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1 Sammanfattning
Sponsrade läromedel blir allt vanligare i svenska skolor, men än så länge saknas forskning kring 

användningen av dem. Vi var  intresserade av hur lärare ser på sponsrade läromedel,  och valde 

därför att genomföra kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma gymnasielärare. I vår analys av det 

insamlade  materialet  har  vi  utgått  från  två  för  oss  närliggande  perspektiv  på  kunskap:  det 

pragmatiska och det sociokulturella. Den samlade bilden av hur lärarna ser på sponsrade läromedel 

är  komplex,  och  lärarna  skiljer  sig  åt  i  uppfattning  kring  huruvida  sponsrade  läromedel  är  en 

tillgång eller ett hot mot den svenska skolan. Överlag uppfattas läromedlen ändå som något positivt, 

och som en möjlighet att få större samhällsanknytning i undervisningen. Sponsrade läromedel ses 

också som en möjlighet för eleverna att öva sin källkritiska förmåga. Samtidigt efterlyser de flesta 

av  de intervjuade  lärarna  diskussioner  och gärna  någon form av riktlinjer  kring  hur  sponsrade 

läromedel ska hanteras.
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2 Inledning

2.1 Problemställning

Diskussionen kring sponsrade läromedel i skolan är inte ny1, men sådana läromedel har blivit allt 

vanligare på senare år. Enligt en undersökning som Lärarnas tidning gjort har andelen lärare som 

använt  sig  av  sponsrade  läromedel  ökat  med  50%  mellan  2001  och  2009.  I  den  senare 

undersökningen uppgav 60% av de tillfrågade lärarna att de använt sig av sådana läromedel, medan 

bara en tredjedel av de tillfrågade var positivt inställda till dessa läromedel.2 Lärarnas Riksförbunds 

ordförande Metta Fjelkner kommenterade i samband med undersökningen att:

 ”Det är djupt beklagligt att lärare tvingas beställa gratisläromedel för att de ordinarie  

läroböckerna är för gamla och dåliga och läromedelsanslagen för snålt tilltagna”.3

Samtidigt som sponsrade läromedel alltså ökar i frekvens i skolorna, finns nästan ingen forskning i 

ämnet. Varför lärare väljer sponsrade läromedel trots att de i många fall är negativt inställda till 

dem,  hur  de  använder  dem i  sin  undervisning  och  hur  de  sponsrade  läromedlens  kvalitet  och 

innehåll faktiskt ser ut är fortfarande frågor som är mer eller mindre obesvarade av den akademiska 

världen.

2.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är därför att närmare undersöka hur lärare ser på sponsrade läromedel. Vi 

är  särskilt  intresserade  av varför  lärarna väljer  att  använda sig av sponsrade läromedel,  hur  de 

använder  dem och hur ser på dem ur ett  källkritiskt  perspektiv.  För att  närmare undersöka hur 

lärarnas egna källkritiska resonemang ser ut vill vi också ta reda på hur de tänker kring de sponsorer 

som står bakom sponsrade läromedel.

1 Se t ex Odell, William C. (1957). Are teachers aware of propaganda in sponsored teaching aids? Journal of  
Educational Research, vol 51, nr 2.

2 Arevik, Niklas (2009-03-24). ”Allt fler använder sponsrade böcker”, Lärarnas tidning. (2010-06-01) 
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2009/03/24/allt-fler-anvander-sponsrade-bocker

3 Citerad i Ritter, Anna (2009-08-28). ”Reklam i skolbänken”, Fokus. (2010-06-01) 
http://www.fokus.se/2009/08/reklam-i-skolbanken/
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2.3 Frågeställningar

• Hur resonerar lärare kring, och varför använder de sig av sponsrade läromedel?

• Hur resonerar lärare kring källkritik i samband med sponsrade läromedel?

◦ Hur resonerar lärare kring sponsorernas motiv till att sponsra läromedel?

◦ Vilka problem ser lärare med sponsrade läromedel?

• Hur  ser  lärare  på  skillnaden  mellan  sponsrade  läromedel  och  gratis,  icke-sponsrade 

läromedel och läroresurser som t ex Wikipedia?
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3 Metod

3.1 Kvalitativa intervjuer

Vi  har  valt  att  använda  oss  av  kvalitativa,  semi-strukturerade  intervjuer.  Vi  har  utgått  från  en 

intervjuguide som har fått leda oss i  teman kring de frågeställningar som vi ville ha svar på och 

ställt dessa i alla intervjuer. De olika frågorna har inte kommit i samma ordning i varje intervju, 

något som vi heller inte ansett varit önskvärt utan har vi känt att vi fått svar på en fråga genom 

följdfrågor på en tidigare fråga har vi avstått ifrån att ställa denna. Detta ger oss en viss styrning 

samtidigt som den ger intervjupersonerna frihet att själva utforma svaren som de vill.4 Vi har inte 

velat styra för mycket utan låtit nya tankegångar utvecklas åt det håll som intervjupersonens svar 

lett oss. Följdfrågor och flexibilitet har varit viktiga för oss även då vi har utgått ifrån våra egna 

frågeställningar när vi intervjuat. Vi har också valt denna metod eftersom det är den metod som 

tydligast låter intervjupersonerna styra samtalet och låter dem påverka samtalets utveckling.5

Det är viktigt att intervjuguiden följer de faktorer som forskaren anser är viktiga utan att för den 

sakens skull behöva följas precis som den är skriven. Detta för att det inte ska vara för stor styrning 

från  forskarens  sida.6 Det  är  även  viktigt  för  semi-strukturerade  intervjuer  att  de  är  flexibla  i 

genomförandet.7 Frågeställningarna får inte vara så pass specifika att intervjupersonen hindras från 

att komma med alternativa idéer så att nya synsätt uppkommer medan insamlingen av data pågår. 

Är frågorna för specifika är det inte en kvalitativ undersökning.8 

Alla intervjupersoner har blivit informerade om att ämnet för intervjuerna är lärares attityder till 

sponsrade läromedel. Alla intervjuer har spelats in digitalt. Vi informerade även om att intervjuerna 

skulle  transkriberas  och  avidentifieras.  Intervjupersonerna  valde  själva  om  de  ville  delta  i 

undersökningen och ingen av våra intervjupersoner valde att avstå från att medverka eller svara på 

någon av våra frågor. Vi kommer inte använda resultatet till något annat än forskningsändamålet. 

Detta enligt informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.9 Vi är medvetna om 

att en bandspelare eller diktafon kan upplevas som obehaglig att tala inför, men har ändå valt denna 

metod för att i analysen få en så rättvis bild som möjligt av vad intervjupersonerna sagt.

4 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s 301.
5 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur, s 99.
6 ibid, s 100-101.
7 Bryman, Alan, s 304-305.
8 ibid, s 305.
9 Bryman, Alan, s 440-441.
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För  att  komma i  kontakt  med  intervjupersonerna  skickade vi  ut  mail  till  samtliga  rektorer  för 

gymnasieskolor  inom en kommun,  och bad dem vidarebefordra dessa till  sina lärare.  Eftersom 

endast två lärare hörde av sig på detta sätt kände vi oss också tvungna att kontakta lärare som vi 

själva haft kontakt med tidigare i olika sammanhang. Tre av intervjupersonerna kom vi i kontakt 

med på detta sätt, men det var bara två av dem som vi faktiskt haft kontakt med tidigare. En av de  

lärare som hörde av sig självmant hade en av oss av ren slump också kommit i kontakt med tidigare. 

Vi har inte valt bort någon möjlig intervjuperson under arbetets gång. Totalt har vi intervjuat fem 

olika lärare som undervisar i ämnena biologi, ekonomi, fysik, idrott, kemi, matematik, naturkunskap 

och verkstadsämnen. Lärarna kommer både från lokalpolitiskt ägda skolor och friskolor. 

De inspelade intervjuerna har vi transkriberat i sin helhet från de digitala ljudupptagningarna. När vi 

sedan presenterat dessa i vårt resultat har vi valt att inte ta med pauser eller tvekanden som våra 

informanter använt sig av. Vi har även valt att stryka de uppenbara talspråkiga tendenser som dykt 

upp i texten som en form av avidentifiering då vi anser att det går för lätt att identifiera de olika 

lärarna baserat på hur de generellt uttrycker sig och för att göra det lättare för läsaren att följa med i  

citaten.  Vi  har  dock  valt  att  identifiera  vilka  citat  som  kommer  från  samma  lärare,  för  ökad 

transparens i arbetet. Vår bedömning är att lärarna trots detta inte kan identifieras i arbetet.

3.2 Reflexivitet

Vi har själva gått in i arbetet med en avgjort negativ syn på sponsrade läromedel. Vår strävan har 

varit att denna utgångspunkt inte skall speglas i arbetet och framför allt inte i intervjusituationen, 

där vi har ansträngt oss för att ha ett så öppet sinne som möjligt. Vi är dock medvetna om att vår  

egen syn på kunskap hindrar oss från att kunna vara helt objektiva. Vi har ändå strävat efter att inte 

låta våra egna åsikter påverka arbetet mer än nödvändigt. Därför måste vi som forskare hela tiden 

problematisera  vår  egen  roll  och  utgångspunkter.  Genom  att  lyfta  fram  våra  fördomar  och 

förutfattade meningar vill vi ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till hur väl vi lyckats.10 Under 

arbetets gång har vi också fått en alltmer nyanserad och därmed också en något mer positiv syn på 

sponsrade läromedel, något som kommer att synas i diskussionen.

3.3 Urval och begränsningar

Det som har varit intressant för oss är lärares upplevelser och hur de tolkar sin egen omgivning,  

vilket  har  krävt  en  kvalitativ  metod..  Vi  har  valt  bort  observationer  som en  del  i  forskningen 

eftersom vi inte nödvändigtvis är ute efter hur lärarna egentligen använder sig av de sponsrade 

10 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur,  s 42.
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läromedlen utan vilka åsikter de har och hur de själva uppfattar situationen kring dessa läromedel i 

skolmiljön. 

Vi har valt att begränsa oss till gymnasieskolor då vi själva studerar till gymnasielärare och det är 

därför denna miljö vi är bekanta med samt kommer att arbeta med i  vår framtida yrkesroll.  Vi 

känner  att  det  är  relevant  att  problematisera  synen  kring  läromedel  generellt  och  sponsrade 

läromedel i synnerhet då vi ser i vår litteratur att utvecklingen går snabbt och det blir mer och mer 

sponsring i skolan. Detta å andra sidan diskuteras sällan i skolmiljön som eleverna befinner sig i,  

enligt  det  resultat  vi  presenterar,  något  vi  menar  behövs  för  att  få  en  större  helhetsbild  kring 

fenomenet och lärarnas egna perspektiv.

3.4 Arbetsdefinitioner

Sponsrade läromedel finns i många former och varianter. Vi har valt att inrikta oss främst på tryckta 

läromedel. Hit hör framför allt böcker, men också t ex spel och planscher. Sponsrade läromedel är  

ofta helt gratis, men kan också erbjudas till ett lägre pris än annars. Vi har noterat att det finns gratis  

läromedel utan egentliga sponsorer. Hit hör framför allt internetresurser som t ex Wikipedia. I våra 

intervjuer  har  vi  tagit  upp  även  dessa  resurser  för  att  försöka  förstå  hur  lärarna  tänker  kring 

sponsring  och  gratis  läromedel  var  för  sig.  Icke  sponsrade  läromedel  har  vi  valt  att  kalla  för 

traditionella läromedel i vår uppsats. Hit hör framför allt förlagsproducerat material, främst i form 

av läroböcker.

