständigt tänkande individer som är 

värda att lyssna till, bland annat i de regelbundna utvärderingar läraren ifråga 

genomför. De vet dessutom vad de vill ha och behöver om de bara får en chans att 

uttrycka det. 

- Man kan inte bara säga: Hur ska vi göra nu? Då kan man dra slutsatsen att elever inte 

vill planera själva. Det vill de, men man måste ge dem en hel del att välja bland så att de 

förstår hur man kan tänka. 

För lärare A är kunskap inte något som kan förmedlas, utan något som eleverna kan 

utveckla om de verkligen vill och om de får hjälp. Men för att kunskapen ska kunna 

utvecklas krävs koncentration, mycket övning och möjlighet till inlevelse. 

- Och vi har en jättebra film, som vi kallar för ko-filmen, som visar det indiska. Och det 

kan man inte läsa i en bok, utan man behöver se det. Se människorna, se värmen, se 

färgerna. Inte med nån som berättar att så här är det, utan visa miljön helt enkelt. Att 

förflytta sig till platsen. (…) Det tror jag är ett måste om eleverna ska få kunskap och 

inte bara information om nånting. Man måste känna lite också. 

Lärarens roll är för A att ge eleverna möjligheten att utvecklas för att nå kunskap. A 

uppfyller sin roll bland annat genom att göra lektionerna varierade, så att ”det känns 

om inte kul så åtminstone lite spännande att gå till lektionen”. A arbetar också på att ge 

eleverna verktyg/mönster för hur man lär sig, samt med att begränsa och strukturera 

stoffet. 

6.1.2 Lärare B 

B säger sig använda läroböcker när läraren anser att de behövs och kan motiveras, när 

”den är värd att läsa och kommentera”. Övriga läromedel används som komplement i 

undervisningen på samma grunder. Läromedelsanvändningen påverkas av vad som 

passar just den här gruppen elever bland annat beroende på programinriktningen, men 

också på vilka kolleger som samarbetar vid olika tillfällen och om läraren själv hittat 

något bra. 

- Och tur är väl det, att man får variera sig. 

Vi pratade också om alla åren i yrket. På frågan om läromedlen har förändrats genom 

åren blir svaret både ja och nej. Mycket är sig likt även om det är uppfräschat. Detta 

gäller framför allt i svenska, medan böckerna i engelska är mer genomtänkta nu när 
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läroboksförfattarna tänker mer på lärandet och sammanhanget. Annars uppskattar 

läraren den nya läroplanens frihet: 

- Då var det ju så att man verkligen följde nånting, som skulle bli färdigt. Och det var 

väl på både gott och ont … jag tycker inte om det här att man ska vara tvungen att göra 

en massa olika saker. Hellre att man, med viss känsla, undervisar i det man tycker kan 

vara väsentligt. 

För lärare B är elever olika individer på olika kunskapsnivåer, individer som har något 

att tillföra undervisningen. Och eleverna har också förändrats - de pluggar mindre nu 

än för några år sedan, men är samtidigt mycket mer frimodiga. B tycker om detta nya 

förhållningssätt. Kunskap handlar för lärare B inte bara om att skriva rätt svar på den 

prickade linjen, utan är något som kräver reflektion och övning i tillämpning för att 

den ska kunna uppnås.  
- [Det är bra] att det är övningar som prövar dem baklänges också, så att det inte bara är 

de här fylleri-övningarna. De ska få använda sig av kunskaperna, inte bara rada upp 

dem. Eleverna ska få tänka och förklara varför det är på ett visst sätt. 

Övandet behöver ske i lugn och ro, gärna i samarbete elever emellan och utan krav på 

omedelbar prestation. Dessutom kan man nå kunskap även utanför skolan, exempelvis 

i hörförståelse i engelskan. Lärarrollen innebär för lärare B att stödja eleverna och ge 

dem viktiga uppgifter, hjälp till självhjälp, samt den ro som behövs. Det ska alltid 

finnas något viktigt att göra och eleverna ska kunna jobba självständigt och slippa 

vänta på varandra i alltför stor utsträckning. Läraren ska också skapa variation på olika 

sätt, till exempel genom att använda ordspel eller andra läromedel som ” vändlappar 

eller flash cards eller nåt”. 

6.1.3 Lärare C 

C menar att läroboken kan vara bra och ibland till och med viktig att ha, både för sin 

egen och framförallt för elevernas skull.  

- Läroboken fungerar mer som stöd. Det är inte nå´t man sitter och jobbar med varje 

lektion inte. (…) Men det är bra att ha. Det är det ju. Det är bra att ha uppgifter 

och så´nt som man kan plocka. 

Övriga läromedel använder man huvudsakligen för att ge variation och känsla för vad 

det handlar om. Det som påverkar användningen av olika material är framför allt 

gruppstorleken, kursinnehållet och tillgången. Dessutom försöker läraren blanda lite, 

för variationens skull. Eleverna ser lärare C som mer eller mindre självständigt 

tänkande personer. De kan diskutera och behöver jobba själva. Kunskap i sin tur är 

något som inte bara kräver övning, utan dessutom att eleverna verkligen ägnar sig åt 

eget tankearbete och ges möjligheter till inlevelse. Eleverna behöver också tillämpa 

kunskaperna. Exempelvis kan man diskutera buddhismen efter att ha sett filmen 

Matrix. 

- Och nu tycker jag att det kommer fler böcker med bra diskussionsuppslag och 

uppgifter och "Tänk på" och "Har du funderat på det här?" Mycket mer än det fanns 

förut. 

Lärarrollen handlar om att vara effektiv och om att ge eleverna det de bör ha, 

exempelvis genom att komplettera läroboken när den inte räcker till. Läraren ska också 

stimulera eleverna till att tänka själva och ge dem nödvändiga möjligheter till 

inlevelse. 
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6.1.4 Lärare D 

Läroböckerna bör användas eftersom de är inköpta, tycker D, men bara när det kan 

motiveras.  

- Det vore illa om det bara stod "Läroboken: Jobba, jobba, jobba" och var tomt i 

tabellen i övrigt. Så tycker jag inte att läroböcker ska användas: att de är kursen och 

ingenting annat. Men det är ju förskräckligt om vi inte använder det som vi har satsat 

pengar på och som vi alltså vill använda. 

Övriga läromedel används för att skapa variation och som föreläsningsstöd. Det som 

påverkar användningen och valet av dem är ofta elevernas inriktning och tidigare 

kunskaper. Men även en del andra faktorer måste tas med i beräkningen: 

- Ja, de [kursmålen] har väl en roll fast ganska underordnad. Det är klart jag vet om 

vilka delar som ingår i kursen för eleverna, men jag tror inte att det påverkar om jag 

kopierar eller använder boken. Det är nog snarare för att göra det klart och tydligt för 

dem, det sätt som jag tycker att jag förstår bäst och som jag kan förklara tydligast för 

dem. 

Kursmålen har alltså ingen framträdande roll vid valet av läromedel, enligt lärare D, 

även om de finns i bakhuvudet. Istället handlar det om vad läraren själv behöver, 

uppskattar och är intresserad av.  

Lärare D ser eleverna som individer med olika behov som antingen har lust att vara 

där eller också inte. De tar också olika mycket ansvar och får följaktligen olika 

resultat. ”Tar de inte chansen att göra uppgiften på den tid de får, så får de väl göra det 

hemma eller inte göra det alls. Då får de ta sina IG.” Eleverna kan diskutera om man 

får igång dem med intressanta texter till exempel om olika samhällsfenomen som 

droger, tonårsföräldrar eller bostadsbrist.  

Kunskap kan, enligt D, utvecklas i eget arbete och genom diskussion, under 

förutsättning att eleverna vill och tar ansvar för sitt kunskapande. Det handlar om att 

de ska lära sig behärska olika metoder, känna till fakta och kunna tillämpa båda delar. 

Lärarens uppgift är till stor del att göra ett urval bland stoff och böcker, att plocka fram 

bra saker som är varierade och ”som passar mig och [det] som jag tycker är lättast för 

eleverna att förstå och för mig att gå igenom”. Det handlar alltså om att möta elevernas 

behov av till exempel tydlighet och variation. 

6.2 Läromedlen och hjälpmedlen 

I förra kapitlet frågade jag mig under denna rubrik i vilken utsträckning och hur de 

olika läromedlen och hjälpmedlen användes. Dessa frågor kvarstår naturligtvis även i 

detta kapitel. Dessutom vill jag lägga till ytterligare en frågeställning från sidan 3, 

nämligen vad lärarna tänker om dem. För klarhetens skull redovisar jag dem i samma 

ordning som förra gången.  

6.2.1 Tavlan och OH:n 

Alla fyra lärarna talar i princip om tavla och overheadapparat i samma andetag. Efter 

vad de säger liknar användningen av de två hjälpmedlen varandra i mycket. De 

används ofta för att ge stöd och struktur åt det läraren talar om och/eller sammanfatta 

det lektionen handlar om.  

