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Förord
Kunskapen om läromedlens betydelse i den svenska skolan baseras i stor
utsträckning på undersökningar som genomfördes innan det nuvarande styr
systemet för skolan infördes. Syftet med undersökningen som presenteras i
denna rapport är framför allt att visa på läromedlens roll och funktion i ett
urval ämnen i grundskolan.
Läromedelsforskning kan delas in i tre grupper: processorienterade studier, som
handlar om processen att ta fram ett läromedel, användarorienterade studier, som
avser hur lärare och elever använder läromedel, och produktorienterade studier,
som avser granskning av läromedel, vanligen läroböcker. I denna rapport samt
i Skolverkets avrapportering av regeringsuppdraget om läroboksgranskning (se
rapporten I enlighet med skolans värdegrund? som publiceras senast den 1 decem
ber 2006) presenteras resultat från samtliga dessa tre typer av studier.
Den undersökning som redovisas här är i huvudsak en användarorienterad
studie, vars utgångspunkt har varit ett brett läromedelsbegrepp som omfattar
inte enbart läroböcker och annat skriftligt material i form av t.ex. tidningar
och skönlitteratur, utan dessutom inkluderar t.ex. information från Internet,
film och kunskapsspel. Resultaten baseras dels på en nationell enkätstudie
riktad till lärare, dels på intervjuer med lärare. Undersökningen består även av
en processorienterad studie, där förlagspersoner och läroboksförfattare har fått
beskriva processen från idé till färdigt läromedel. Tre ämnen – bild, engelska
och samhällskunskap – och årskurs 5 och 9 står i fokus i både den användaroch den processorienterade studien.
Föreliggande rapport vänder sig till alla som vill ha ökad kunskap om läro
medlens betydelse i skolan: verksamma inom skolan på alla nivåer, studerande
inom lärarutbildningen, politiker, forskare och föräldrar.
Projektgruppen som har arbetat med undersökningen och skrivit rappor
ten består av Lena M Olsson (ansvarig för engelska), Charlotte Samuelsson
(ansvarig för samhällskunskap) och Gunnar Åsén (ansvarig för bild). Staffan
Engström har också medverkat i projektets alla faser och Margareta Rosenquist
Soliman har deltagit i projektet som expert på frågor om framför allt bibliotek.
Stefan Skimutis har sammanställt informationen i bilaga 1. Samtliga dessa
personer är verksamma på Skolverket.
I projektet har också en grupp externa experter anlitats. Professor Boel
Englund vid Lärarhögskolan i Stockholm har skrivit kunskapsöversikten Vad
har vi lärt oss om läromedel? Ulrika Sutorius har genomfört och sammanställt
den processorienterade studien Från idé till färdigt läromedel. Nadja Bogestam,
Beate Feldmann, Cecilia Feretti och Ulrika Henningsson har, tillsammans med
Skolverkets projektledare, genomfört lärarintervjuerna.
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Ett stort tack till alla som har medverkat i projektet och i synnerhet till alla
lärare som deltagit i undersökningen!

Stockholm i november 2006
Lena Fischer

Charlotte Samuelsson

Avdelningschef
Avdelningen för utbildningsfrågor

Projektledare
Enheten för analys och samordning



LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

Kort sammanfattande resultatbild
Denna inledande sammanfattning utgör ett sammandrag av den mer utförliga
sammanfattningen som avslutar rapporten. Syftet med denna sammanfattning
är att ge en kortfattad bild av resultaten från läromedelsundersökningen.

Bakgrund
Ur ett historiskt perspektiv har läromedel varit en av de styrfaktorer som staten
använt för att åstadkomma den likvärdiga eller enhetliga skolan. Eller som
1992 års läroplanskommitté uttryckte det: ”Läromedlen utgjorde då, som
många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen”. Tidigare reglerade
staten läromedelsval och läromedelsanvändning, ofta på detaljnivå, genom
att ange ramar och fördela ekonomiska resurser. Kursplanerna innehöll, i
motsats till dagens, mer detaljerade föreskrifter om undervisningens innehåll
och genomförande. I anvisningar och kommentarer till kursplanerna för olika
ämnen gavs ofta exempel på lämpliga läromedel.
Med dagens styrsystem betonas lärares professionella ansvar och frihet att
själva välja metoder för att nå uppsatta mål. De mål som de nationella kurs
planerna anger är onekligen desamma för samma kurs oavsett var i landet den
ges, men hur målen nås och vilka läromedel som används kan se olika ut, bl.a.
beroende på lokala tolkningar och anpassning till elevernas olika bakgrund och
förutsättningar.

Syfte
Kunskapen om läromedlens roll i den mål- och resultatstyrda svenska skolan
baseras i stor utsträckning på undersökningar gjorda innan det nuvarande
styrsystemet för skolan infördes. Syftet med den undersökning som presente
ras här har varit att studera läromedlens roll och funktion i ett urval ämnen i
grundskolan.