3.5 Vår kunskapssyn

En intervju kan tolkas olika av olika personer och därför få olika innebörd, detta är en del av den 

kritik som ges just intervjumetodiken. Vår utgångspunkt är att det inte finns en objektiv sanning, 

varför vi inte heller kan få kunskap om en sådan via intervjuerna. Det är de frågor som vi ställt till 

texten som ger våra tolkningar sin mening och genom detta känner vi att vi kan ge en bild av hur vi 

har tänkt kring materialet.11 Genom att acceptera att det alltid kommer finnas en variation i vilka 

tolkningar som kan göras kring en text, menar Kvale att kravet på att alla svar måste vara liknande 

faller och vi kan tillåta att det varierar. Det som är väsentligt för materialet är att vår tolkning kan 

prövas av läsarna genom den presentation som vi ger av den.12 Detta anser vi ger våra tolkningar 

dess legitimitet. 

11 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s 190.
12 ibid, s 191.
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Det är bra att vara medveten om att intervjupersonens svar kan vara både falska och sanna. De är 

även endast en tolkning av deras perspektiv, som bara är en del av verkligheten.13 Detta är en åsikt 

som vi delar och vi har utgångspunkten att det inte går att hitta en exakt sanning utan det är varje 

persons perspektiv som avgör, vilket är relevant för vår undersökning då det är lärares uppfattning 

som vi vill undersöka.

13 Kvale, Steinar, s 197.
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4 Bakgrund

Sponsrade läromedel är inget nytt fenomen. I USA har sådana funnits åtminstone sedan 1890 och 

redan 1929 gick amerikanska National Education Association ut och varnade för att det fanns starka 

ekonomiska  intressen  som  ville  exploatera  skolan  för  sin  egen  vinnings  skull.14 Då  hade 

amerikanska skolor varit starkt påverkade av företagsintressen under en längre tid redan, eftersom 

det särskilt på bruksorter ofta var ett företag som ägde ortens skola och ibland även allt materiel i  

den.15 I USA tog spridningen av sponsrade läromedel fart efter andra världskriget,16 men framför allt 

från 1980-talet och framåt har företagsintressen blivit allt mer utbredda och synliga i amerikanska 

skolor.17

I Sverige verkar det som att spridningen av sponsrade läromedel har kommit igång lite senare. En 

anledning kan förstås vara den statliga förhandsgranskning av läromedel som förekom här åren 

1938-1991.18 Granskningen infördes dock inte av denna anledning, utan från början för att kunna 

begränsa  mängden  läroböcker  på  marknaden  så  att  de  som fanns  skulle  kunna tryckas  i  stora 

upplagor och därmed bli billiga.19 På 1940-talet blev dock läroböckernas kvalitet det som framför 

allt betonades som grund för granskningen. God läromedelskvalitet ansågs bestå av att böckerna 

följde  kursplanernas  krav,  att  de  var  moderna  både  i  innehåll  och  utformning,  att  de  var  väl 

anpassade till  elevernas förkunskaper  och förmåga samt att  de upplevdes som objektiva.20 Från 

1959 och framåt växte dock kritiken mot den statliga förhandsgranskningen. Ett skäl till kritiken var 

att  granskningens  ursprungliga  mål  att  pressa  priserna  inte  hade  haft  någon  effekt.  Dessutom 

menade kritikerna att läromedelsföretagen själva blivit bättre på att granska sina läromedel, att en 

objektiv granskning var i princip omöjlig att få till och att skolorna ändå valde att använda en hel 

del  material  som  inte  räknades  som  läromedel  och  därmed  slapp  undan  granskning.21 1991 

avskaffades  till  sist  förhandsgranskningen  av  läromedel  i  fullständig  politisk  enighet  och  utan 

diskussion.22

14 Sukarieh, Mayssoun & Tannock, Stuart (2009). Putting school commercialism in context: a global history of Junior 
Achievement Worldwide. Journal of Education Policy, vol 24, nr 6, s 770.

15 ibid, s 771.
16 ibid, s 773.
17 ibid, s 771.
18 Johnsson Harrie, Anna (2009). Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av  

läromedel 1938-1991. Linköping: Linköping studies in pedagogic practices 10, s 10.
19 ibid, s 57.
20 ibid, s 59-61.
21 Johnsson Harrie, Anna, s 78-79.
22 ibid, s 107.
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Läromedelsgranskning finns fortfarande kvar i Sverige i form av en möjlighet för Skolverket att vid 

behov efterhandsgranska  läromedel.  Denna möjlighet  har  dock bara  använts  en  gång under  de 

nästan  20  år  som  gått  sedan  förhandsgranskningen  avskaffades.  Idag  sker  statlig  styrning  av 

läromedel därför enbart indirekt, genom läro- och kursplanerna.23

23 ibid, s 223-224.
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5 Teoretiska perspektiv

5.1 Ett pragmatiskt, sociokulturellt perspektiv

För detta arbete har vi valt att ta utgångspunkt i två, delvis olika, teorier kring kunskap och lärande: 

det pragmatiska och det sociokulturella. Teorierna påverkar hur vi ser på elevers lärande och lärares 

arbete. Vi har valt att sammanfoga dessa eftersom vi upplever att de har mycket gemensamt, och att 

båda teoribildningarna har något att tillföra till vårt material. Vi menar att de båda perspektiven 

kompletterar varandra, och att de tillsammans utgör en mer komplett bakgrund än vad varje teori 

skulle ha gjort för sig. Det vi presenterar här är vår samlade bild av pragmatisk och sociokulturell 

teoribildning.

Ett sociokulturellt perspektiv handlar om hur man tar till sig de fysiska och kognitiva resurser som 

finns i samhället, både individuellt och i grupp.24 Man menar alltså att kunskap är något vi tar till 

oss  beroende  på  de  omständigheterna  som  vi  lever  i,  och  som  omger  kunskapen.25 Inom  det 

sociokulturella pespektivet frågar man sig vilka kollektiva kunskaper individen kan ta till sig och 

behärska,  och vad ett  samhälle  som kollektiv  eller  kultur  kan åstadkomma.26 För  att  ta  till  sig 

kunskap måste  individen förhålla sig till och bli förtrogen med de regler som samhället har för 

tolkningar kring en viss text, till exempel en lärobok. Texten i sig har en betydelse, men den är även 

beroende av individens bakgrundskunskap. Budskapet presenteras i ett visst sammanhang, och detta 

har också betydelse för tolkningen.27 Hur vi formulerar texten i ord är en del av hur vi skapar en 

förståelse för kunskap. Det är orden som varje individ använder som ger sammanhanget en mening 

och det är även dessa ord eller denna text som vi använder för att skapa förutfattade meningar och 

värderingar kring den verklighet vi har omkring oss. Hur vi tolkar in mening i de ord och de texter  

vi har framför oss ger oss också en bred bild av vad som inte uttrycks.28

Det  pragmatiska  perspektivets  ledargestalt  John  Dewey  hade  en  utvecklingsoptimistisk  syn  på 

kunskapen vilket innebär att kunskap förändras konstant. Det man lär sig idag kanske inte är sant 

imorgon.29 Kunskaper är inte beständiga utan ändras, återskapas och förnyas hela tiden, vilket även 

24 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s 
18.

25 ibid, s 14.
26 ibid, s 18.
27 ibid, s 15.
28 Charon, Joel M (2006). Symbolic interactionism – an introduction, and interpretation, an integration. Prentice Hall, 

New Jersey, s 4.
29 Hartman, Sven G (1995). Lärares kunskap : traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Linköping: 

Linköpings Universitet, s 162.
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det sociokulturella perspektivets förespråkare hävdar.30

”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar  

med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.” 31

I ett sociokulturellt perspektiv innefattar begreppet kultur både materiella redskap, såsom verktyg 

och instrument, och immateriella redskap, såsom idéer och värderingar. Dessa olika delar samspelar 

och  utvecklingen  av  båda  sker  samtidigt,  i  en  slags  symbios.32 Inom  den  pragmatiska 

kunskapssynen blir  kunskap endast  värdefull  när  den kan användas.  Kunskap har  således  inget 

värde i sig, utan det är kunskap kring att införskaffa kunskap som är det värdefulla. Det är alltså de 

intellektuella redskap vi använder för att inhämta kunskapen som är det viktiga i undervisning.33 

Roger Säljö, en av det sociokulturella perspektivets företrädare, menar att vi alltid lär oss, att det är 

en del i allt vi tar oss för i livet och att vi inte kan undvika att lära oss. Allt vi lär oss är dock inte  

positivt utan en del av lärandet kan även handla om att lära in destruktiva beteenden. Även eleven 

som kanske dagdrömmer och inte är uppmärksam på läraren, är en elev som lär sig. Det är dock 

troligt att eleven lär sig något annat än vad läraren tänkt sig.34 Denna insikt bör påverka hur lärare 

förhåller sig till sina elever och sin undervisning. Dewey menar att de erfarenheter som vi skapar 

oss har en stark betydelse för identitetsskapande och kunskapsbildning. Våra erfarenheter följer hela 

tiden  med oss  i  livet,  även våra misstag  och de perspektiv på verkligheten som visat  sig  vara 

felaktiga.35

Att koppla en text till den verklighet vi lever i är en avancerad process men en viktig del av det som 

utbildning idag handlar om.36 Dessutom menar den pragmatiska kunskapssynen att praktisk kunskap 

ska värderas lika högt som teoretisk kunskap. Praktik och teori hör ihop med varandra och båda 

behövs, speciellt då all praktisk kunskap har underliggande teori bakom. Att skapa sammanhang 

bland dessa olika kunskapsnivåer på det sättet, att föra samman det praktiska och det teoretiska, 

ställer höga krav på lärare.37 Den sociokulturella utgångspunkten menar att problemet uppstår när vi 

ska  tillägna  oss  kunskap  och  resurser  för  hur  det  praktiska  i  vårt  samhälle  och  omgivningen 

fungerar.38 I  vårt  moderna  samhälle  finns  det  olika  sätt  på  vilka  vi  förklarar  och  förstår  den 

30 Säljö, Roger, s 13.
31 ibid, s 13.
32 ibid, s 29.
33 Hartman, Sven G, s 162.
34 Säljö, Roger, s 28.
35 Burman, Anders (2007). Erfarenhet som uppfostran, konst som erfarenhet – om John Deweys pedagogik och estetik. 