- Ibland är det lättare att ha det på overhead, tycker jag. Att det liksom är färdigt och 

klart. (…) Det är lättare att föra en dialog när man har overhead. 
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I samband med språkundervisning används tavlan till att skriva upp enstaka ord, 

medan OH:n i större utsträckning också används för att visa exempelmeningar eller 

facit. De två lärare som under observationerna inte uppvisade någon större användning 

av framför allt tavlan, gav i intervjuerna ungefär samma kommentarer som de andra 

två. Av deras svar att döma finns det alltså troligen inte någon större skillnad i hur 

mycket eller till vad lärarna använder dessa hjälpmedel. Istället antyder de att 

observationerna har givit en ofullkomlig bild. Framförallt lärare D återkom upprepade 

gånger till frågan om hur representativa de utvalda fem observerade lektionerna 

egentligen kan sägas vara.  

- Jag tror att jag använder tavlan mest när det är genomgångar - och det var det ju inga 

nu. Generellt tror jag att jag använder den mer på engelskan, man skriver upp ord som 

dyker upp och så. Men nu var jag ju inte så mycket i klassrummet under de här 

lektionerna…  

Tillfälligheter har alltså begränsat observationsresultaten, men intervjuerna har å andra 

sidan här tydligt fördjupat och utvecklat vad jag såg. 

6.2.2 Kopior 

Alla lärarna framförde på olika sätt nödvändigheten av kopior. Diskussionen kom att 

handla om varför detta är nödvändigt och vad det är som påverkar urvalet.  

 

- Nationella provet: Vad säger läroboken om det? Inget! Så då får man ju ta Skolverkets 

material… och det är ju meningen. Så det är väl framförallt i svenska [som kopior 

behövs], det är det. 

- I svenska går det ju inte att bara läsa om litteraturen eller att läsa strukturer i språklära 

och språkhistoria. De behöver ju ha exempel! Och då hämtar jag de exempel som passar 

mig, som jag kan. Det är ju inget att sticka under stol med. Det som intresserar mig eller 

det jag kan eller det jag tycker passar. Eller det jag tror att eleverna är lite roade av. 

Ibland kan man hitta nåt i tidningen och ibland i böcker. 

Det handlar alltså om att lärarna menar att eleverna behöver konkreta exempel, 

variation och aktuella anknytningar, men också bättre uppgifter än vad som finns i 

läroboken. Det kan också handla om ett behov av kortare och mindre omfattande 

texter, som kräver att läraren koncentrerar och komprimerar. Att läraren väljer att 

kopiera kan också bero på att denne saknar någon viktig skönlitterär text i elevernas 

bok. 

 
- Jag tycker inte att den boken som eleverna har, just när det gäller Strindberg, tar upp 

det som jag tycker är relevant och det som jag tycker är bra och det som är illustrativt. 

(…) Och gloslistor är ju sånt som inte finns i deras böcker, utan det är sånt som måste 

tryckas upp. (…) Och uppgiften i SvC också. Det finns inte i någon bok, utan man gör 

dem själv och det är väl det som gör att det blir rätt mycket kopiering: att man gör rätt 

mycket uppgifter själv. 

 

Lärarna vill alltså ge sitt eget urval eller det urval de tycker passar elevernas inriktning. 

De vill ge en förklaring som de tycker är bättre för eleverna eller dem själva. Det 

handlar också om tidsbesparing, om att använda texter man kan för att inte ständigt 

behöva läsa in sig på något nytt. 
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6.2.3 Läroböcker 

På frågan om huruvida läromedlen spelar någon roll vid planerandet av kursen, 

svarade lärarna i princip nej. Det de alla syftade på då var läroböckerna. Lärare A 

menade att man inte tänker så, även om läroboken ibland medvetet tillåts styra.  

- Så på det viset kan man väl säga att här försöker jag utgå från läromedlet. Så att jag 

inte hittar på en förfärlig massa andra saker runt omkring, utan att vi kan hålla oss till 

läroboken. För den ska ju som sagt kunna användas som hjälp för repetition eller att ta 

igen för eleven. Så där kan man säga att jag försöker låta läroboken styra. Men du hör 

att jag säger "försöka låta"... Det här att vi inte har hunnit längre i boken eller att vi har 

de här kapitlen kvar, som man skojade om förr, det tror jag inte existerar på så många 

ställen idag. 

Lärare B påpekade i princip att läroböckerna absolut inte har något med planeringen 

att göra i kurser som till exempel svenska A, där ”gången är gammal och beprövad”. I 

engelska har de något större betydelse, men även där finns möjlighet att variera 

beroende på vad som passar för dagen. Lärare C plockar som tidigare framgått ganska 

fritt det som passar ur boken. Även om jag aldrig ställde frågan rent ut, så framgår det 

att läroboken för C spelar större roll i religion än i svenska. Lärare D menar att 

läroböckerna till viss del kan spela roll vid planerandet av en kurs, men det handlar ju i 

första hand om vad man bör göra i kursen – om kursplan och kursmål. D använder 

vidare läroböckerna mer i engelska än i svenska, precis som kollegan B. 

- De tar upp sånt som vi i gamla tider fick lyfta fram själva med understrykningar, ord 

och grammatik som är viktiga. Så i engelskan använder vi läroboken mycket mer på 

lektionerna. 

- Dessutom så tycker jag nog nu för tiden att vi har väldigt bra böcker också. De 

innehåller texter som är intressanta och mångskiftande, och dessutom så får man plocka 

ut det som man verkligen tycker är intressant i böckerna. Man hinner ju inte med mer än 

kanske en fjärdedel av det som finns i böckerna, för man gör så mycket annat också. 

Läroboken kompletteras bland annat med diskussioner och andra muntliga övningar. 

Utan att göra någon explicit koppling till de observerade lektionerna, konstaterade D 

att om eleverna jobbar självständigt med ett område blir läroboken ofta viktigare. 

Ordet ”viktigare” syftar så vitt jag förstår här på att boken används i större 

utsträckning, eftersom eleverna då ofta får tydliga uppgifter att lösa i boken. I religion 

vill den ene läraren ha lärobok och den andre tycker inte att det behövs alls egentligen. 

Annars verkar alla lärare överens om att man i svenskundervisningen egentligen inte 

behöver så mycket mer än de skönlitterära texterna. 

- På de skolor jag har jobbat har vi sett till att vi har haft klassuppsättningar eller 

gruppuppsättningar av romaner och noveller. Och sen har jag använt de där novellerna 

till allt man kan behöva i språket också. (…) Och då behöver man ju inte ha nån lärobok 

- om svenskläraren vet vad som ska ingå i ämnet. 

Det är dock skillnad mellan de olika kurserna i svenska, även om lärarna ofta verkar 

göra på olika sätt olika år. I A-kursen - som i första hand är en språkutvecklarkurs - 

använder de flesta ingen fast lärobok, även om en av dem provar på det i år för att ha 

enkel tillgång till många bra övningar som eleverna behöver. I B-kursen – som 

innehåller litteraturhistoria också - är de alla överens om att det inte behövs någon 

lärobok, men alla använder det mer eller mindre ändå för elevernas skull. De 

skönlitterära texterna är dock viktigast. I C-kursen – som handlar om språk och 
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kommunikation - har alla en slags uppslagsbok med metoder och skrivexempel, men 

också väldigt mycket eget eller ihopplockat. 

Man kan fråga sig hur det kommer sig att eleverna går omkring och bär på så många 

läroböcker, när lärarna verkar ganska överens om att det egentligen inte behövs några. 

I alla fall inte i svenska. Av intervjusvaren framgår att det är för elevernas skull. De 

känner sig tryggare då. Det handlar bland annat om praktiska aspekter – att det ska 

vara lätt för både lärare och elev vid exempelvis sjukdom eller restuppgifter. 

- (…) och för att eleverna ska känna trygghet i att kunna gå tillbaka eller gå till en text 

om de inte riktigt förstod vad som hände i skolan. Eller om de inte var med. Då får de 

bara lappen med strukturen på och så ska de kunna gå till läroboken. Det är tanken, att 

man ska kunna klara sig även om man är sjuk. 

Hur används läroböckerna, då? Sitter eleverna och svarar på frågor i boken lektion 

efter lektion? Är det ändå den som är kursen och inget annat? Nej, den bild lärarna ger 

av sin läroboksanvändning är annorlunda. Den visar att de istället plockar ut viktiga 

saker (stoff eller övningar), diskuterar och hänvisar. Eleverna får läsa hemma och 

sedan pratar man på lektionen. Ibland använder lärarna bokens upplägg, om de tycker 

att det är bra och fungerar. 

Det är också värt att nämna att en och samma bok kan uppfattas olika av olika 

lärare. Den bok som en lärare tycker fungerar bra i undervisningen kan en annan tycka 

är hopplös, för att den inte passar dennes sätt att undervisa. Boken ska alltså passa 

läraren och kursmålen, men också eleverna. 

- Men sen så menar jag ju att man måste gå och se: vad finns det mer? Jag menar, man 

ska vara källkritisk. Bara för att jag har valt en lärobok, så är det inte säkert att det är 

den bästa informationen för alla elever. 