Definition av läromedel
I undersökningen används en bred definition av läromedel som har sin utgångs
punkt i 1980 års läroplan, där läromedel beskrivs som sådant som lärare och
elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Det är således intentio
nen, i det här fallet elevernas måluppfyllelse, som är avgörande för om något
ska betraktas som ett läromedel eller inte.
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Om undersökningens genomförande
Undersökningen har genomförts med en nationell enkätundersökning riktad
till lärare som undervisar i något av ämnena bild, engelska eller samhällskun
skap i årskurs 5 eller 9. Intervjuer med lärare som undervisar i något av dessa
tre ämnen i årskurs 3, 5 eller 9 har också genomförts.

Sammanfattning av resultaten
I samtliga tre ämnen används ett flertal olika typer av läromedel. I bild är läro
medel som läraren själv skapar samt konstverk och andra bilder de vanligaste
läromedlen. Läroböcker används sällan eller aldrig. I engelska används framför
allt läroböcker varje eller nästan varje lektion, vilka kompletteras med bl.a.
hörövningar och skönlitteratur. I samhällskunskap används också läroböcker,
men inte i samma utsträckning som i engelska. Läroböckerna kompletteras
framför allt av information från tidningar och Internet. Lärare som undervisar
i bild eller i samhällskunskap varierar användningen av läromedel betydligt
mer än engelsklärarna.
Den styrande effekt läromedel har på undervisningen fördelas på ett flertal
olika läromedel och är inte enbart beroende av läroböcker. En majoritet av lärarna
i engelska och närmare hälften av lärarna i samhällskunskap instämmer dock helt
eller i delvis i påståendet att läroböcker ofta styr deras undervisning för mycket.
I stort sett samtliga lärare anser att det är viktigt att använda sig av flera
olika typer av läromedel i sin undervisning. Olika läromedel har olika funktion
och tillsammans bidrar de till att bl.a. ge eleverna grundläggande faktakun
skaper, aktuell, fördjupad eller konkretiserad information, intresse för ämnet,
variation och olika perspektiv.
Skolans ekonomiska resurser, lärarnas egen kompetens i ämnet och deras
pedagogiska grundsyn samt elevernas olika behov och förutsättningar är de
faktorer som störst andel av lärarna upplever är viktiga för val av läromedel. En
majoritet av lärarna menar att de i stor utsträckning själva kan påverka vilka
läromedel de ska använda sig av – förutsatt att det inte kostar för mycket.
Såväl resultaten från enkäten som intervjuerna tyder på att grundskolans
läroplan, kursplaner och betygskriterier har en relativt stor betydelse för valet
av läromedel. Lärarna anser inte att styrdokumenten ger någon direkt väg
ledning, men väl indirekt genom att mål och betygskriterier har betydelse för
planeringen av undervisningen och valet av arbetsuppgifter. Kursplanemålens
karaktär i samtliga tre ämnen förutsätter att eleverna ska kunna använda sig
av olika typer av material och kunskapskällor i sitt lärande. Kursplanernas mål
ställer också höga krav på att arbetssättet präglas av variation och att flera olika
typer av läromedel används i undervisningen.
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En majoritet av lärarna i engelska och samhällskunskap instämmer helt
eller delvis i påståendet att läroböcker säkerställer att undervisningen överens
stämmer med grundskolans läroplan och kursplaner. Läroboken har således en
legitimerande funktion i lärarnas arbete: så länge de följer en lärobok upplever
de att de kan vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll
och principer. Man kan således konstatera att lärarna överlämnar mycket av
sitt handlingsutrymme till läroboksproducenterna och att läroböcker spelar en
viktig roll för att konkretisera styrdokumenten.
Det viktigaste, enligt lärarna, är att ett läromedel skapar intresse hos elev
erna och underlättar inlärning anpassad till elevernas olika behov och förut
sättningar. Lärarnas intentioner kan dock vara svåra att genomföra i praktiken.
Framför allt gäller detta i engelska där läroboken har en dominerande ställning
trots att många lärare anser att den styr undervisningen för mycket och att
läroböcker inte fungerar för alla elever.
En stor majoritet av lärarna utvärderar de läromedel de använder sig av.
Eleverna deltar inte alltför ofta i dessa utvärderingar. Inte heller tyder under
sökningen på att eleverna involveras i någon större utsträckning i planeringen
av undervisningen eller i valet av läromedel. Detta strider mot läroplanens mål
att utveckla elevers delaktighet och inflytande. Det kan också försvåra lärarnas
möjligheter att välja läromedel som optimalt stödjer elevernas lärande.
Resultaten tyder på att det finns anledning att mer djupgående diskutera
läromedel i förhållande till elevers måluppfyllelse och att även förstärka lärares
kompetens inom detta område.
Det ställs höga krav på lärarna att förhålla sig kritiska inte enbart till läro
böcker, utan även till andra källor, som t.ex. massmedia och Internet. Det är
därför viktigt att lärare, blivande lärare och elever får ökade kunskaper när det
gäller att välja, analysera och kritiskt granska olika källor.
Undersökningen reser vissa frågor kring likvärdighet som är angelägna att
diskutera. Lärarna i respektive ämne brottas med specifika problem i förhål
lande till de läromedel de använder eller som krävs för att nå kursplanemålen.
I bild har tillgången till material och annan teknisk utrustning för bildarbete
stor betydelse. I kursplanen anges bl.a. att eleverna ska kunna framställa bilder
med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom
dator- och videoteknik. Undersökningen visar dock att det tycks saknas mate
riella förutsättningar att leva upp till vissa av dessa mål på många skolor.
I engelska har läroböckerna styrande effekter som pekar åt olika håll – de
både försvårar och gynnar en individualiserad undervisning. Läroböcker kan
utgöra en sammanhållande kraft och styra undervisningen på så sätt att alla
elever förväntas arbeta i samma takt. Böckerna är ofta årskursbaserade, vilket
gör det svårt att individualisera undervisningen. En kritik som vissa lärare
framför mot läroböcker är att de inte är anpassade till elevers olika förutsätt
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ningar och behov. Samtidigt kan läroböcker gynna en individualiserad under
visning. Eleverna kan arbeta självständigt med lärobokens övningsuppgifter.
Läroböcker kan vara utformade så att uppgifterna har olika ”spår” utifrån
elevernas kunskapsnivå. Läroböcker kan alltså vara en grund för en slags nivå
indelning av eleverna inom klassens ram. Nivåindelning är inte acceptabelt om
det innebär för lågt ställda förväntningar och att eleven ”låses in” och stannar
upp i sin kunskapsutveckling. En nivåindelning ska fortlöpande omprövas och
ta sin utgångspunkt i elevens utveckling och inte påverkas av andra faktorer,
som t.ex. att läroböcker är årskursbaserade. Kunskapen om läroböcker som
en grund för nivåindelning av eleverna och vilka konsekvenser det kan få är
bristfällig och behöver undersökas närmare.
I samhällskunskap används information från Internet och massmedia
relativt ofta, vilket innebär en speciell problematik då dessa inte är skapade
för att i första hand användas som läromedel. Ett kritiskt förhållningssätt blir
därmed av yttersta vikt. Undersökningen tyder på att lärare som undervisar i
samhällskunskap förhåller sig kritiska inte enbart gentemot t.ex. information
från Internet eller massmedia utan även i förhållande till läroböcker. Fler än
fem av tio lärare vill dessutom att deras undervisning i samhällskunskap främst
ska utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande. Samtidigt visar under
sökningen att inte alla lärare upplever att de har tillräcklig kompetens för att
kunna bistå sina elever när de ska söka information på Internet.
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1. Inledning
Kunskapen om läromedlens roll i den mål- och resultatstyrda svenska skolan
baseras i stor utsträckning på undersökningar gjorda innan det nuvarande
styrsystemet för skolan infördes. Syftet med den undersökning som presente
ras här har varit att studera läromedlens roll och funktion i ett urval ämnen i
grundskolan.