Utbildning & demokrati, vol 16, nr 1, s 95-108, s 99.
36 Säljö, Roger, s 16.
37 Hartman, Sven G, s 162.
38 Säljö, Roger, s 21.
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verklighet som är omkring oss.39 Detta kan förklaras med att det alltid finns olika perspektiv från 

vilka vi ser verkligheten. Varje perspektiv är en del av verkligheten som människan försöker förstå, 

men varje  perspektiv är  också en  begränsad del  av denna verklighet  och kan omöjligen ge en 

helhetsbild. Det ska dock inte tolkas som att ett perspektiv är mindre sant.40  Att acceptera att varje 

perspektiv innehåller en liten del av sanningen kring hur verkligheten fungerar eller har fungerat, 

och  att  det  omöjligen  kan  fånga  hela  bilden  verkar  vara  ett  av  de  svåraste  perspektiven  för 

människan att förstå. Antagligen för att vår egen sanning betyder mest för oss själva och då anser att 

detta står för hela sanningen, inte bara en del av sanningen sett genom våra begränsade glasögon.41 

Ett vanligt missförstånd är att en åsikt är ett perspektiv, men i själva verket formas åsikter utifrån ett 

perspektiv.  Det  vi  ser  omkring  oss  och det  som vi  tror  om världen  är  en  integrerad  del  i  de 

perspektiv som vi använder oss av för att tolka verkligheten.42

Kärnan i det sociokulturella perspektivet är således att vi inte bara kan fokusera på hur människor 

fungerar på individnivå eller ens hur vi biologiskt sett är uppbyggda och reagerar utifrån det. Vår 

kulturella  omgivning  med  de  förutsättningar  och  krav  som  den  både  ger  och  ställer,  är  den 

väsentliga  delen  i  hur  vi  processar  kunskap.  Människan  är  en  kollektiv  varelse  och  vi  agerar 

konstant i den kollektiva kontexten.43

”Vi  är  biologiska  varelser  men  lever  samtidigt  i  en  sociokulturell  verklighet  med  

tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som  

våra egna biologiska förutsättningar sätter upp.”44

5.2 Lärares professionalism

För att ge en extra förståelse kring den verklighet som våra intervjupersoner uttalar sig utifrån vill vi 

även säga något om vad det innebär att vara en professionell lärare. Här finns för det första två 

liknande begrepp som det gäller att hålla isär: Professionalisering handlar om att höja läraryrkets 

status, förtroende och stärka dess materiella intressen i form av högre lönenivåer.45 Professionalism 

handlar  istället  om hur  lärare  utför  sitt  arbete.46 För  ämnet  i  denna  uppsats  är  det  det  senare 

begreppet, professionalism, som vi menar kan vara relevant. Formellt kännetecknas professionella 

39 ibid, s 26.
40 Charon, Joel M, s 3-4.
41 ibid, s 5.
42 ibid, s 8.
43 Säljö, Roger, s 17.
44 ibid.
45 Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009). Yrkesetik för lärare och behovet av professionsförankring. 

Pedagogisk forskning i Sverige, årgång 14, nr 3, s 223.
46 Goodson, Ivor F (1999). Professionalism i reformtider. Pedagogiska magasinet, nr 1999:4, s 8.
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yrken av bl a ett avgränsat kunskapsområde, behörighetsgivade utbildning och en yrkesetisk kod.47 I 

lärarnas yrkesetiska riktlinjer, som antogs av de båda lärarfacken 2001 står bland annat följande:

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning ta ansvar inte bara för att eleverna lär,  

utan också för vad de lär.”48

Enligt det sociokulturella synsätt som vi redan presenterat, är denna formulering tveksam eftersom 

den både förutsätter att eleverna kan låta bli att lära och att en person kan styra vad någon annan lär  

sig. Som exempel på hur lärarkollegiet i stort ser på sitt yrkes uppgifter tycker vi dock att den är 

intressant.  I  en  artikel  om  lärares  yrkesetik  och  professionsförankring  hävdar  författarna  Sara 

Irisdotter Aldenmyr och Sven Hartman att den yrkesetik och de normer som omger läraryrket är 

viktigt  i  skapandet  av  en  egen  läraridentitet49 och  att  etiska  värderingar  är  något  som  skapas 

gemensamt,  inom kollegiet.50 Vi uppfattar  citatet  ovan som ett  exempel  på dessa gemensamma 

värderingar. 

Aldenmyr  och  Hartman  beskriver  att  läraridentiteten  inte  är  något  statiskt  som  man  en  gång 

förvärvar, utan något som ständigt måste omskapas och omförhandlas. För att upprätthålla denna 

yrkesidentitet  måste lärare ständigt agera enligt  vad som förväntas av en lärare.51 Det är därför 

troligt att de lärare vi intervjuat dels i sin vardag hanterar sponsrade läromedel på ett sätt som de 

anser överensstämmer med hur man bör bete sig som lärare, men också att de i intervjusituationen 

inte kommer att säga sådant som kan tänkas strida mot bilden av dem som goda lärare. Detta är 

förstås  något  som vi  måste  ha  i  åtanke  både  i  mötet  med  lärarna,  och  i  hanteringen  av  vårt 

insamlade material.

Lärares professionalism, och kanske framför allt debatten kring denna, handlar också mycket om 

lärares autonomi. Genom standardiserade krav på hur lärare ska arbeta minskar lärares autonomi 

och möjligheter till professionalism, samtidigt som professionella lärare efterfrågas.52 I en artikel i 

Pedagogiska Magasinet 1999 delar författaren Ivor F Goodson in lärare i två grupper utifrån hur de 

förhåller  sig  till  denna  paradox.  ”De  gamla  professionella”  är  lärare  som  är  motståndare  till 

hierarkisk kontroll oavsett om den har sitt ursprung utanför eller inom skolans organisation, och 

menar att lärare måste kunna ha den egna, om än kollektiva, kontrollen över sitt arbete. ”De nya 

professionella”  är  lärare  som  istället  accepterar  den  politiska  makten  med  hierarkier  och 

47 Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven, s 214.
48 Lärarnas Riksförbund (2007). Lärarboken 2007/2008. Stockholm: Lärarnas Riksförbund, s 154.
49 Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven, s 215.
50 ibid, s 213.
51 ibid, s 215.
52 Goodson, Ivor F, s 8.
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styrdokument, men som ändå tänker kring sin egen praktik på ett mer eller mindre autonomt sätt.53 I 

enlighet  med  ”de  gamla  professionellas”  önskemål  kom  också  en  australiensisk  studie  av 

skolledningars roll fram till att skolstrukturer som är alltför hierarkiska och i för stor utsträckning 

styrs av strikta regler och påbud  leder till minskat engagemang och kreativitet hos lärarna.54

Kopplat  till  kraven  på  autonomi  är  den  syn  på  professionalism  som  kallas  för 

praktikprofessionalism.  Inom  praktikprofessionalismen  fokuserar  man  på  lärares  praktiska 

kunskaper och deras egna bedömningar av sitt arbete, och menar att dessa är värdefulla. Lärares 

erfarenhetsbaserade  kunskaper  ses  som  tillgångar,  och  själva  kärnan  i  lärares  expertkunnande. 

Utifrån  detta  synsätt  är  lärares  praktiska  kunskaper  kring  t  ex  läromedelsanvändning  och 

undervisningsstrategier själva basen för deras yrkeskunskaper. Lärare förväntas reflektera över sin 

egen  yrkesroll  och  praktik  och  på  så  sätt  utvecklas  som  lärare.  Det  praktikprofessionalistiska 

perspektivet har dock också fått kritik för att tillskriva alla lärares erfarenheter (lika) värde, trots att 

alla  lärares erfarenheter och praktiska kunskap inte nödvändigtvis  är  pedagogiskt  positiva.55 Ett 

annat  begrepp  som används  på  liknande  sätt  är  undervisningsrationalitet.  Med detta  menas  att 

undervisningen  kan  utformas  på  många  olika  sätt  beroende  på  lärarens  önskemål  och 

gruppsammansättningen.  Lärarens  ansvar  pekas  då  ut,  i  enlighet  med  tidigare  citerade  etiska 

riktlinje, som att ordna en lärosituation som är sådan att den passar både gruppen som helhet, och 

varje enskild elev.56

53 ibid, s 9.
54 Tschannen-Moran, Megan (2009). Fostering Teacher Professionalism in Schools – The Role of Leadership 

Orientation and Trust. Educational Administration Quarterly, vol 45, nr 2, s 219.
55 Goodson, Ivor F, s 10-11.
56 Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven, s 226.

15



6 Tidigare forskning och övrig litteratur

Den vetenskapliga litteraturen inom området handlar mestadels om sponsring i skolan i allmänhet, 

och skiljer  inte ut sponsrade läromedel som eget fenomen på det sätt vi är intresserade av att göra. 

Därför kommer här en hel del paralleller till andra typer av sponsring också att dras. Vi tycker dock 

att detta är relevant för att förstå problematiken kring läromedelssponsring, som förstås ingår i ett 

större sammanhang.

6.1 Lärobokens status

Läroboken är förvisso inte den enda typen av tryckt läromedel som finns idag, men det är nog 

fortfarande säkert  att  säga att  den utgör den dominerande typen av tryckt läromedel.  Tack vare 

lärobokens långa historia, är den också relativt väl beforskad.

Det är välkänt inom läromedelsforskningen att användning och val av läromedel påverkas starkt av 

både skolkontexten och det aktuella skolämnets struktur. Generellt kan man säga att ju tydligare 

strukturkrav som finns inom ett  ämne, desto mer läroboksstyrd tenderar undervisningen att  bli. 

Ämnen med tydliga strukturkrav kan t ex vara språk och matematik, där det finns vissa kunskaper 

som  måste  komma  före  andra.  I  ämnen  med  förhållandevis  små  strukturkrav  kan 

undervisningsmomentens ordning varieras mer utan att  eleverna påverkas negativt.  Hit hör t  ex 

samhällskunskap.57 I undersökningar som Ann-Christine Juhlin Svensson gjorde i svenska skolor 

under 1990-talet framkom dock att det dominerande sättet att arbeta med läromedel var att lärarna 

valde en primär lärobok inför varje läsår, och att denna lärobok sågs som en slags garanti för att 

undervisningen sedan följde kursmål och styrdokument.58

Anna  Johnsson  Harrie  konstaterar  också,  i  en  studie  av  den  statliga  förhandsgranskningen,  att 

lärobokens ställning har stärkts i svenska skolor under 1990- och 2000-talen till följd av mer vagt 

skrivna  kursplaner.59 En  undersökning som läromedelsförlagens  branschorganisation  Föreningen 

Svenska Läromedel (FSL) har  gjort  visar också att  71% av eleverna i  svenska skolor anser att 

läroböcker är nödvändiga för ”baskunskaper, sammanhang och överblick”.60

57 Gustafsson, Christina (1982). ”Läromedlens styrande funktion i undervisningen” i Ulf P Lundgren, Gunilla Svingby, 
Erik Wallin (red.) Läroplaner och läromedel – en konferensrapport. Stockholm: Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm – institutionen för pedagogik, s 86-89.

58 Juhlin Svensson, Ann-Christine (2000). Nya redskap för lärande – studier av lärares val och användning av  
läromedel i gymnasieskolan. Stockholm: HLS förlag, s 40.