Andra kommentarer handlar om att läroboken måste användas med urskiljning och att 

arbetssättet måste varieras.  

6.2.4 Annan bok 

De andra böcker man talar om emellanåt handlar om romaner, framför allt i 

svenskämnet, samt om religiösa texter.  

- Bibeln är ju bra, den använder jag jättemycket. Bibeln är nog det läromedel som är 

mest frekvent använt i min religionsundervisning. För även om vi inte läser bara 

kristendom och judendom, förstås, så kan man hitta exempel på hur det beskrivs, så att 

man förstår hur det kan uppfattas även i andra religioner - eller vad man ska titta efter. 

Uppslagsböcker eller annan referenslitteratur var inget som någon av lärarna 

kommenterade särskilt under intervjuerna. Däremot finns en diskussion med lärare A 

återgiven i mina dagboksanteckningar från observationsperioden. Där berättar A om 

att användningen av andra böcker, framförallt när eleverna får välja böcker och 

arbetssätt själva, kan planeras på olika sätt. Ibland förbereder läraren en vagn med 

referensböcker som kan vara av intresse för eleverna, medan eleverna vid andra 

tillfällen får fråga först innan de får tips och idéer.  

6.2.5 Video 

Film visar lärarna som underlag för diskussion eller andra övningar (alla tre ämnena), 

som en slags miljöbeskrivning av ett land eller en tid för att öka förståelsen (i religion 
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eller svenska) eller för att ge stoff i form av dramer eller litteraturhistoria (i svenska). 

Lärare A talar också om en utvidgad användning av videoutrustningen. 

- Det går lite grann i vågor, men just nu är det mina elever som använder videon. I C-

kursen har de fått i uppgift att framföra en nyhet. (…) Och det är flera av eleverna som 

har valt att spela in på video, för då kan de ju hålla på och finslipa hur länge de vill, tills 

de själva är nöjda med det. Annars får de ju bara en chans... 

Det kan alltså handla om alternativa examinationsformer, men också om att ge 

exempel och mönster för till exempel olika talsituationer. Läraren spelar in exempelvis 

ett begravningstal eller valtal från TV och diskuterar det sedan i klassrummet. Ett 

annat sätt att använda videotekniken är att spela in gruppframträdanden, som sedan 

analyseras ihop med de deltagande eleverna för att öka möjligheterna till lärande 

genom att ge möjlighet till vidare diskussion och reflektion. 

6.2.6 Ljudmedia 

Alla lärarna använder musikillustrationer i svenskan. Det kan handla om introduktion 

till en epok, om stämning, men också om skönlitterärt stoff som noveller eller visor. 

Rent allmänt använder flera av dem musik som ett sätt att komma in i ämnet, som 

avslappning och/eller för att bjuda på variation. Språklärarna talar också om 

hörövningar och lyssnarträning. 

6.2.7 Dator 

Alla lärarna säger sig använda datorer i undervisningen ibland. De används då för 

ordövningar, informationssökning och/eller ordbehandling. Anledningen är i första 

hand behovet av variation, kanske framförallt vad gäller språkliga övningar i både 

svenska och engelska. Användningen beror bland annat av hur lättillgängliga datorerna 

är och om eleverna får plats, men också på hur mycket kunskaper eleverna redan har. 

Om inte alla elever är duktiga ordbehandlare, kan man inte begära att de ska göra en 

tidning till exempel. Några av lärarna låter framskymta att om användningen av 

datorer kunde effektiviseras, så att den lektionstid som går åt också blir givande och 

leder till lärande, skulle de använda sig mer av datorer. 

6.2.8 Saker 

De två lärare som under observationerna använde sig av vad jag här sammanfattar som 

saker (ting att visa upp eller spel att spela) påpekade behovet av variation, men också 

att sakerna kan ge miljökänsla/-förståelse och konkretisera fakta. Det är exempelvis 

lättare att förstå vad en didgeridoo är om man får se den och hålla den i handen. De 

andra kommenterade inte saken överhuvudtaget, trots att de rimligtvis såg den tomma 

kolumnen i översikten över sin läromedelsanvändning. 

6.2.9 Annat  

Alla lärarna kommenterade nödvändigheten av att använda nationellt provmaterial, 

men annars nämnde de i princip inga andra hjälpmedel eller läromedel. Dock finns det 

några undantag som är värda att nämna. Flera talade om artiklar och om nyttan av att 

få eleverna att läsa tidningar, även om de tydligen inte använder hela tidningar i 

klassrummet. Istället kopieras det som är intressant. Lärare C nämnde att dia-bilder är 

bra att ha när man ska visa konst för att eleverna ska förstå modernismen bättre. 



 

51 

Dessutom talade de två som återanvände elevernas uppgifter för fortsatt lärande också 

kort om detta. 

Lärare A återkommer till denna senare användning. Förutom att A talar om det i 

samband med hur videon brukar användas samt i samband med den observation då 

eleverna i repetitionssyfte fick fylla i en tidsaxel de gjort tidigare, återfinns en 

berättelse om ytterligare ett liknande tillfälle i min observationsdagbok. I syfte att mer 

eller mindre tvinga eleverna att läsa kommentarerna de fått på sina 

inlämningsuppgifter – och därigenom öka möjligheterna till lärande – fick en klass en 

lite annorlunda uppgift. Under lektionen fick eleverna tid att gå igenom och rätta sina 

fel samt att presentera och rätta ett av dem inför klassen. Det fungerade dessutom bra. 

6.2.10 Valfritt 

Frågan om hur läromedelsanvändningen ser ut och fungerar när den är valfri för 

eleverna, kommenterades något i samband med frågan om hur man sätter igång en 

klass som man inte kan övervaka hela tiden. Jag ser dock inga generella mönster i vad 

lärarna berättar, utan användningen och hur ofta den är fri beror av många olika 

kontextuella faktorer. De som nämns oftast handlar om vilka elever det är och var man 

är i kursen. Däremot är de alla överens om att uppgiften måste vara tydlig, gärna 

konkret och handlingsinriktad, så att eleverna vet vad de letar efter och lätt kommer 

igång. 

6.3 Användningssätt och funktioner 

Hur används olika läromedel och hjälpmedel? På vilket sätt? Till vad? Alla dessa 

frågor liknar varandra, men är ändå inte riktigt desamma. Man kan tillägga: Varför? 

eller Av vilken anledning används de? Redan från början står det klart att intervjuerna 

ger mer nyanserade svar än vad observationerna gjorde, även om lärarna ofta talar mer 

om undervisningen i sin helhet än om själva läro- och hjälpmedlen. De talar om att 

eleverna ska få reda på det viktiga (information/stoff från lärare med stöd av OH eller 

tavla, böcker, nätet, kopior) och om övningar (bok, kopior) eller som utgångspunkt för 

övningar (kopior, video), men också om att få eleverna att känna och förstå (texter med 

inlevelse, video, ljud, bilder). Alla fyra talar de också om att med läro- och hjälpmedel 

skapa variation (oftast med hjälp av ljud, bild eller saker), om att ge struktur (med 

hjälp av boken eller stödord på tavla eller OH) samt ge exempel/mönster (i princip alla 

hjälp- och läromedel kan användas till detta). Tre av fyra uttrycker också explicit hur 

läro- och hjälpmedel används för att ge sammanhangen och för att ge eleverna 

möjlighet till repetition. Två av dem talar om att skapa stämning, ge inlevelse, hjälpa 

eleverna att komma in i ämnet och/eller att ge eleverna grund för utvärdering och 

självreflektion.  

Som redan tidigare har framgått handlar frågan om läromedel för lärarna mycket om 

läroböcker. Det visar sig att lärarna anser att de kan och bör vara hjälpmedel för både 

elever och lärare. Exempel och kommentarer gäller både den egna undervisningen och 

hur de kan tänka sig att andra gör. 
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Tabell 5: Hur (eller: Till vad) läroboken kan eller bör användas 

 
 

Hjälpmedel för elever Hjälpmedel för lärare 

Ge fakta/mönster Ge hjälp att begränsa stoffet 

Lära ut/vänjer dem vid en metod Underlätta att ge tydliga/vettiga uppgifter 

Ge hjälp till reflektion Ge inspiration 

Ge trygghet Ge frihet att improvisera och välja själv 

Ge struktur Ge struktur 

Ge stöd, t.ex. vid eget arbete Ge stöd om läraren är osäker 

 Vara arbetsbesparande 

I tabellen kan utläsas på vilka sätt lärarna i denna undersökning menade att läroboken antingen 

kan eller bör hjälpa elever och lärare. Uttalandena som samlats till stöd för de olika 

kategorierna handlar både om läroböcker som lärarna själva använder och om böcker de skulle 

vilja ha. 

 

Eleverna kan ha hjälp av läroboken så tillvida att den ger grundfakta i ämnet och/eller 

exempel och mönster för hur man kan tänka för att lösa ett problem eller skriva för att 

texten ska fungera i ett visst sammanhang. Den kan också lära ut eller vänja dem vid 

en metod, till exempel hur man kan läsa texter på olika sätt för att snabbt kunna lösa 

olika uppgifter. Läroboken kan också ge eleverna hjälp att reflektera kring sitt lärande 

och sin kunskap samt vara en trygg hamn om de går vilse i undervisningen. I tabell 5 

har jag samlat alla de olika sorters hjälp lärarna mer eller mindre tydligt menar att 

lärare och elever kan ha av läroböcker.  

För både elever och lärare kan det handla om att läroboken ger förslag på en 

struktur för ämnet och hur det kan förstås. Lärarna kan använda sig av den eller välja 

ett annat sätt att presentera det hela på, medan eleverna antingen känner igen sig i 

boken eller får något att jämföra lärarens framställning med i sitt förståelsearbete. 

Läroboken sägs också kunna ge stöd. Detta är lite mer diffust, men för elevernas del 

kan det handla om en grund för eget arbete och för lärare skulle boken kunna ge stöd 

om denne känner sig osäker i ämnet. För lärarna själva kan en lärobok ge hjälp att 

begränsa stoffet och underlätta lärarens arbete genom att servera bra uppgifter till 

eleverna. På så sätt – och kanske även på andra sätt, t.ex. när elever ska läsa ifatt om de 

varit sjuka eller om läraren redan är väl inläst på boken – kan en lärobok vara 

arbetsbesparande för läraren. Alla lärare i min undersökning trycker dock på vikten av 

att läroboken är inspirerande och ger dem idéer om hur undervisningen ska gå till, men 

också att den ska lämna utrymme för läraren att improvisera och göra på sitt eget sätt. 

Nämnas kan slutligen att läro- och hjälpmedel också kan användas till avslappning, 

som njutningsmedel (!) och för att variera examinationsmöjligheterna. 

6.4 Ämnen och kurser 

Skillnader i läro- och hjälpmedelsanvändning mellan ämnen och kurser, visade sig 

också handla om böcker. Övriga läromedel och hjälpmedel verkar nämligen inte 
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uppfattas som kurs- eller ämnesrelaterat av de intervjuade lärarna, utan snarare som 

olika sätt att variera undervisningen. Läroboksbehovet i religion skiljde sig mellan de 

två lärarna, men båda engelsklärarna var överens om att de använder sådana mer i 

engelska än i svenska. Alla fyra klarade sig med referenslitteratur samt diverse 

antologier eller hela skönlitterära verk i svenskans kurser B och C, kompletterade med 

en hel del kopior. I A-kursen är det bara en lärare som talar om att använda lärobok 

mer regelbundet, och då för uppgifternas skull snarare än stoffet. Detta sistnämnda 

påminner om de båda engelsklärarnas kommentarer om vikten av att ha tillgång till 

texter med genomtänkta övningar. 

6.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis upplever jag att alla lärarna har övergivit den äldre inlärningssyn 

som Maltén tar avstånd från,
128

 ser eleverna som aktiva och kompetenta samt ser som 

sin viktigaste uppgift att vara stödjande i elevernas kunskapande. De har en 

självständig och kritisk hållning till läroböckerna. De ser fördelar med att använda 

dem, men också nackdelar. Böckerna används, när och om de används, med 

utgångspunkt i hur läraren vill presentera relevant stoff för de aktuella eleverna. Det 

handlar alltså om att optimera användningen med hänsyn tagen till hur elevernas 

lärande sker bäst, inte bara på just varje enskild lektion utan också i ett längre 

perspektiv. Läroboken tillåts helt enkelt styra när det finns anledning till det, även om 

den aldrig används från pärm till pärm. Lärarna tror också att eleverna vill ha en egen 

bok, åtminstone att de föredrar det framför mängder av kopior. Dessutom ser de att 

behovet finns för att alla ska ha en chans att följa med. Tilläggas kan att även om 

lärarna ofta säger sig vara tveksamma vid en direkt fråga om hur ett bra läromedel 

skulle se ut, så kan de  i nästa andetag formulera vad de skulle vilja ha eller vad de 

saknar i befintliga böcker.  

Undervisningsmaterialen används flexibelt och mångsidigt för att hjälpa eleverna 

till struktur och inlevelse. Lärarna har i engelska ett tydligare behov av läroböcker med 

färdiga texter än i andra ämnen. På frågan om varför man kompletterar läroboken med 

kopior, svarar lärarna att det beror på eleverna och på vad som passar dem själva. 

Underförstått handlar det som jag ser det samtidigt också om hur de tolkar kursmålen, 

vad eleverna ska ha eller bör ha läst. Övriga läromedel och hjälpmedel används som 

komplement, för att variera undervisningen och för att om möjligt ge eleverna 

möjlighet till inlevelse. Noteras kan att dia-bilderna verkar ha spelat ut sin roll och att 

datorer inte används överdrivet mycket. Lärarna använder alltså vad de anser sig 

behöva för att göra ett bra jobb, vilket handlar om att förmedla inte bara fakta utan 

framförallt känsla och engagemang till eleverna. De vill förklara så att eleverna förstår, 

med sig själva som redskap. 
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7 RESULTATSAMMANFATTNING 

Med två olika datainsamlingar i en och samma undersökning kan både läsare och 

författare behöva ytterligare klargöranden inför diskussionskapitlet. Här följer därför 

en kort sammanfattning av resultaten med utgångspunkt i mina frågeställningar. 

 

Vilka läromedel och hjälpmedel används? I vilken utsträckning? 
 

Läroböcker används inte så mycket som man kunde vänta efter att ha läst den svenska 

forskningen. Däremot förekommer en riklig användning av kopior, tavla och 

overheadapparat på mer eller mindre varenda lektion. Datorer, video och ljudmedia 

används frekvent, om än inte lika ofta. Konkreta saker användes också ibland, i alla 

fall av två lärare. Dia-bildernas glansperiod verkar vara över.  

 

Vad påverkar användningen av dem? Vad spelar ämnet respektive lärarstilen för roll? 
 

Lärarnas tankar om syftet med undervisningen och deras inställning till nyttan med 

olika material är det som påverkar användningen i första hand. Är det ett bra sätt att 

uppnå målen? Det handlar alltså om didaktiska spörsmål. Att arbeta med datorer tar tid 

som kanske kan användas effektivare, en bok kan vara bra som stoffgivare eller 

referens i ett sammanhang men bedömas som bristfällig i ett annat. Lärarna ser heller 

inte bara till kognitiva mål, utan också till affektiva mål (t.ex. att kunna arbeta 

självständigt, att kunna tala och lyssna i en grupp) och till processmål (att kunna 

anteckna, att veta hur man studerar).
129

 Elevgruppen påverkar, både beroende på hur 

stor den är och på vilka elever som ingår i den (inriktning och intresse, men också grad 

av ansvarstagande samt kunskapsnivå). Ett arbetssätt fungerar dessutom bara om 

eleverna gillar läget.  

Praktiska faktorer påverkar också. Det handlar om sådant som läraren kan ta hänsyn 

till vid planeringen (som tillgång på datorer) eller sådant som blir en överraskning (om 

bandspelaren inte låter, om kopiatorn är trasig). Dessutom handlar det om tid. Har 

läraren den tid som behövs för att förbereda det ena eller det andra? Ibland kan detta 

tas hänsyn till i förväg och ibland inte. Lektionens längd är också en tidsfaktor att 

räkna med, även om lärarna inte gav något entydigt svar på hur det påverkar. Ibland 

kan en längre lektion kräva mer variation, vilket leder till att flera olika material 

används. Samtidigt kan en längre lektion ge möjlighet till fördjupning i ett eller några 

få läromedel. 

Slutligen påverkar läraren själv samt ämnet och kursen läromedelsanvändningen. 

Alla lärarna är olika och gör delvis olika. Det är accepterat och självklart för dem. Att 

döma av min inledande analys i intervjukapitlet har de alla en syn på eleverna som 

aktiva och ansvarstagande (idealt sett åtminstone), en kunskapssyn som handlar om 

förståelse, tillämpning och reflektion samt ser sig själva som stödjare och hjälpare i 

elevernas arbete med sitt lärandearbete. Min bedömning är att de med Zahoriks 

ordalag tillämpar extension-stilen med åtskilliga drag av thinking-stil. Eller tvärt om. 

När det gäller ämnet menar alla lärarna rent allmänt att läromedelsanvändningen 

beror av var man är i kursen, vilket moment som är aktuellt. Det blir särskilt tydligt i 
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svenskämnets olika delkurser. Båda lärarna i svenska-religion verkar använda ungefär 

samma strategier för läromedelsanvändning i de olika ämnena, även om de ofta skiljer 

sig från varandra i detaljerna. Lärarna i svenska-engelska är dock överens om att 

läromedelsanvändningen i engelska är annorlunda jämfört med svenskan. I engelskan 

använder de läroboken i mycket större utsträckning, liksom tavla och/eller overhead 

som facit eller repetition. Ämnet kan alltså antas påverka mer än lärarstilen. 