59 Johnsson Harrie, Anna, s 224.
60 Föreningen Svenska Läromedel. Frågor och svar om läromedel. (2010-04-20, u. å.) 

http://svenskalaromedel.se/fraagor--svar/fraagor-och-svar-om-laeromedel.aspx
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6.2 Forskning och debatt kring sponsrade läromedel

Användningen av sponsrade läromedel ökar i Sverige. Mellan 2001 och 2009 ökade andelen lärare 

som använt sig av sådana läromedel med 50% enligt en undersökning som Lärarnas tidning låtit 

göra. Undersökningen kom också fram till att även om 60% av lärarna använt sponsrade läromedel 

så var det  bara en tredjedel av alla lärare som såg användandet  av dessa läromedel  som något 

positivt.61 Trots detta saknas forskning kring hur sponsrade läromedel används, och kring vilket 

innehåll  de  har.62 Den enda  kvalitetsundersökning av  sponsrade  läromedel  som vi  hittat  någon 

referens  till  är  en  undersökning  som  American  Consumers  Union  genomförde 1995. ACU 

granskade över 100 olika sponsrade undervisningsmaterial av olika typer och kom fram till att 80% 

av materialen innehöll vinklad eller ofullständig information. Många av dem var också utformade 

för  att  uppmuntra  till  konsumtion  av  en  produkt  eller  tjänst  som sponsorns  tillhandahöll,  eller 

uttryckte ideologiska ställningstaganden som kunde främja sponsorföretaget.63

Även om forskningen kring sponsrade läromedel ännu inte kommit igång så har debatten gjort det, 

både i vetenskapliga och mer vardagliga kretsar. Runt millennieskiftet blev debatten alltmer kritisk 

till skolsponsring, efter att ha varit nästan uteslutande positiv på 1980-talet.64 Abe Feuerstein, som 

undersökte  amerikanska  rektorers  inställning  till  sponsring  runt  millennieskiftet,  beskriver  i  sin 

artikel två huvudinriktningar i debatten. Sponsringsförespråkarna utgår enligt honom från att det 

som är  bra för företagen också är bra för  samhället.  De menar  att  skolans uppgift  är  att  träna 

eleverna inför deras  kommande arbetsliv  och att  företagsledare har kunskaper  om hur man når 

framgång i yrkeslivet, vilka då förstås bör komma eleverna till  godo. Deras motståndare menar 

enligt Feuerstein att företagen mest är ute efter att skapa en marknad för sina produkter, vare sig det  

är  varor,  tjänster  eller  idéer,  och  att  eleverna  därmed  riskerar  att  utnyttjas.  När  kommersiella 

intressen får för mycket att säga till om i skolan menar de att elevernas möjligheter att utveckla 

kritiskt förhållningssätt och tänkande hotas, och att hela syftet med allmän utbildning därmed kan 

påverkas.65

Enligt Feuerstein handlar den kritik som förts fram emot sponsrade läromedel främst om företags 

möjligheter att påverka de värderingar som lärs ut i skolan.66 I motsats till honom står författarna 

Mayssoun  Sukarieh  och  Stuart  Tannock  som  studerat  organisationen  Junior  Achievement 

61 Arevik, Niklas.
62 Johnsson Harrie, Anna, s 226.
63 Feuerstein, Abe (2001). Selling Our Schools? Principals Views' on Schoolhouse Commercialism and School-

Business Interactions. Education Administration Quarterly, vol 37, nr 3, s 337.
64 ibid, s 322.
65 ibid, s 324.
66 ibid, s 337.
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International,  i  Sverige  känd  som  Ung  Företagsamhet.  De  menar  nämligen  att  medan  direkt 

produktplacering som riktas till skolelever oftast får hård kritik, så tenderar spridning av ideologier 

och idéer att bortses från i debatten.67 Sukarieh och Tannock kritiserar också att all fokus tycks ligga 

på  företag,  medan  ideella  företagssponsrade  organisationer,  som t  ex  Ung  Företagsamhet,  inte 

ifrågasätts  alls.  Dessutom  menar  de  att  sponsrade  läromedel  ofta  framställs  som  dumma  och 

opedagogiska,  men  om  så  var  fallet  skulle  de  förstås  inte  användas.  Istället  beskriver  de  att 

sponsrade  läromedel  ofta  är  progressiva,  baserade  på  konstruktivistiska  lärteorier  och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Problemen med dessa läromedel är enligt Sukarieh och Tannock ofta 

mer  subtila  och  syns  framför  allt  i  vad  som  utelämnats.  Pedagogiskt  välgjorda  alltså,  men 

ideologiskt  ensidiga.68 Att  läromedlen  är  pedagogiskt  välgjorda  talar  även  Lärarnas  tidnings 

undersökningsresultat från 2001 för. I den undersökningen svarade ca 40% av de lärare som använt 

sponsrade läromedel att de gjort det för att de ansåg att läromedlen var bra. Lika många svarade att  

de sponsrade läromedlen saknade motsvarighet hos förlagen.69

I undersökningen från 2001 svarade också en tredjedel av de lärare som använt sponsrade läromedel 

att de gjort det på grund av skolans dåliga ekonomi.70 Att skolornas dåliga ekonomi spelar in lyfts 

fram i både Feuersteins samt Sukarieh och Tannocks artiklar.71 I en rapport om kommersialiseringen 

av skolorna som beställts av den brittiska regeringen bekräftar utredaren David Buckingham att 

sponsrade  läromedel  används  i  större  utsträckning  på  skolor  i  ekonomiskt  utsatta  områden.72 

Feuerstein fann också i sin undersökning att rektorer på sådana skolor i Pennsylvania, USA, var mer 

positiva till sponsring än sina kollegor i rikare områden.73

6.3 Svensk samhällsdebatt kring sponsrade läromedel

Relationen mellan bristande ekonomi och ökad andel sponsrade läromedel har också varit fokus för 

många  debattartiklar  som  skrivits  om  sponsrade  läromedel,  särskilt  i  ljuset  av  den  senaste 

finanskrisen, under rubriker som ”Läroböcker under påverkan”74 och ”Reklam i skolbänken”.75

67 Sukarieh, Mayssoun & Tannock, Stuart, s 770.
68 Sukarieh, Mayssoun & Tannock, Stuart, s 776-777.
69 Lannvik Duregård, Maria (2001-03-21). ”Sponsrade läromedel när pengarna tryter”, Lärarnas tidning. (2010-06-01) 

http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Framesets/0046CB6B
70 ibid.
71 Feuerstein, Abe, s 334 och Sukarieh, Mayssoun & Tannock, Stuart, s 772.
72 Department for Children, Schools and Families (2009). The Impact of the Commercial World on Children's  

Wellbeing – Report of an Independent Assessment. (2010-06-01) 
http://publications.everychildmatters.gov.uk//DownloadHandler.aspx?ProductId=DCSF-00669-
2009&VariantID=The+Impact+of+the+Commercial+World+on+Children's+Wellbeing+PDF&, s 143.

73 Feuerstein, Abe, s 366.
74 Hultén, Eva-Lotta (2009-09-16). ”Läroböcker under påverkan”, Göteborgs-Posten. (2010-04-20) 

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=121&a=486953
75 Ritter, Anna.
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Åtminstone i Sverige har debatten också delvis handlat om källkritik. Såhär skriver t ex Eva-Lotta 

Hultén i Göteborgs-Posten:

”verkligt  intressanta  diskussioner  hade säkerligen kunnat  uppstå i  klassrummen om 

skolmaterialet  från  Svenskt  Näringsliv  ställdes  emot  skolmaterial  från  andra  

organisationer”.76

Men alla tror inte att det räcker med en källkritisk lärare för att neutralisera företagens intressen.  

Åsa Junkka är betydligt mer kritisk i en krönika i Norrländska Socialdemokraten:

”Eleverna  kan  inte  välja  om  de  ska  läsa  i  boken  de  får  av  sin  lärare.

Några källkritiska ord i början av lektionen hindrar knappast att reklamen påverkar  

dem.”77

Klart är i alla fall att dagens och framtidens lärare har höga krav på sig att kunna hantera läromedel  

producerade av organisationer med olika intressen. I det förslag till  ny lärarutbildning som blev 

färdigt 2008 föreslås därför läromedelskunskap bli ett obligatoriskt studieämne för blivande lärare78, 

någon som även lärarfacken har ställt sig bakom.79

76 Hultén, Eva-Lotta.
77 Junkka, Åsa (2008-08-27). ”Sponsrade läromedel”, Norrländska Socialdemokraten. (2010-06-01) 

http://www.nsd.se/opinion/artikel.aspx?ArticleId=3930436
78 Johnsson Harrie, Anna, s  226.
79 Hultén, Eva-Lotta.
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7 Resultatanalys

7.1 Skillnaden mellan sponsrade och traditionella läromedel

Ett av de teman som framträtt  tydligast  i våra intervjuer är  att  många lärare väljer  att  använda 

sponsrade läromedel för att de är missnöjda med de traditionella läromedel som finns att tillgå. 

Missnöjet kan grunda sig både i kvalitet, då läraren inte tycker att litteraturen lever upp till deras  

egna kvalitetskrav, och i innehåll, d v s att man inte kan hitta traditionellt producerat material inom 

ett  visst  kunskapsområde.  För  en  del  lärare  är  det  hela  läromedelsutbudet  i  deras  ämnen  som 

upplevs som undermåliga. För andra lärare handlar det om att de vill ersätta delar av den litteratur 

eller det material som de redan har med annat material som upplevs som roligare, mer intressant  

och mer nyligen uppdaterat.

Lärare 3: ”Men i en del projekt faktiskt i idrotten här nu då, som jag tycker att litteratur  

för idrotten är väldigt dålig om man säger. Jag har inte hittat några bra böcker och så  

ännu.  Jag  har  ju  bara  jobbat  med det  i  ett  år.  Så  har  jag  faktiskt  använt  mig  av  

Uppladdningen, heter det. Det är ja, lite olika livsmedelsföretag och sådant då som  

skriver om kost och sådant och har lite egna recept och sådant. Och då använder vi  

nästan bara det då och jobbar lite runt omkring det.”

Lärare 1: ”Nej alltså, för min egen del så är det ju en kvalitetsfråga, för att jag tycker ju  

inte att läromedlen är bra heller. Jag tycker inte de är optimala. Jag tycker de gör saker  

i fel ordning, och jag tycker att de är för stolpiga och det är ett kapitel och tio frågor,  

och ett kapitel och tio frågor och ungarna stall:ar efter ett tag när det är så va. Det är  

inget roligt, det är inget spännande och nytt. Man måste jobba på olika sätt när man  

har den möjligheten.”

Missnöjet med de traditionella läromedlen kan också vara av en annan art, nämligen att läraren 

upplever att en traditionell lärobok är alltför styrande. Flera av lärarna som vi har intervjuat vill 

hellre konstruera sin egen undervisning genom att använda mindre omfattande material på ett mer 

modulärt  sätt.  Här  används ofta  sponsrade läromedel  eftersom de tenderar  att  vara just  mindre 

omfattande och mer nischade än en hel lärobok. Genom att använda sponsrade läromedel uppger 

lärarna att de sparar tid jämfört med om de skulle tillverka sitt eget undervisningsmaterial, vilket 

ofta  framstår  som alternativet.  Det  sponsrade  materialet  beskrivs  också  som snyggare  och mer 

välgjort än vad de själva skulle kunnat producera. Allt material som plockas in på detta sätt är inte 

20



ursprungligen tänkt som läromedel, utan det kan vara t ex ett företags årsredovisning som plockas in 

i undervisningen. Lärarna är heller inte rädda för att modifiera de sponsrade läromedlen, t ex genom 

att riva ut de sidor de tycker är bra ur ett, enligt dem, annars undermåligt material.