  

Hur tänker lärarna om undervisningsmaterialen och användningen av dem? 
 

Tre ord kan sammanfatta svaret på den frågan: individuellt, konkret och elevcentrerat. 

Var och en gör som det passar just den läraren bäst, för att undervisningssituationen 

ska bli så bra som möjligt för eleverna och dem själva. De använder sig själva och sina 

individuella intressen i undervisningen. Lärarna använder sedan de material som 

behövs, helt enkelt. Denna självklarhet uttrycks i konkreta exempel och inte med några 

teoretiska överbyggnader. De talar om elever och om sig själva – om praktiken med 

mig som praktiker. Det betyder dock inte att teorierna inte finns där, man kan ana dem 

mellan raderna. Men hela tiden återvänder samtalet till eleverna och deras 

inlärningssituation. 

 

Hur (eller Till vad) används läromedel och hjälpmedel på gymnasiet? 
 

Svaret är enkelt: Till att forma en undervisning som hjälper eleverna att lära det de 

behöver för att nå målen. För att bli mer konkret används undervisningsmaterialen till 

planering och uppgiftsbeskrivning, för att ge stoff och övningar. Läroböckerna 

används av lärarna som en hjälp att begränsa och strukturera stoffet, för inspiration och 

som uppgiftsbank. Någon enstaka gång används de också till att disciplinera gruppen. 

För eleverna handlar det huvudsakligen om referensböcker som kan ge stöd till 

exempel vid sjukdom, menar lärarna. Övriga läro- och hjälpmedel används huvud-

sakligen för att öka förståelsen, levandegöra och för att ge variation. Det mesta av det 

material lärarna använder i klassrummen kan betecknas som läromedel, men inte 

riktigt allt. När tavla, OH eller kopior används för vad jag här kallat planering, får nog 

målen sägas vara i huvudsak av praktisk och administrativ natur snarare än 

inlärningsmässig. 

 

Studiens resultat rörande användningen av läromedel och hjälpmedel i de undersökta 

ämnena på gymnasiet kan sålunda sammanfattas i följande punkter: 
 

- Förlagsproducerade läromedel används en hel del, men dominerar inte 

lektionstiden. Icke bokliga läromedel används dessutom frekvent. 
 

- Något läromedel som kan kallas primärt eller centralt, i betydelsen att det 

används i princip varje lektion eller styr planeringen, verkar i princip inte 

förekomma. Läroboksanvändningen i engelska är väl det som kommer närmast, 

men måste sägas vara mycket friare än så. 
 

- Lärarna planerar kursen och sin läromedelsanvändning utifrån kursplanens mål, 

elevgruppens behov och intressen samt sina egna premisser. Resultatet från min 

förstudie kan alltså sägas bli bekräftat av denna undersökning. Lärarnas 

läromedelsanvändning är bra mycket mer genomtänkt och pedagogiskt medveten 

än vad åtminstone den svenska forskningen i huvudsak visat hittills. 
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8 RESULTATDISKUSSION 

Undersökningen av lärarnas ord och arbete har för mig levandegjort alla summariska 

översikter om lärarforskning. Förhoppningsvis har även läsaren fått exempel på både 

lärarnas planeringsnystan och spontana lösningar på grund av att något oförutsett 

inträffat under eller i anslutning till lektionerna. Dessutom har en närmare inblick 

givits i vad lärares praktiska teorier om elever, kunskap och lärarroll kan handla om. 

Mina resultat pekar också på en del saker som det finns anledning att resonera vidare 

kring, vilket jag ska göra i detta kapitel.  

8.1 Om lärarna och ämnena 

Eftersom Zahorik är en av de få forskare som försökt koppla samman läromedels-

användning och lärarstil, har jag försökt jämföra hans beskrivning av olika lärarstilar 

med mina resultat. Det har inte alltid varit helt enkelt, kanske beroende på att jag har 

ett annat perspektiv. Lärarna i min studie pendlar mellan de olika stilarna. Som jag 

förstår Zahorik beror de olika stilarna till stor del på fokus, det vill säga på 

undervisningens inriktning och mål.
 130

 Men som jag ser det handlar fokus inte om en 

hel lärarstil utan om olika mål vid olika tillfällen, om inriktningen på just den uppgift 

som ska lösas vid respektive tillfälle. De olika kunskapsformer som den nu aktuella 

läroplanen talar om – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – påminner mycket 

om Zahoriks tal om olika fokus. Eftersom undervisningen inte ska ”ensidigt betona 

den ena eller andra kunskapsformen”,
131

 och eftersom alla nivåer återfinns i de olika 

betygskriterierna i spannet G-MVG, måste lärarna alltså växla fokus för att alla elever 

ska få chans att utvecklas på sin nivå. Min uppfattning är att lärarna i min 

undersökning gör så, medan Zahorik inte ens diskuterar möjligheten. Jag vill alltså 

ifrågasätta att en lärare, som Zahorik menar,  skulle ha samma stil jämt – eller att det 

ens är önskvärt. Däremot är det viktigt att alla nivåer finns med i varje kurs. 

Lärarna återkommer hela tiden i sina intervjuer till att det är individuellt hur man 

väljer – och måste vara det. Jag slogs av att de alla utan choser poängterade hur viktigt 

det är att läromedel och metoder passar den individuelle läraren. Man kan ju tänka sig 

att detta påstående ur ett politiskt perspektiv inte låter så bra, eftersom en god lärare 

ska ha eleven i centrum. Ingen av lärarna försökte dock på minsta sätt ursäkta sig, så 

man kan med fog fråga sig om det finns någon motsättning här. Efter att ha sett hur de 

jobbar för eleverna och deras utveckling, kan jag bara tolka detta på ett sätt: Lärarna 

ger sig själva förutsättningar att göra ett bra jobb, genom att tillåta sig att välja material 

som de själva kommer överens med och tycker om. Naeslund talar om att ”lärares 

egennyttiga strävan efter goda arbetsförhållanden driver dem att göra ett bra jobb” (s. 

197), vilket alltså stämmer bra in även på resultaten i denna studie.
 132

 Jag kom under 

intervjuernas gång också att tänka på de ”curriculum stories” som Sigrun 

Gudmundsdottir forskat kring.
133

  Hon kallar lärarens sätt att forma undervisningen, 
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välja huvudpunkter i ämnet och liknande, för dennes ämnesberättelse, och visar hur 

erfarna lärare (i främst historia  eller ”social studies”) har utvecklat en mer självständig 

ämnesberättelse än nybörjarlärare. Lärarna i denna studie är inga nybörjare någon av 

dem, vilket kan förklara deras självständighet. Däremot undervisar de också i språk. 

Även om Gudmundsdottirs forskning om ämnesberättelser kanske inte rakt av kan 

generaliseras till att gälla också dem, tror jag dock att läraren alltid måste ha en tanke 

om vad ämnet handlar om. Han eller hon måste ha bestämt sig för vad som är det 

viktigaste och hur olika delar kan relateras till varandra om undervisningen ska bli 

meningsfull. I denna studie ser vi lärare som på det sättet formar undervisningen till 

sin egen ämnesberättelse, sin tolkning av läroplan och betygskriterier.  

Arfwedson lyfter fram att just personligheten är lärarens främsta arbetsredskap, 

vilket innebär att individuella skillnader lärare emellan är gott och nödvändigt snarare 

än ett problem
134

. Det innebär också att även lärare på samma skola är olika. Förutom 

personligheten kan olikheter bero på att det kan finnas olika lokala kulturer inom 

skolan. Det skulle kunna vara förklaringen till att en av mina lärare skiljer sig från de 

andra i hur mycket som sägs och diskuteras under observationstiden och intervjun. Det 

kan tänkas att vissa lärare utvecklat en annan diskussionskultur än andra. Det kan 

också tänkas att det helt enkelt är en fråga om rum och tid, till exempel var man har sitt 

arbetsrum eller var man äter lunch eller var läraren väljer att tillbringa 

förtroendetiden
135

. 

På vilket sätt påverkar då ämnet och kursen hur läromedelsanvändningen ser ut? 

Mina lärare säger: I engelska är boken bra att ha, tidsbesparande och med allt bättre 

innehåll. I religion kan den också vara bra att ha, då finns grundinformationen där med 

ett vettigt upplägg och allt bättre diskussionsfrågor. I svenska behövs egentligen ingen 

bok, men ibland kan det vara bra att ha för idéer till läraren och uppgifter till eleverna. 

Framförallt i svenska gör alla lärare olika i de olika kurserna, vilket passar bra in i den 

ämnesforskning som Grossman och Stodolsky berättar om.
136

 Modersmålet är ett brett 

och tillåtande ämne, där lärarna följaktligen har svårare att komma överens om var 

tonvikten skall ligga. Det är helt enkelt tillåtet att ha olika uppfattning. Religion är ett 

humanistiskt ämne som handlar om en del faktakunskap, men framförallt om förståelse 

och helheter. Då finns utrymme att göra på lite olika sätt, som de två lärarna i denna 

studie också gör. Tilläggas kan att även om engelsklärarna är de som använder 

läroboken mest i denna studie, är de väldigt fria i jämförelse med mycket tidigare 

forskning.  

Slutligen kan konstateras att mina resultat stämmer bra med vad Sosniak och 

Stodolsky kom fram till, nämligen att samma lärare undervisar - och använder läro- 

och hjälpmedel - på delvis olika sätt i olika ämnen.
137

 Detta tyder på att läromedels-

användningen inte nödvändigtvis är så intimt förknippad med lärarstilen som Zahorik 

menar. Särskilt värt att notera i sammanhanget är dessutom detta med de olika 

kurserna. Alla lärarna i min studie är överens om att läromedelsanvändningen ser olika 

ut i de olika kurserna framförallt i svenska. Detta visar tydligt vikten av att forskaren 

inte heller talar rent generellt om hur olika ämnen är, utan också tänker på att de olika 

kurserna inom ämnet kan tänkas vara olika. Rent konkret innebär det i mitt fall att jag 
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nog med större sannolikhet får se läroböcker användas på en lektion i Svenska B än 

vid ett besök i någon av kurserna A eller C.  

8.2 Om perspektiv och medvetenhet 

Något som särskilt slagit mig är att den oro som både politiker och forskning tidigare 

givit uttryck för, oron för att en förlagsproducerad lärobok används för mycket i 

undervisningen och att detta får negativa konsekvenser, här snarast vänds i sin motsats. 

Resultaten från mina observationer visar att läroböcker inte används under lektionerna 

i någon större utsträckning, även om de oftast finns tillgängliga och lärarna hänvisar 

till dem emellanåt. Intervjusvaren styrker denna bild och visar att flera av lärarna 

anstränger sig för att använda läroböckerna mer än vad de gjort tidigare. Om de 

överhuvudtaget känner någon oro i samband med läroboksanvändningen handlar den 

alltså om att läroboken används för lite. Hur kan detta förstås? 

Om man inte nöjer sig med att avfärda det hela med kommentaren att vi mäter olika 

saker – jag har bara tittat på den tid/de tillfällen läroboken verkligen används i 

klassrummet och inte fördjupat mig i i vilken utsträckning den påverkat själva 

innehållet – så är en rimlig slutsats att lärarna inte anser att det får några negativa 

konsekvenser när läroboken får ta plats. Eller i alla fall att dessa konsekvenser i så fall 

uppvägs av andra och viktigare saker, som till exempel att eleverna känner sig tryggare 

med det stöd boken ger. Lärarna verkar med andra ord ha ett annat perspektiv på 

frågan. Det är väl som makarna Arfwedson skriver att lärarnas didaktiska svar 

(genomförande-kontextens) styrs av ”andra och mer påträngande, 

verklighetsförankrade faktorer än beslutskontextens [skolpolitikens] och 

kunskapsproduktionens [vetenskapens] idéer”.
138

 

Dessutom är det möjligt att det har skett en förändring över tiden. Juhlin Svensson 

fann ju att läroboksstyrningen var stark och att lärarna arbetade oreflekterat med den 

utan att utnyttja det friutrymme som den nya läroplanen gav, medan mina resultat visar 

självständiga och reflekterande lärare som genomför det de vill med undervisningen 

med eller utan bok. Å andra sidan kan ju detta med olika perspektiv vara en förklaring 

till Juhlin Svenssons resultat. De lärare hon frågade tyckte faktiskt inte heller att 

läroboken var styrande på något negativt sätt, men det avfärdades med att de var 

oreflekterade. Kanske begränsade hennes styrteoretiska vetenskapliga perspektiv 

hennes tolkningsmöjligheter. Dessa resonemang leder osökt över till den andra stora 

skillnad som mitt resultat påvisar i förhållande till mycket av tidigare forskning – 

åtminstone den svenska. I den undersökning som redovisas här möter vi alltså lärare 

som på ett mycket medvetet sätt väljer läromedel och hjälpmedel. I sina val tar de 

hänsyn inte bara till läroplanen och kursplanen (och därigenom ämnet), utan också sig 

själva. Dessutom spelar eleverna en större roll i lärarnas undervisningsplanering än vad 

de anar, precis som Arfwedson sammanfattar i sin forskningsöversikt. Och precis som 

hos Sosniak och Stodolsky har lärarna fler och större mål än att bara gå igenom 

boken.
139
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8.3 Om läromedlen och hjälpmedlen 

I styckena ovan har mycket handlat om läroboken, men det finns fortfarande några 

saker att tillägga. Mina resultat visar att Juhlin Svenssons slutsats om den flitiga 

användningen av en primär lärobok inte är hela sanningen om gymnasiets 

läromedelsanvändning, i alla fall inte i alla ämnen och nu tio år senare. Detta kan 

innebära att den frihet som den nya läroplanen införde numera utnyttjas av lärarna. Det 

kan också vara ett tecken på att Jensens teori stämmer, att mer lärartid i klassen gör 

undervisningen mindre läromedelsbunden.
140

 Kanske är läroboksanvändningen så pass 

liten just för att dessa lärare har klasserna fler timmar i veckan än vad en lärare med 

bara ett ämne skulle ha. Frågan är varför det ändå i första hand är läroboken lärarna 

tänker på när jag talar om läromedel? Jag menar, jag har ju sett att de gör som de säger 

(precis som hos Magnusson
141

), så deras läromedelsanvändning är ju med stor 

sannolikhet rik och varierad även när jag inte är där. De använder läroboken på sina 

egna villkor och inte på läroboksförfattarens. Varför sätter då alla ett spontant 

likhetstecken mellan läromedel och lärobok? Är det för att alla andra läromedel och 

hjälpmedel, möjligen med undantag av datorn, är neutrala och inte väcker eller har 

väckt debatt? 

Intressant är också att endast en av Englunds fem varför-punkter
142

 nämns av 

lärarna i min studie. Lärarna sade ingenting om läroboken som kunskapsgaranti, om 

gemensamhetsskapande eller om att den skulle underlätta utvärderingen av elevernas 

kunskaper. Inte heller om att den kan användas disciplinerande, även om jag kunde se 

sådana tendenser under en av observationerna. Istället handlar alla de användnings-

områden som lärarna nämner om det Englund sammanfattar som att ”underlätta arbetet 

och livet i övrigt för lärare och elever”. Det handlar om läroboken som referens, 

idégivare och hjälp till begränsning av stoffet bland annat. Sade lärarna inte allt de 

tänker? Eller har synen på läroboken ändrats? Åtminstone dessa lärare har tydligen en 

annorlunda syn, som utan vidare skulle kunna beskrivas med den devis Juhlin 

Svensson hade som mål: Läromedlen som skelett i kunskapserövrandet. 

Undersökningen har också visat att användningen av kopior är mycket större än vad 

någon tidigare studie kommit fram till. En viktig anledning är naturligtvis den tekniska 

utveckling som skett sedan 70-talets undersökningar. Användningen är större och 

annorlunda helt enkelt för att det går att göra mycket mer idag, som att kopiera till 

exempel bilder och tidningsartiklar. På frågan om varför de använde så mycket kopior, 

svarade lärarna ofta precis som hos Juhlin Svensson att läroböckerna behövde 

kompletteras. Antingen innehöll de inte alls det som lärarna ville ge eleverna, eller så 

var det för långt eller för komplicerat för eleverna. Ibland behövdes aktuellare material 

till exempel från tidningen. Efter att ha hört dessa lärare, som tydligt har mål och 

elevbehov i sikte utan att direkt uttrycka det i ord, blir jag ännu mer fundersam över 

vad lärarna hos Juhlin Svensson egentligen menade med sina svar om att boken inte 

höll måttet – och över varför forskaren ifråga inte frågade dem mer ingående. 

Teknikens utveckling har alltså påverkat läromedelsanvändningen, men rimligtvis 

handlar det också om tid. Tid att lära känna och lära sig utnyttja ett hjälpmedel. Så 
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trots att datoranvändningen var liten i denna studie finns nog en chans även för 

datorerna - när utvecklingen kommer ifatt lärarnas behov, när de blir mer lättill-

gängliga och när lärarna hunnit jobba med dem en tid! För det måste ju fungera på 

vägen mot målet, annars väljer lärarna bort arbetssättet eller hjälpmedlet. Och fungerar 

effektivt ur lärandesynvinkel gör ju inte datorerna och informationstekniken i skolan, 

enligt exempelvis Alexandersson och Limbergs senaste rapport.
143

 Däremot är ju både 

sättet att använda tavlan och OH:n mycket mer varierad och dessutom 

användarfrekvensen större i denna undersökning än den som beskrivs hos Gustafsson. 

Till skillnad från då och där kan båda dessa hjälpmedel för det mesta räknas som 

viktiga informationsbärare. 