Lärare  5:  ”Nej,  jag  tycker  ju  att  ofta  är  de  lite  tråkiga  och  enkla,  en  del  av  

läroböckerna, de förutsätter ett ganska såhär rakt lärande. Vi börjar i den lilla änden  

där och sedan bygger vi på och så blir det mer och mer, men så behöver man ju inte  

lära sig, tycker jag. Därför tycker jag att, det är nog mest att de är tråkiga. Det är  

inramat, jag vill tänka själv hur jag vill göra mina lektioner.”

Lärare 1: ”Det är när jag hittar någonting som är riktigt bra som jag känner att det här  

kan jag inte  göra bättre  själv.  Och då är det  ju  oftast  så att  de använder sig utav  

tryckerier och sådant så det ser ju bra ut, istället för att jag står och klipper och klistrar  

i papper eller något.”

Lärare 1: ”För jag tycker en lärobok i naturkunskap är så stolpig va, så att det blir så  

inrutat alltihop så det blir inget roligt utan det måste finnas fritt spelrum för att man  

kan göra lite så och lite så och man kan gå ut och man kan göra det va och det ger inte  

läromedlet  utrymme för,  och jag  har  ju  funnit  konceptet  som det  är  att  som lärare  

plockar jag in bitar så här.”

Den mest uppenbara skillnaden mellan traditionella och sponsrade läromedel, nämligen kostnaden, 

är dock enligt lärarna en betydligt mindre faktor än vad vi hade förväntat oss. Ingen av lärarna säger 

sig ha varit med om att det funnits uttalat att sponsrade läromedel är att föredra av ekonomiska skäl, 

och ingen menar att de fått direkta sparkrav på sig som tvingat dem att välja sponsrade läromedel 

framför traditionella.  En av lärarna i  intervjun poängterar också mycket tydligt att  han/hon inte 

skulle acceptera att sådana krav uttalades från någon person högre upp i organisationen, något som 

tyder på att personen i fråga kan räknas till kategorin ”de gamla professionella” eftersom han/hon 

inte  accepterar  att  personer  högre  upp  i  skolans  hierarki  inskränker  lärarnas  möjligheter  till 

autonomi.80 En annan lärare påpekar att även om skolans ekonomi kan påverka läromedelsbudgeten, 

så leder det i så fall snarare till mer kopiering än till att man beställer mer sponsrade läromedel.

Lärare 2:  ”Vi har bra ekonomi så, så det behöver jag inte känna att jag måste ta in  

gratis material. Det är dumt att inte göra det för mycket av materialet är jättebra. De  

har lagt ner mycket pengar på att få det att bli både, ja, trevligt att titta på, bra texter  

80 Goodson, Ivor F, s 9.
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att läsa, lättförståeligt. Nej, men det är ju inte så att jag får inga pengar därför måste  

jag fixa gratis. Nej, så är det inte.”

Däremot är lärarna väl medvetna om skolans ekonomi, och försöker själva ha detta i åtanke när de 

väljer sitt material. Detta gäller särskilt på små skolor, där ekonomin av praktiska skäl är mindre 

stabil  än på större skolor.  Men även om lärarna själva framhåller  att  de väljer  att  beställa  och 

använda det sponsrade materialet för att de själva tycker att det är bra och att det håller hög kvalitet,  

så har ekonomin indirekt påverkan på ytterligare ett sätt. På vissa skolor beskriver lärarna nämligen 

att det är en besvärlig procedur att få inköp godkända, och de väljer då sponsrade läromedel för att 

slippa förhandla sig till tillstånd, fylla i blanketter och så vidare. Genom att välja gratismaterial kan 

de helt kringgå detta och lägger därför hellre tiden på annat.

Lärare 4: ”Ja, man vet ju indirekt att har vi få elever så är det lite ekonomi. Det är både  

från rektorn och rektorn i sin tur är ju från koncernen då (…). Så att det finns alltid  

ständigt ekonomiskt tänk.”

Samtidigt som lärarna inte själva säger sig ha upplevt att ekonomin styrt läromedelsanvändandet 

mot mer sponsrade läromedel är de överens om att detta riskerar att hända på skolor med sämre 

ekonomi. Att denna övertygelse är så stark, samtidigt som ingen lärare vill erkänna att de själva 

upplevt det kan hänga ihop med deras försök att skapa och underhålla en läraridentitet och en bild 

av  sig  själva  som goda  lärare.  Det  ska  inte  missförstås  som  att  vi  menar  att  lärarna  ljugit  i  

intervjuerna, men enligt resonemanget kring lärares yrkesidentitet kan vi heller inte veta om det är  

lärarnas egentliga uppfattning eller deras normativa uppfattning.81

7.2 Sponsrade läromedel i undervisningen

De lärare  vi  har  talat  med  framhäver  gärna  att  användningen  av  sponsrade  läromedel  inte  är 

oreflekterad, utan har ett syfte.  Här måste vi återigen ha lärarnas skapande av en yrkesidentitet i 

åtanke.  Normer  kring  läraryrket  innefattar  rimligtvis  att  lärare  ska  göra  allting  utifrån  ett 

pedagogiskt  syfte.  Även här menar  vi alltså att  även om lärarna säger att  de har ett  syfte  med 

användandet av sponsrade läromedel, är det inte givet att det alltid är så. Däremot är det rimligt att 

det är den bild de själva har av sin yrkesutövning. Syftet handlar för många lärare framför allt om 

att få in mer samhälls- och verklighetsanknytning i undervisningen. Det finns flera anledningar till 

att lärarna upplever att detta är viktigt. Dels påpekar flera lärare att samhällsanknytning är något 

som står inskrivet i styrdokumenten, och alltså är dikterat uppifrån. Dels vill lärarna skapa en mer 

81 Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven, s 215.
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intressant och nyttig undervisning, t ex genom att lära eleverna att söka information från flera olika 

håll. Här kommer också en diskussion om källkritik in. Vi upplever att lärarna här har en inställning 

till  sin  undervisning  som speglar  de  sociokulturella  och  pragmatiska  kunskapsperspektiven:  de 

strävar både efter att lära eleverna att hantera de olika kontexter som de möter kunskap i och vill 

fokusera  på  att  ge  eleverna  den  användbara,  nyttiga  kunskapen.82 De  lärare  vi  har  pratat  med 

poängterar vikten av att undervisa om och i källkritik, och vår tolkning av vad de sagt är att de 

gärna  medvetet  använder  sponsrat  material  för  att  få  en  möjlighet  att  diskutera  källkritik.  I  de 

naturvetenskapliga ämnena poängteras särskilt vikten av att eleverna får möjlighet att öva sig i det 

kritiska tänkande som även ligger till grund för naturvetenskapliga metoder. De flesta av lärarna är 

överens  om  att  eleverna  har  mycket  dåliga  förkunskaper  i  källkritik  när  de  kommer  till 

gymnasieskolan, möjligen med undantag för de mest studiemotiverade eleverna.

Lärare 3: ”Ja, det försöker jag göra. Att alltid ställa den frågan, 'vem är avsändaren?'  

och så, och det är ju inte riktigt helt klart bland eleverna, det märker man. Att de är,  

tycker att för det första är frågan väldigt konstig och att man ska vara så, ja, de tycker  

att det är lite konstigt att svara på den frågan då. (…) Jag tycker de köper saker och  

ting väldigt lätt.”

Att det upplevs som så viktigt att arbeta med källkritik är dock inte bara i ett mer akademiskt syfte,  

som när det gäller naturvetenskapliga metoder. Det handlar också om att lärarna är medvetna om att  

eleverna i sin vardag ständigt utsätts för information som sponsrats på olika sätt, vare sig det är i  

form av ren reklam eller för att eleverna söker information på internet. Eftersom eleverna har så 

begränsade förkunskaper i källkritik och är så ovana vid detta sätt att tänka betonar flera av lärarna i 

vår studie återigen sin sociokulturella och pragmatiska kunskapssyn: att eleverna måste lära sig att 

hantera den information de kommer i kontakt med i sin vardag utifrån den kontext den tillhör.83

Lärare 3: ”Och...eller först slog det mig inte så mycket liksom att, eller då tänkte jag att  

det var väldigt farligt med sådan här information i form av papper och sådant som de  

skickar ut, men det är ju bara en del av internet och det som eleverna ändå utsätts för.”

På grund av arbetet med källkritik är lärarna i vår studie överens om att de föredrar att eleverna 

använder sig av sponsrat material med en tydlig avsändare än information från t ex Wikipedia som 

många  elever  ofta  använder  sig  av.  Lärarna  menar  att  en  tydlig  avsändare  ger  möjligheter  att 

ifrågasätta avsändarens avsikter på ett sätt som aldrig är möjligt med anonymt material, vilket de 

82 Säljö, Roger, s 15 och Hartman, Sven G, s 162.
83 Säljö, Roger, s 15.
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räknar Wikipedia som.

Lärare 3: ”Jo, det hade varit bättre från Eon, då hade man kunnat ställa dem till svars  

på  något  sätt.  Wikipedia  har  ingen  tydlig  avsändare,  nej  det  är  ingen  bra  källa  

egentligen.”

Utöver att många elever är ovana vid att jobba källkritiskt när de börjar gymnasiet lyfter lärarna 

också fram att det är svårt för eleverna att vara källkritiska även när de försöker, helt enkelt för att  

de  fortfarande  har  otillräckliga  ämneskunskaper.  Många  lärare  efterfrågar  därför  mer 

företagskritiskt eller på annat sätt motriktat material till det de har idag, för att kunna ge eleverna en 

mer fullständig bild  och underlätta  deras källkritik.  Här är  det  inte  traditionella  läromedel  som 

efterfrågas  som motvikt,  utan  i  första  hand annat  sponsrat  material,  eftersom det  är  viktigt  att 

material  från olika sidor är bearbetat på ett  liknande sätt och därmed ger ett  likvärdigt intryck. 

Annars upplever lärarna att eleverna ofta föredrar det material som ser snyggast ut. Här ser en del 

lärare ytterligare en möjlighet att undervisa om källkritik, nämligen genom att göra det uppenbart 

för eleverna hur mycket arbete företag lägger på att marknadsföra sig själva i material som de ger 

ut, oavsett om det är tänkt som läromedel eller inte.

Lärare 1: ”Om man inte har två material som är olika som man kan lägga bredvid  

varandra, men det är ju sällan man hittar alltså. Det ska vara samma kvalitet på dem.  

För ungarna sållar ju efter hur det ser ut, saker och ting också. Hur de tar till  sig  

material alltså, så ska det ju vara... det ska se sjysst ut liksom.”

Lärare 5:”Jag plockar hem årsredovisningar därifrån, det är jättebra att ha att visa.  

Hur man kan göra, och sedan visar jag på tre sidor hur det räcker att man gör en  

årsredovisning. Det är extremt pedagogiskt.  Men då inser ju de flesta att  det är ur  

marknadsföringssynpunkt man gör en sådan här jättetjock.”

Flera av de lärare vi intervjuat uttrycker att de är medvetna om att de i viss mån motarbetar sig 

själva i arbetet med källkritik kring sponsrade läromedel helt enkelt genom att de som lärare ger en 

viss legitimitet till sponsrat material genom att dela ut det till eleverna. Här upplever många därför 

att det är viktigt att upplysa eleverna om vem som står bakom materialet och att arbeta källkritiskt 

för att eleverna inte ska känna sig lurade. En del lärare poängterar här också att eleverna måste få 

lära sig att vara källkritiska även mot läraren och inse att läraren inte kan allt eller är ofelbar. Den 

samlade bilden från våra intervjuer är dock att detta är ett ovanligt inslag i undervisningen.
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Lärare 3: ”Ja,  men det tror jag att  det ligger kvar fortfarande i  skolan att  läraren  

kommer med boken och nu gäller det, att läraren besitter kunskaperna på ett sätt som  

att det är den enda källan så att säga.”

Lärare 1: ”Men jag brukar göra dem uppmärksamma på det, att bara ni vet det nu att  

den här boken och sedan har ni bak här så står det om företaget och det kan vara kul  

att läsa också, säger jag va. Så att ingen hemma på sin kammare börjar titta, vad är det  

här för någonting och börjar undra vad har fröken gjort nu då liksom, varför skulle vi  

läsa om det här för och så. Så att de är medvetna om det själva också.”

Lärare 3: ”Nej...det är ju inte så att en elev så liksom är kritisk på något sätt mot det  

som  en  lärare,  som  säger  liksom  att  'nej  men  hallå,  det  här  är  ju  inte  objektiv  

information', den nivån på eleverna har jag inte riktigt upplevt.”

7.3 Sponsrade läromedel i lärarens planeringsarbete

Även lärarnas eget arbete kring sponsrade läromedel handlar mycket om källkritik. Lärarna ser inga 

större problem med att använda sponsrat material, delvis för att de menar att man som lärare alltid  

gör ett urval och därför aldrig kan visa eleverna en fullständig bild av verkligheten. Det innebär 

dock inte att de är beredda att ta in vilket material som helst. Flera av lärarna beskriver att de väljer 

bort material som de upplever innehåller för mycket marknadsföring, produktplaceringar eller bara 

allmänt upplevs som reklammässiga. Detta motiverar lärarna själva med att de tror att reklamen har 

alltför stor makt att påverka eleverna, något som de inte anser att skolan skall sanktionera.

Lärare 1: ”Så jag vill ju inte försöka sälja in ett varumärke, så jag brukar titta på det  

här gratismaterialet som finns och se 'hur mycket framgår det här att det är ett företag  

som ligger bakom?' då. Och tycker jag att det är, att det känns lite mycket sådär, då blir  

det inte det.”

För  att  avgöra  vilket  material  som är  trovärdigt  och  vilket  som inte  är  det  förlitar  sig  lärarna 

uteslutande på sina egna förkunskaper.  Lärarna uppger själva att  de är kritiska till  allt  material, 

särskilt sådant som är gratis, men deras kritik är alltid individuell. Alla lärare vi har pratat med är 

nämligen överens om att sponsrade läromedel inte är något som diskuteras lärare emellan. På sin 

höjd  tipsar  man varandra  om olika  läromedel  man hittat  som man  tycker  är  användbara,  eller 

kommer överens om vilket material som ska beställas hem inför en viss kurs eller termin. Synen på 

sponsrade läromedel i allmänhet och hur man ska förhålla sig till dessa tycks dock inte diskuteras på 
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någon skola. Lärarna känner heller inte till några policies eller regelverk som gäller för sponsrade 

läromedel  på  deras  skola,  trots  att  vi  vet  att  två  av  skolorna  berörs  av  sponsringspolicies  på 

kommunal nivå.84 De flesta lärarna önskar att det fanns en sådan diskussion eller policy på deras 

skola.

Lärare  3:  ”Nej,  jag  känner  väl  en  brist  faktiskt  att  det  är  ju  en  del  av  de  här  

pedagogiska diskussionerna som man hade önskat ta i arbetslag eller på skolan så då,  

men det har vi inte haft som jag kommer ihåg i alla fall.”

Lärare 1: ”Nej,  nej,  ingenting sådant.  Och det borde man ju faktiskt  egentligen ha.  

Någon sådan där generell policy för, vad är det vi släpper in i skolans värld och inte.”

Lärarna är överens om att det källkritiska arbete som krävs av dem i samband med användandet av 

sponsrade läromedel ställer höga krav på dem som lärare. Till exempel behöver de vara mer insatta i 

samhällsdebatt och forskning än annars, dels för att kunna se vilken information som valts bort i ett 

material, men också för att själva kunna fungera som motvikt till det sponsrade läromedlet i brist på  

annat motriktat material. Lärarna uppger också att de upplever att det krävs olika mycket källkritik 

av dem inom olika ämnesområden. Ämnen som miljö och samhällsbyggnad lyfts fram som ämnen 

som kräver stora doser källkritik och mycket försiktighet kring vilket material man presenterar för 

eleverna,  medan  de  mer  praktiska  verkstadsämnena  är  mindre  utsatta  för  ideologiska 

ställningstaganden och vinklingar.

Lärare 3:  ”Det är väl olika frågor egentligen som styr, alltså när man diskuterar mat  

och hälsa och kolhydrater och proteiner och man har fakta kring det så är det oftast  

inga egna värderingar i det så att säga.85 Men det kan...miljö är väl en sådan typisk  

fråga  som  är  väldigt,  det  blir  mycket  ställningstaganden  och  man  väljer  bort  

information och sådant så det är ju olika...jag måste vara lite mer vaksam när det är  

vissa områden vi går in på.”

Sponsrade läromedel kräver alltså en hel del förarbete från lärarnas sida, men detta beror inte bara 

på själva sponsringen. Lärarna påpekar att allt material som har skapats av någon annan med en 

plan för hur undervisningen ska planeras och genomföras kräver mycket förarbete om man ska ta in 

84 Linköpings kommun (2009-11-27). Policy för sponsring och mottagning av gåvor i skolan. (2010-06-01) 
http://linkoping.se/Global/Skola%20och%20barnomsorg/Gemensamt/Policyer%20och
%20riktlinjer/policysponsring.pdf

85 Här är det intressant att notera att läraren lyfter fram näringslära som ett relativt oproblematiskt område, samtidigt 
som vår bakgrundslitteratur pekar ut det som ett av de områden där sponsrade läromedel fått allra mest kritik. Vi 
valde dock att inte fördjupa oss i detta sidospår i intervjusituationen.
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det i sin egen undervisning. Utan detta förarbete är det svårt att se var undervisningen leder och hur 

den kan formas  och följas  upp,  och  läraren  kan inte  längre  uppfylla  sitt  professionella  ansvar 

gentemot eleverna. Unga,  oerfarna eller  obehöriga lärare pekas här ut  som särskilt  benägna att 

förlita sig på t ex sponsrat material utan att hinna med eller inse behovet av tillräckligt förarbete.  

Även om ingen av lärarna själv anser sig ha upplevt direkta ekonomiska påtryckningar mot att ta in 

sponsrat  material  för  att  minska  skolans  kostnader  menar  de  också  att  risken  för  otillräckligt 

förarbete av sponsrat material måste vara större på skolor med besvärlig ekonomi eftersom man kan 

bli tvungen att använda en större andel sponsrat material.

Lärare 1: ”Nej. Alltså jag kanske kan känna såhär ibland att en del lärare som är, som  

jag är kollegor med som inte har jobbat så länge som har lite på fötterna och inte vet  

vad de ska göra, de plockar in väldigt mycket sådant här material för att bedriva, för  

att undervisningen ska gå framåt. Så istället för att planera sin egen undervisning så  

använder man mycket av det här materialet med övningsuppgifter och sådant för att  

sysselsätta ungarna egentligen. Men man gör det inte genomtänkt på något sätt.”

De höga krav som lärarna menar  att  sponsrat  material  ställer  på dem upplevs  dock som något 

positivt. De menar att läraryrket inte ska vara för enkelt, utan ska kräva skickliga och professionella 

lärare. I samband med detta poängterar de även vikten av en bra lärarutbildning, så att de nya lärare 

som examineras är väl förberedda för dessa krav.

7.4 Synen på sponsorerna

Mycket av lärares egna resonemang kring sponsrade läromedel och hur de kan användas bygger på 

hur de tänker kring sponsorerna, deras syften med att sponsra läromedel och deras möjligheter att 

påverka eleverna. Även om en av lärarna i vår studie visar stor medvetenhet om att sponsorerna kan 

ha ett direkt vinstintresse bakom sitt engagemang i skolan, och själv kan berätta som exempel hur 

sponsring från ett  kärnkraftverk näst intill  helt  har upphört i  samband med att  opinionen kring 

kärnkraft  har  vänt,  framställer  alla  lärare  vi  har  talat  med  sponsorernas  intressen  som relativt 

harmlösa.

Varför man ser sponsorintressena som harmlösa varierar dock. För en del av lärarna handlar det om 

att sponsorernas motiv i sig ses som ofarliga. Dessa lärare tänker sig framför allt att sponsorerna,  

som i detta fall främst utgörs av företag eller branschorganisationer, framför allt är intresserade av 

framtida arbetskraft. På grund av detta är deras engagemang i läromedel helt inriktat på att synas 

och  skapa  intresse  för  branschen,  alternativt  erbjuda  ett  högkvalitativt  undervisningsmaterial 
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eftersom det ökar chanserna att få tag på välutbildad arbetskraft om några år. Det kan också handla 

om att man anser att  de som sponsrar läromedel främst gör detta som ett  led i ett  mer allmänt 

samhällsnyttigt arbete. Här är det framför allt myndigheter och branschorganisationer som är de 

aktuella sponsorerna. Statlig sponsring, dit myndigheter hör, ses överlag som mindre besvärligt än 

sponsring av mer kommersiellt slag, eftersom detta är sponsring som styrs av våra egna folkvalda. 

Vi tolkar detta som att man upplever att det i förlängningen är våra, medborgarnas, egna intressen 

som tas tillvara i statligt sponsrade läromedel.

Lärare 1: ”De är ju intresserade av att eleverna blir intresserade av det de håller på  

med. Det är ju faktiskt en rekryteringsbas för deras. Om inte annat va, så det är ju inte  

så att de försöker sälja in ett branschmärken liksom, utan jag tror ju mer att de försöker  

rekrytera.”

Lärare 5: ”Men för mig så tycker jag mest att det är myndigheter och organisationer  

som har... De har nog ett samhälls-, de vill upplysa oss om hur det funkar på något vis i  

samhället, så jag tycker att de är ju ganska bra.”

En annan syn på varför sponsorernas motiv till sponsring är harmlösa eller kanske till  och med 

oviktiga bygger på skolans roll. Här menar lärarna framför allt att deras eget sätt att arbeta med 

sponsrade läromedel, med allt vad det innehåller i form av förarbete, källkritik och så vidare, på 

något sätt negerar den påverkan som sponsorerna eventuellt försöker ha på eleverna. I de praktiska 

ämnena  framhålls  sponsorernas  motiv  som harmlösa  snarare  som ett  resultat  av  själva  ämnets 

karaktär.

Lärare 4:  ”Jag tror det är mer inom, både inom samhälls... åsikter finns det givetvis  

inom de här, som jag sa, det finns författare som tycker att man ska lösa saker på ett  

visst sätt medan det finns andra sätt att lösa saker på. Jag menar det beror på vilken  

bransch man har kommit från när man gör sådana läromedel. Men jag tycker de är  

förhållandevis oproblematiska.”