Slutligen en motsägelsefull upptäckt: Lärarna säger att de använder läroboken 

mycket, men det syns inte under observationerna. Vad menar de då? Naturligtvis kan 

det vara så att de mer eller mindre omedvetet vill ”svara rätt”, men jag är tveksam till 

att svensklärare i gemen har den uppfattningen att en stor läroboksanvändning skulle 

vara mer rätt än motsatsen. En annan förklaring tycks mig mycket rimligare: Johnsen 

nämner kortfattat att forskningen av praktiska skäl enbart mäter läromedelsanvänd-

ningen under lektionstid.
144

 Det självständiga arbete som eleverna har att utföra vid 

andra tillfällen, blir aldrig infångat och beskrivet i forskningen. Kanske kan detta vara 

en förklaring till att lärarnas uppfattning i just detta fall skiljer sig från vad jag såg. 

Lärarnas perspektiv begränsar sig ju inte till den enskilda lektionen. De har ju att ta 

hänsyn till helhetsbilden, både av eleverna och av undervisningssituationen. Då är det 

inte så konstigt om min snäva lektionsbild inte stämmer överens med deras uppfattning 

om sitt arbete. Och om man ska se även detta i ett större perspektiv är det heller inte 

konstigt att lärare inte känner igen sig i de forskarbeskrivningar av skolan som bara 

täcker en del av deras verklighet.  

8.4 Om språket 

Vid en flyktig genomgång av lärarnas svar och kommentarer kan det verka som om de 

inte är särskilt genomtänkta, som om läromedel används oreflekterat. Åtminstone var 

det så jag upplevde det under intervjuernas gång, då alla mina frågor inledningsvis 

besvarades ganska ytligt. Hade Juhlin Svensson alltså rätt i att lärarna är oreflekterade? 

Trots att jag med mina frågor försökte ringa in de olika saker som lärarna anser 

påverkar läromedelsanvändningen, var de påfallande luddiga när jag försökte få dem 

att generalisera. Däremot blev de konkreta och tydliga så fort vi diskuterade enskilda 

lektioner, bestämda grupper eller namngivna läromedel.  

Den sammanlagda bilden av observationer och intervjuer är dock mycket tydlig: 

Lärarna gör genomtänkta och medvetna val i samband med användningen av 

läromedel och hjälpmedel, val som syftar till att underlätta inlärningen för eleverna. 

Ändå uttrycks detta ofta inte särskilt tydligt! Lärarna talar inte om sin kunskapssyn, 

eller teorier om lärande, eller ger raka svar på varför de väljer kopia framför lärobok. 

Istället ger de konkreta exempel ur sin undervisning som visar det genomtänkta 

resultatet av denna kunskapssyn, dessa teorier och dessa val. Jag har gått tillbaka till 

rådata åtskilliga gånger för att undersöka om jag drar för stora växlar på dem, om jag 

lägger in för mycket i vad som sägs och i vad jag ser. Bilden av de genomtänkta 
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lärarna kvarstår ändå, trots att de sällan förklarar sig i teoretiska ordalag eller svarar 

direkt på frågorna. Vi ser här något som verkar vara en oförmåga att uttrycka teorierna. 

Kunskapen finns, men inte det professionella språket. Är det så?  

Tydligt och klart, skulle väl Colnerud och Granström säga. Och konsekvenserna blir 

en svårighet att växa som professionell.
145

 Jag kan dock inte låta bli att leka med 

tanken på att detta kanske är att undervärdera praktikens konkreta reflektioner. Kan det 

vara så att dessa har ett minst lika stort värde som allmänna teorier? I sitt pedagogiska 

arbete ser flera av lärarna vikten av mönster och exempel för att eleverna ska ha lättare 

att lära. Kan inte detta gälla även för yrkesutövarna? En annan tanke som slår mig är 

denna: Eftersom jag som forskare är ute efter att beskriva vardagen/det vanliga, är det 

väl inte så konstigt om jag får vardagsspråket i bandspelaren? Många talar ju om att 

lärarna mer eller mindre per automatik hamnar i ett handlingsinriktat språk, eftersom 

det är vad vardagen kräver av dem, men jag bedömer alltså att metatankarna finns där 

även om de inte uttrycks. 

Lärarna i studien har såvitt jag kan bedöma en progressiv syn på lärande, ett 

pedagogiskt perspektiv som skulle kunna beskrivas med hjälp av exempelvis Bruner 

eller Vygotskij och en didaktisk förmåga att kombinera pedagogiska tankar med 

konkreta metoder – alltihop viktiga lärarkompetenser enligt Maltén. Av någon 

anledning framhåller man dock inte teorierna trots att man har dem. Vill lärarna inte 

tala om detta och i såfall varför inte? Tycker de kanske att det inte behövs, eftersom 

det handlar om självklarheter för dem och eftersom de antar att detsamma gäller för 

mig i egenskap av kollega? Eller tyder det på en ovana att diskutera målinriktat, precis 

som Colnerud och Granström framhåller?
146

 Eller handlar det om brist på tid, vilket 

leder till att man är van att bara tala om det man upplever som viktigast just då, 

nämligen den akuta praktiken? Jag har inga färdiga svar. 

Till diskussionen om vad lärarna egentligen svarar på kan tilläggas ytterligare en 

didaktisk reflektion. Carlgren och Marton menar att läraryrket ”håller på att förändras 

från en hur- till en vad-kultur” (s. 23)
 147

: 

…varvid betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till mål och 

resultat, från hur lärare gör till vad elever erfar, från att hinna med läroboken till att 

utveckla elevers förmågor och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt 

som vackra ord i läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika 

insikter i den professionella gärningen. (s. 23) 

Detta tror jag redan är på gång inom läraryrket. Hos studiens fyra representanter ser vi 

tydligt att strävan handlar om en utveckling av eleverna förmågor och inte om 

läroboken. När jag frågar om metod, hur de gör, svarar de istället ofta med hur 

eleverna verkar uppfatta det. Den didaktiska hur-frågan kommer man som lärare aldrig 

ifrån. Du måste besvara den ett antal gånger varje dag, inför varje lektion. Därför är det 

intressant att, som i den här uppsatsen, fundera över hur man kan göra olika saker på 

olika sätt. Däremot gör jag som lärare inga försök att besvara hur-frågan innan jag vet 

vad som är syftet och målet med lektionen, vad jag vill att eleverna ska lära sig. Det 

tror jag är självklart för de flesta lärare, på samma sätt som det är självklart för en 
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forskare att problemet bör styra val av metod och inte tvärt om.
148

 I och för sig är 

lärarna inte särskilt formulerade, så tillvida att de refererar till forskningen, men 

förutom att de talar om begränsning av stoff (vad-frågan som innehållsval, enligt 

ovanstående bok) så uppfattar jag att det också handlar mycket om utvecklandet av 

förmågor – om olika sätt att läsa och förstå texter, om studieteknik, om förståelse för 

andra folk och miljöer, om en känsla för rim och meter. Kanske har detta vuxit fram ur 

Lpf-94 med sitt tydligt målrelaterade läraruppdrag, kanske har det funnits längre som 

ett resultat av att läraren står mitt i detta komplexa uppdrag och ska lösa alla 

komplikationer på en gång. Det är ju möjligt att forskningen inte har ställt de rätta 

frågorna – eller att lärarnas sätt att formulera sina svar inte gjorde saken tydlig för 

dem. Granström berättar själv om att forskare och lärare inte alltid använder samma 

ord för att beskriva saker och ting.
149

 

Ett slående resultat är att lärare sällan pratar om ”utvärdering”. Däremot kunde lärarna 

med stor entusiasm berätta om olika strategier och tillvägagångssätt som de använder 

för att ta reda på om eleverna lär sig, vad de lär sig, vad de har för svårigheter, om de 

trivs med undervisningen och med klasskamraterna… En hel del av detta är så självklart 

att det aldrig skulle betraktas som en medveten strategi. (s. 114) 

 

*** 

 

Konsekvenserna av min diskussion kan, som jag ser det, sammanfattas i följande 

punkter: 

 

- Läromedel behöver diskuteras mer i skolan och framförallt redan på 

lärarutbildningen – för att det individuella är så viktigt i läraryrket och för att 

språket och medvetenheten behöver utvecklas! 

 

- Ämnets betydelse bör också uppmärksammas, både där och i skolan. Särskilt 

bör generaliseringar undvikas. Hur hanterar vi skillnaden mellan ämnen och 

kurser – och hur vill vi hantera dem? 

 

- Vi behöver alla bli medvetna om att forskarens perspektiv kan begränsa 

resultaten och förståelsen av dem. Detta visar också hur viktigt det är att 

forskning om skolan bedrivs även ur ett lärarperspektiv! 
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9 AVSLUTNING 

Nu börjar den här resan - och min berättelse om den – att närma sig sitt slut. I detta 

avslutande kapitel kommer jag att ägna mig åt att kort utvärdera och sammanfatta 

vägval och resmål. 

9.1 Syftets uppfyllande 

Vilka läromedel och hjälpmedel som används av de undersökta lärarna, i vilken 

utsträckning de används och hur lärarna tänker om användningen av dem har jag 

redovisat i min resultatbeskrivning i kapitlen 5 och 6, samt sammanfattningen i kapitel 

7. Därmed har jag också kunnat diskutera möjliga svar på mina huvudsakliga 

frågeställningar om vad läromedel och hjälpmedel på gymnasiet används till och hur 

lärarstil och skolämne påverkar detta. Slutsatserna handlar om att läromedel och 

hjälpmedel används till att hjälpa eleverna att nå kunskap samt att ämnet verkar 

påverka materialanvändningen mer än ideologin. Läroboken används, då den 

överhuvudtaget används, på lärarens premisser - medvetet och genomtänkt. I och med 

detta tycker jag mig ha uppfyllt mitt syfte att beskriva användningen av läromedel och 

hjälpmedel i några olika ämnen på gymnasiet samt att diskutera den i förhållande till 

läraren och ämnet. 

En viktig fråga är om en läsare under läsningens gång har återfunnit det 

lärarperspektiv som jag inledningsvis utgav mig för att ha. Det är möjligt att mina egna  

observationer (= forskarens perspektiv) verkar viktigare för resultatet än intervjuerna 

med lärarna. Jag vill dock framhålla att båda datainsamlingarna har varit ovärderliga i 

det komplicerade växelspel som skett under analysens gång. Behandlingen av 

intervjusvaren har alltså inte bara tagit längst tid, utan också varit en förutsättning för 

att tolkningsarbetet skulle bli fruktbart. Under resans gång har jag kunnat få betrakta 

företeelser genom olika fönster och på så sätt se sakerna i olika ljus. Jag tror att det har 

berikat min berättelse om den verklighet jag sett och delat. 

9.2 Vetenskaplig trovärdighet 

Många kvalitativt inriktade forskare tycker att begrepp som validitet och reliabilitet är 

mer inriktade på kvantitativ än på kvalitativ forskning, och har därför funderat på olika 

alternativa termer och bedömningsformer som skulle kunna vara mer användbara. 

Lincoln och Guba (1985) föreslår just trovärdighet ("trustworthiness") som kriterium 

för hur pass bra en kvalitativ undersökning är. Olika aspekter av denna trovärdighet 

har paralleller med sådana kriterier som används i kvantitativ forskning.
150

 Jag har 

diskuterat en hel del fortlöpande i texten, men vill ändå ägna mig åt ytterligare 

självutvärdering. 

Tillförlitligheten ("credibility"), det vill säga hur troliga eller sannolika resultaten är, 

får läsaren själv bedöma. Resultaten stämmer inte till fullo med tidigare forskning, 

men å andra sidan finns så många faktorer att ta hänsyn till att detta inte säger något 

om tillförlitligheten i sig. Studiens överförbarhet ("transferability"), det vill säga om 

resultaten kan tillämpas i andra sammanhang, kan naturligtvis diskuteras. Som jag 
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tidigare nämnt är min förhoppning att läsaren ägnar sig åt att fundera istället för att 

försöka generalisera. Naturligtvis kan man invända att denna studie är alldeles för liten 

för att överhuvudtaget kunna säga någonting om verkligheten i stort, men jag har utgått 

från att resultaten är värda att övervägas som en av flera möjliga beskrivningar av 

verkligheten. Man kan också invända mot mina jämförelser med tidigare forskning, 

eftersom denna för det mesta har skett på lägre stadier än gymnasiet. Dock har ju 

denna tidigare forskning ibland använts för att säga generella saker om skolan i stort, 

trots nyss nämnda begränsning, så om jag kan nyansera den bilden något måste detta 

ses som något positivt  

- oberoende av jämförelsernas dignitet. 

Det Bryman kallar pålitlighet ("dependability") liknar reliabilitet, det vill säga om 

man får likartade resultat även vid ett andra tillfälle. Som framgår av min diskussion 

tror jag att både lärarnas formuleringar och forskarens tolkningar blir olika beroende 

på vem forskaren är. Dessutom lär observationsresultatet se annorlunda ut en annan 

gång på grund av att det då handlar om en annan kurs eller ett annat moment eller en 

annan elevgrupp. Det har inte att göra med mitt sätt att genomföra undersökningen på. 

Konfirmering ("confirmability") svarar mot objektivitet, det vill säga om forskaren har 

haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något 

avgörande sätt. Detta kriterium har många paralleller med vad Staffan Larsson, 

påverkad av hermeneutik (att synliggöra sina förförståelse) och etnografi (reflexivitet), 

kallar perspektivmedvetenhet.
151

 Jag har arbetat mycket med detta och hoppas att det 

framgått för läsaren.  

Att en undersökning där forskaren ser lärarna som medvetna och kompetenta 

aktörer i klassrummet kommer fram till att lärarna är just medvetna och vet vad de gör, 

kan verka lite för bra för att vara sant. Är resultatet vetenskapligt trovärdigt när det 

stämmer så väl överens med forskarens eget synsätt? Jag har försökt att förhålla mig 

misstänksam till mina egna tolkningar, med glädje noterat och funderat över sådant 

som överraskat mig samt ofta återgått till ursprungsdata för att kontrollera mina 

tolkningar. För övrigt är det ju minst lika egendomligt att tidigare undersökningar av 

läromedel och läromedelsanvändning, med utgångspunkten att lärarna mer eller 

mindre medvetet låter läroböckerna dominera för mycket, har kommit fram till just det. 

Jag är alltså i gott sällskap, med den skillnaden att jag har bytt synvinkel. Detta måste 

ses som positivt i sammanhanget, eftersom läromedelsanvändningen då bli ytterligare 

belyst. Naeslund skriver om olika teorier att de ”hjälper oss att se vissa saker, men 

också att bortse från andra. Forskning innebär alltså att man sätter en lupp för det ena 

ögat och en lapp för det andra.”
152

 Jag har helt enkelt bytt öga. 

Slutligen kan man diskutera hur nyttig eller relevant denna undersökning är, om den 

har någon betydelse inom ämnesområdet. Som jag ser det är det så pass ont om 

forskning kring läromedelsanvändning att en ny studie automatiskt blir intressant, 

särskilt som den handlar om det inte så ofta undersökta gymnasiet. Dessutom har jag 

uppsatsen igenom pekat på behovet av lärarforskning om lärare. Perspektivet är nytt, 

vilket ökar studiens relevans. Dock får jag erkänna att mina resultat emellanåt känts så 

till den grad icke uppseendeväckande, att jag nästan tappat modet. Med stor 

sannolikhet beror detta emellertid på att det är vardagen jag vill skildra, en vardag som 

                                              
151

 Larsson (1994), sid.165f 
152

 Naeslund (1991), sid. 9 



 

65 

är välbekant för mig. Men menar man att läroboksanvändningen är en självklar och 

oproblematisk del av undervisningssituationen – och därför onödig att slösa 

forskningsresurser på – kan det vara värt att överväga Philip Jacksons ord i förordet till 

den nya utgåvan av Life in classrooms. Där poängterar han att forskaren inte 

nödvändigtvis måste försöka lösa de tydligaste och viktigaste undervisningsproblemen, 

utan att även annat kan vara av intresse så länge målet är ”to achieve a renewed 

understanding of the taken-for-granted”.
153

  

9.3 Vidare forskning 

Det smakprov av lärartankar och lärarhandlingar som getts i studien pekar ut åtskilliga 

vägar vidare i en fortsatt forskning. Dels vore det intressant att göra en större 

undersökning för att undersöka om resultaten gäller fler än dessa fyra, dels att göra en 

jämförande studie med till exempel ”främmande språk”-lärare och/eller lärare i 

matematik och naturvetenskap. Detta för att fördjupa sig i vilken påverkan lärarnas 

ämnestankar har på läromedelsanvändningen, men också för att kunna utveckla ännu 

tydligare begrepp och kategorier med anledning av hur denna användning ser ut 

nuförtiden. Det vore också intressant att undersöka huruvida ökad tid med eleverna 

verkligen minskar lärarnas läroboksanvändning, eller om det finns andra faktorer som 

är viktigare. Dessutom vore det spännande att byta perspektiv och ta reda på mer om 

hur eleverna ser på läromedlen och användningen av dem, särskilt som det tydligen 

aldrig har gjorts.
154

 

9.4 Slutord 

Förhoppningen är att min beskrivning och diskussion har kunnat inspirera den läsare 

som själv är lärare till reflektion kring sin egen läromedelsanvändning. En sådan typ av 

självreflektion har många pedagogiska värden och bland andra Karin Rönnerman ser 

lärarnas möjlighet till yrkesreflektion som en nödvändig förutsättning för att relevant 

skolutveckling överhuvudtaget ska kunna ske.
155

 Dessutom kan förhoppningsvis 

yrkesspråket utvecklas ju mer vi lärare reflekterar och formulerar. Min förhoppning är 

dock att även den läsare som inte är lärare har funnit uppsatsen intressant. Läsningen 

har i bästa fall kunnat ge en fördjupad förståelse av den uppgift som en av Sveriges 

största yrkesgrupper, lärarna, varje dag arbetar för att fullfölja. 
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 Rönnerman, Karin: Utvecklingsarbete - en grund för lärares lärande (Lund: Studentlitteratur 1998) med 
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