Parallellt med denna syn på sponsorerna som någon slags ofarliga medhjälpare till lärarna finns 

dock  också  en  viss  oro  inför  de  ideologier  som sponsorer  eventuellt  försöker  föra  fram i  sitt 

material. För en del av lärarna handlar det helt enkelt om en oro kring att det informationsurval som 

eleverna kommer i kontakt med blir för snävt. För andra lärare handlar det om en oro inför vad som 
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händer när olika företag och intresseorganisationer får för stort inflytande i skolans värld. Enligt en 

av våra intervjupersoner är detta att se som ett direkt hot både mot demokratin som sådan, och mot 

skolans roll i den.

Lärare 3: ”Ja, det tycker jag, det är ett hot mot skolans och om man ska säga, hot mot  

demokratin och mot skolan som...att de får verka fritt så att säga. Så att det är det.”
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8 Diskussion

8.1 Resultatsammanfattning

Sammanfattningsvis har denna studie gett oss en komplex bild av lärarens syn på och resonemang 

kring  sponsrade  läromedel.  Många av  lärarna  är  positiva  till  sponsrade  läromedel,  och  till  den 

möjlighet till  ökad verklighetsankytning som de upplever att  man kan få in i  undervisningen. I 

motsats till dem står de lärare som är oroade över vad som händer när ekonomiska intressen utan 

egentligt ansvar för skolan får för stort inflytande, och över hur eleverna påverkas av att lärare 

plockar in material som de själv inte har tillräckligt bra kontroll över.

Alla lärarna betonar vikten av att eleverna får lära sig att vara källkritiska till sponsrat material, men 

uttrycker olika högt ställda krav på sin egen källkritiska granskning av läromedlen. Här framhäver 

många att det finns fördelar med en tydlig sponsor – en sådan är lättare att ställa mot väggen och 

granska än en otydlig eller till och med anonym dito.

Överlag är lärarna ändå positiva till sponsorernas syften med att skapa undervisningsmaterial, även 

om det finns undantag på denna punkt. Därför ser de flesta av lärarna inga större problem med att 

använda sponsrade läromedel, eller i alla fall inga större problem som inte lika gärna skulle kunna 

uppstå med andra typer av läromedel. Några av lärarna ifrågasätter till och med i intervjusituationen 

bilden  av  sponsrade  läromedel  som  något  negativt  och  problematiskt,  och  undrar  varför  inte 

sponsrade läromedel istället kan vara något positivt som skolan behöver mer av.

Generellt upplevs traditionella läromedel som mer styrande än sponsrade, som enligt lärarna ofta 

används  på  ett  mer  modulärt  och  dynamiskt  sätt.  Lärarna  poängterar  också  att  de  har  större 

möjlighet att variera undervisningen med hjälp av flera små läromedel istället för ett större, och att 

detta gör det lättare att fånga och behålla elevernas intresse för undervisningen.

8.2 Ekonomiska faktorer

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lärare ser på sponsrade läromedel och dess 

användning. Ett återkommande påstående i både vår bakgrundslitteratur och i de intervjuer vi har 

genomfört är att en bristande ekonomi i skolan leder till ett ökat användande, och kanske till och 

med beroende, av sponsrade läromedel. Det vi kan se utifrån intervjuerna är att lärare menar att 

skolor med bristande ekonomi är mer beroende av sponsrade läromedel i jämförelse med skolor 

med bättre ekonomiska resurser. Vår bakgrundslitteratur visar entydigt att de ekonomiska resurserna 

är en avgörande faktor för både lärares och rektorers attityder till sponsrade läromedel och i vilken 
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utsträckning  som  dessa  används.86 Det  är  också  den  förståelse  som  uttrycks  av  Lärarnas 

Riksförbunds ordförande i citatet som vi lyfter fram i inledningen.87 Det är dock sällan lärarna i vår 

studie själva säger att ekonomiska skäl är en faktor som påverkar dem i deras val av kurslitteratur 

och arbetsmaterial, och även när de gör det så ser de inte nödvändigtvis sponsrade läromedel som 

en given konsekvens. Som vi nämnt tidigare kräver dock vår förståelse av lärares yrkesidentitet en 

problematiserande inställning till dessa intervjuresultat, eftersom lärarna själva försöker skapa och 

förmedla en bild av sig själva som goda lärare.88 Detta innebär att ekonomiska faktorer mycket väl 

kan ha påverkat de intervjuade lärarnas val av läromedel till det sponsrade materialets fördel, men 

utan att lärarna själva sett detta som en huvudsaklig, eller ens en viktig, orsak.

Vi menar att om ekonomin har denna typ av påverkan är det förstås negativt för skolans möjligheter 

att  ge elever  från olika områden och bakgrund en likvärdig  utbildning.  Det  problemet i  sig  är 

egentligen större än bara diskussionen kring sponsrade läromedel, eftersom ekonomiska faktorer 

rimligtvis påverkar många andra aspekter av skolans vardag, så som lokaler, personaltäthet med 

mera. När det gäller ekonomins relation till sponsrade läromedel måste man dock fråga sig om de 

sponsrade läromedlen är negativa för elevernas lärande. Om fallet är det motsatta, att de sponsrade 

läromedlen  håller  hög  kvalitet  och  är  välproducerade,  kanske  de  istället  fungerar  som  en 

utjämningsfaktor som tillåter skolor med bristande ekonomi att använda material som är jämförbart 

med det som mer resursstarka skolor betalar för att använda? Detta kan inte vår studie ge svar på, 

eftersom vår inriktning är en helt annan. Det är dock något som vi menar att framtida forskning 

måste studera närmare för att en ärlig bild av sponsrade läromedel ska kunna ges.

Enligt Lärarnas tidnings undersökning från 2009 är dock två tredjedelar av Sveriges lärare negativa 

till sponsrade läromedel.89 Utifrån denna inställning måste ekonomins påverkan på användandet av 

dessa ses som något negativt, särskilt i ljuset av den senaste tidens finanskris och nedskärningar. De 

sponsrade läromedlen kan då uppfattas som något som förstärker klyftorna i samhället och bidrar 

till att elever från ekonomiskt utsatta områden får en sämre utbildning än andra, och därmed inte får 

samma möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden och i den akademiska världen som elever 

från resursstarka områden och skolor. Utifrån American Consumers' Union granskning från 1995 är 

det  rimligt  att  anta  att  de  här  eleverna  åtminstone  inte  får  kontakt  med  en  nyanserad  bild  av 

omvärlden om de huvudsakligen kommer kontakt med sponsrade läromedel och deras lärare inte 

86 Lannvik Duregård, Maria; Feuerstein, Abe, s 334 och 366; Sukarieh, Mayssoun & Tannock, Stuart, s 772 samt 
Department for Children, Schools and Families, s 143.

87 Ritter, Anna.
88 Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven, s 215.
89 Arevik, Niklas.
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lyckas komplettera detta material med kontrasterande utgångspunkter och perspektiv.90

8.3 Skolans demokratiuppdrag

En av de lärare som vi intervjuat menar uttryckligen att sponsrade läromedel kan vara ett hot mot 

demokratin om de företag och organisationer som står bakom dessa får för stort inflytande i skolan. 

Här har han/hon mycket gemensamt med de motståndare till sponsrade läromedel som Feuerstein 

beskriver. De argumenterar för att elevernas kritiska tänkande måste utvecklas och att detta inte är 

möjligt till lika stor grad om kommersiella intressen får för stor plats i skolans värld. Detta hotar  

utbildningen i stort vilket i sin tur hotar demokratin.91 I kontrast till detta står bilden av att sponsrade 

läromedel erbjuder en ökad verklighetsanknytning, något som lärarna vi har intervjuat poängterar 

att skolan tidigare fått kritik för att sakna. Här skulle man kunna argumentera för att sponsrade 

läromedel genom sin ökade verklighetsanknytning underlättar skolans demokratiuppdrag genom att 

elever  får  komma  i  kontakt  med  delar  av  samhället  som  de  inte  möter  i  sin  vardag.  Ur  ett 

sociokulturellt perspektiv kan värdet av att eleverna får möta kunskap i en samhällskontext också 

betonas, eftersom det antagligen är på detta sätt som de kommer att möta information efter avslutad 

skolgång. I bästa fall kan det vidgade samhällsperspektivet kanske också ge eleverna större spelrum 

i  skapandet  av sin egen identitet,  vilket  inom det  pragmatiska perspektivet  ses  som något  som 

hänger nära samman med lärande.92

Vi menar att sponsrade läromedel i sig inte är ett hot mot demokratin, men om ekonomiska eller 

andra intressen får för stort inflytande över vad som lärs ut i skolan kan skolans position som en av 

demokratins verkliga grundpelare hotas. Även om ett stort inflytande i form av sponsrade läromedel 

kan  bli  verklighet  med  tanke  på  att  de  ekonomiska  faktorerna  ger  större  möjlighet  för  dessa 

intressegrupper att etablera sig på skolorna, ställer vi oss dock tveksamma till att ett inflytande som 

är så stort att skolans roll som utbildare för demokratins framtid skulle hotas skulle kunna uppnås 

endast genom sponsrade läromedel, helt enkelt eftersom det finns många faktorer som är med och 

avgör hur stort inflytande läromedelssponsorn egentligen får genom sitt läromedel. Vi tänker oss att 

detta kan variera till exempel beroende på lärarens presentation och hantering av materialet som 

sponsrat, elevernas förkunskaper inom ämnet och inom källkritiskt tänkande och vilket motmaterial 

som finns tillgängligt.

90 Feuerstein, Abe, s 337.
91 ibid, s 324.
92 Burman, Anders, s 99.
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8.4 Riktlinjer för användning av sponsrade läromedel

Ett  av de tydligaste  problemen som lärarna i  vår  studie pekar  ut  i  användningen av sponsrade 

läromedel är bristen på riktlinjer för dessa. Lärarna efterlyser själva främst riktlinjer på lokal nivå, 

inom kollegiet. Detta verkar också tidsenligt med tanke på att riktlinjer på högre nivå, i form av 

statlig  förhandsgranskning,  avskaffades  i  början  av  1990-talet.93 Så  vilka  alternativ  till  statlig 

granskning finns? Det mest uppenbara är förstås det som majoriteten av de intervjuade lärarna i vår 

studie själva efterlyser: policies på skolnivå. Många av skolorna berörs redan av en policy som finns 

på kommunnivå, men ingen av de lärare som vi intervjuat har känt till denna. Denna policy berör all 

typ  av  sponsring  i  skolan,  inte  endast  läroböcker,  utan  även  inköp  av  material  och  maskiner, 

billigare  skollicenser  av olika  mjukvaror  och diverse  studiebesök med mera.94 Här  anser  vi  att 

kommunen uppenbarligen har misslyckats om syftet med denna policy är att ge lärarna och skolorna 

ett riktmärke att hålla sig till eftersom det i praktiken inte är någon som använder sig av den. Detta 

blir  extra  intressant  då många lärare  starkt  uttrycker  en vilja  att  diskutera  problematiken kring 

sponsrade läromedel och hur man ska handskas med dessa i skolan. Att de söker efter riktlinjer kan 

tyda på att de känner sig osäkra på ämnet och på att de vill ha en generell vägledning att utgå ifrån. 

Denna osäkerhet skulle kunna bottna i att sponsrade läromedel är ett så nytt fenomen att det ännu 

inte finns några specifika normer kring hur man som lärare bör förhålla sig till och använda dessa.  

De normer som finns är i så fall antagligen mer generella normer kring läromedelsanvändning och 

pedagogik, som inte nödvändigtvis ger ett heltäckande förhållningssätt till sponsrade läromedel. En 

annan tänkbar anledning till att diskussion och riktlinjer saknas kan förstås vara att ämnet är mer 

eller mindre tabubelagt. Detta stämmer dock inte med den bild vi har fått under intervjuerna.

8.5 Synen på sponsorerna

Våra studier av forskningslitteraturen inom området gav uttryck för två motriktade åsikter kring 

sponsrade läromedel och hur de bemöts av samhället. Sukarieh och Tannock hävdade att företag och 

kommersiella intressen får mycket kritik, men att ideella organisationer kommer undan lättare, trots 

att  dess ofta är intresseorganisationer som finansieras av företag som har något att vinna på de 

ideologier som sprids av organisationerna.95 Feuerstein hävdar å andra sidan att den kritik som förs 

fram mot sponsrade läromedel främst handlar om just spridning av ideologier och värderingar, och 

att  dessa riskerar  att  konkurrera ut  skolans  egen värdegrund.96 Här  tycker  vi  att  det  är  särskilt 

intressant att notera att lärarna i vår studie ger uttryck för samma dualism som dessa två artiklar. Å 

93 Johnsson Harrie, Anna, s 107.
94 Linköpings kommun.
95 Sukarieh, Mayssoun & Tannock, Stuart, 770.
96 Feuerstein, Abe, 337.
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ena sidan har vi lärare som är starkt kritiska till den otydlighet som präglar intresseorganisationer 

som t ex Svenskt Näringsliv, och som mycket hellre ser material med direkt företagssponsring där  

det är lättare att peka ut vilka intressen just det företaget kan ha av att nå ut med sin information i  

skolorna. Å andra sidan har vi andra lärare som tycker att intresseorganisationer är mer pålitliga än 

enskilda företag, antagligen eftersom det finns fler (och kanske till och med motstridiga) intressen 

bakom.

Det tycks alltså inte finnas en samlad bild av vilken typ av sponsorer är mer eller mindre önskvärda 

i skolan, eller vilken typ av material som kan tänkas motarbeta skolans egna syften. De lärare vi har  

talat med verkar vara överens om att de har kompetensen och erfarenheterna som behövs för att  

hantera  sponsrat  material  på  ett  sätt  som fungerar  i  skolan,  och  som minimerar  risken  för  att 

sponsorintressen får alltför stort inflytande i skolan. Detta är ett typiskt praktikprofessionalistiskt 

sätt att se på lärare och även om vi hoppas att lärarna vi har intervjuat har rätt, känner vi oss därför 

tvungna att framföra den kritik som alltid kan framföras med praktikprofessionalism: alla lärare har 

inte samma erfarenheter. Alla lärare har inte samma uppfattning om vad som är bra eller dåligt, vad 

som är information eller indoktrinering, eller vad som är positivt eller negativt för eleverna. Om 

lärare har olika uppfattningar och erfarenheter är det också rimligt att anta att inte alla lärare har de 

erfarenheter och den kompetens som krävs för att kunna hantera sponsrade läromedel på ett bra 

sätt.97 Här finns återigen en anledning till  att  föra en diskussion inom lärarlag på skolorna,  och 

eventuellt också för att fastställa riktlinjer som alla lärare skall följa på varje skola.

8.6 Källkritik

Källkritik  är  något  som  kommit  att  betonas  mycket  starkt  i  de  intervjuer  vi  har  gjort,  och 

följaktligen i detta arbete. Det handlar dels om lärarnas egen källkritik av sponsrade läromedel, och 

då framför allt i samband med att de tar ställning till om materialet skall användas i undervisningen 

eller  inte,  men  ännu  mer  om  att  lära  eleverna  att  bli  källkritiska.  I  resultatet  presenterade  vi 

undervisning om källkritik  som en vanlig motivering till  att  använda sponsrade läromedel över 

huvud taget. Här ser vi dock, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på kunskap, att det finns stora 

problem. Tänk tillbaka på den dagdrömmande eleven som inte lyssnar på läraren, som vi nämnde i 

teorikapitlet.98 Vad lär sig denna elev, som hade annat i tankarna när läraren pratade om vikten av 

källkritik och sponsorns motiv, av sina sponsrade läromedel? Med sin undervisning försöker läraren 

skapa en viss kontext kring läromedlet, en kritisk kontext där eleven ska lära sig att ifrågasätta 

varför någon vill investera tid och pengar i att sprida ett gratismaterial. Det är dock inte särskilt 

97 Goodson, Ivor F, s 10-11.
98 Säljö, Roger, s 28.
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troligt,  åtminstone  inte  utifrån  den  bild  av  elevernas  förkunskaper  inom  källkritik  som  de 

intervjuade lärarna själva gett, att den dagdrömmande eleven själv kommer att sätta in materialet i  

denna kontext. Mer troligt är kanske att han eller hon ser det i den traditionella skolkontext som 

flera av lärarna i vår studie menar fortfarande finns: den där läraren presenterar mer eller mindre 

ostridbara fakta som eleven skall ta till sig utan kritik. Vad denna elev har lärt sig av materialet, och  

det undervisningsavsnitt som det ingått i, är rimligtvis inte detsamma som läraren planerat. Här kan 

vi inte låta bli att återigen citera Åsa Junkka:99

”Några källkritiska ord i början av lektionen hindrar knappast att reklamen påverkar  

dem.”100

Åsa Junkkas bild av undervisning kring källkritik i skolan är uppenbarligen inte särskilt positiv, och 

tycks utgå från att denna undervisning är informerande snarare än involverande för eleverna. En av 

lärarna i vår studie erkände själv att detta är ett problem när vi frågade närmare, och menade att  

undervisningen ofta  mest  blir  några informerande ord eftersom det  är  svårt  att  fånga elevernas 

intresse och få dem att engagera sig för källkritik och eventuella dolda budskap.

Det är  dock inte bara elevernas bristande källkritik som lärarna oroar sig över,  utan också mer 

oerfarna lärares hantering av sponsrade läromedel. Flera av lärarna tror att andra lärare som varit 

yrkesaktiva under kort tid, är väldigt unga eller helt saknar utbildning inte har den erfarenhet som 

behövs för att granska material som de plockar in i undervisningen, och att detta riskerar att leda till 

att man missar fördelar med sponsrade läromedel, i form av t ex ökad samhällsanknytning, eller att 

man tappar kontrollen över undervisningen, och hamnar i en situation som är svår att lösa. De lärare 

vi har talat med tror att en anledning till att oerfarna lärare riskerar att falla i den här fällan är att det 

är såpass lätt att plocka in sponsrade läromedel, som är välgjorda men kanske behöver hanteras på 

ett  särskilt  sätt.  Lärarnas  bild  stödjer  alltså  förslaget  om att  införa  läromedelskunskap  som ett 

obligatoriskt  ämne  i  lärarutbildningen.101 Detta  stämmer  också  överens  med  det  sociokulturella 

perspektivet, där man menar att allt lärs in i en kontext.102 Om nyutexaminerade lärare ska kunna 

hantera läromedel och läromedelsgranskning på ett bra sätt, är detta då något som de behöver få en 

chans att öva sig i under utbildningen.

99 Det ursprungliga citatet finns i avsnittet ”Forskning och övrig litteratur”.
100 Junkka, Åsa.
101 Johnsson Harrie, Anna, s  226.
102 Säljö, Roger, s 15.
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8.7 Vidare forskning

När vi började arbeta med ämnet insåg vi att det finns försvinnande lite forskning kring sponsrade 

läromedel och dess effekter i skolan. Debatten är dock levande och det märks genom de intervjuer 

som vi har utfört att det ändå är något som lärare reflekterar över och känner att de skulle vilja 

diskutera mer inom skolmiljön. Därför är det givet för oss att det behövs vidare forskning i ämnet 

som helhet och alla dess olika delar. 

Vi har fokuserat på hur lärare upplever sitt användande av sponsrade läromedel och hur de arbetar  

kring dessa i  jämförelse  med traditionell  kurslitteratur.  Det  vi  valt  bort  är  observationer  där  vi 

känner att man skulle kunna gå djupare ner i hur lärare faktiskt använder sig av dessa läromedel.  

Som vi konstaterat i teorin så kan det faktiska användandet och upplevelsen av användandet variera 

vilket skulle vara intressant att se.

Forskning  kring  läromedel  är  även  det  ett  negligerat  område  där  forskningen  skulle  behöva 

utvecklas.  Både  granskning  av  kvalité  och  innehåll  i  de  sponsrade  läromedlen,  men  även  i 

jämförelse med det vi kallar för traditionella läromedel. Vilka kvalitativa skillnader finns mellan 

traditionella och sponsrade läromedel? Hur vinklad är informationen i sponsrade läromedel, och 

vilken  information  utesluts?  Ger  traditionella  läromedel  verkligen  en  mer  mångsidig  bild  av 

verkligheten?

Ett annat område som vi helt valt bort men som det skulle vara intressant att forska vidare kring är 

elevernas kunskaper i källkritik, eftersom detta är något som alla lärare framhäver som viktigt för 

eleverna  att  kunna  när  de  får  material  från  läraren.  Förstår  eleverna  att  det  är  skillnad  på 

kurslitteraturen? Är källkritik något som de upplever att man arbetar aktivt med på lektionerna? 

Även  andra  aktörer  på  skolan  såsom  rektorers  uppfattning  kring  användandet  av  sponsrade 

läromedel  eller  kommunpolitikers  syn  på  problematiken  kring  företag  och  organisationers 

inflytande i skolvärlden skulle vara intressant att forska vidare kring just för att lyfta ämnet in i 

samhällskontexten.  Forskning som vänder på perspektiven och studerar sponsorernas syften och 

resonemang skulle också vara mycket intressant att ta del av.
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Bilaga 1 – intervjuguide
• Berätta lite om skolan och de elever du undervisar.

• Vad tänker du på när vi säger ”sponsrade läromedel”?

• Har du använt eller använder du nu sponsrade läromedel?

• Om ja – i vilket sammanhang och vilket läromedel?

◦ Var det ett komplement eller det enda läromedlet?

• Om nej – varför använder du inte sponsrade läromedel? (aktivt/passivt val)

◦ Har du undersökt vilka sponsrade läromedel som finns i ditt ämne? Varför inte / varför 
valde du bort dem?

◦ Under vilka omständigheter skulle du kunna tänka dig att använda sponsrade läromedel?

• Hur anser du att man som lärare bör resonera kring sponsrade läromedel?

• Har du känt dig uppmuntrad/tvingad rent ekonomiskt att  använda dig av dessa? I vilket 
sammanhang och av vem?

• Använder du dig av gratis (icke-sponsrade) läromedel?

• Är det någon skillnad i hur du använder sponsrade läromedel jämfört med användandet av 
gratis läromedel?

• Är det  någon skillnad  i  hur  du använder  traditionella  läromedel  jämfört  med sponsrade 
läromedel?  Vilka  skillnader  ser  du  på  sponsrade  läromedel  jämfört  med  traditionella 
läromedel?

• Är sponsrade läromedel något man aktivt pratar om på din skola? Inom personaler och/eller 
med eleverna?
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