Bakgrund
Riksdagens beslut om förändring av de statliga skolmyndigheterna 1991 inne
bar bl.a. att Statens Institut för Läromedel (SIL) avvecklades och att statens
kontroll och styrning av läromedel helt upphörde. Ur ett historiskt perspektiv
har läromedel varit en av de styrfaktorer som staten använt för att åstadkomma
den likvärdiga eller enhetliga skolan. Eller som 1992 års läroplanskommitté
uttryckte det: ”Läromedlen utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt
genomförda läroplanen”. Tidigare reglerade staten läromedelsval och lärome
delsanvändning, ofta på detaljnivå, genom att ange ramar och fördela ekono
miska resurser. Kursplanerna innehöll, i motsats till dagens, mer detaljerade
föreskrifter om undervisningens innehåll och genomförande. I anvisningar och
kommentarer till kursplanerna för olika ämnen gavs ofta exempel på lämpliga
läromedel.
Staten har idag det övergripande ansvaret för normering av mål och före
skrifter, medan både tolkning och genomförande av målen är delegerat till
kommuner och skolor. Med dagens styrsystem betonas lärares professionella
ansvar och frihet att själva välja metoder för att nå uppsatta mål. Detta innebär
att lärare som undervisar i samma ämne på en skola får större inflytande över
verksamheten, bl.a. genom gemensamma diskussioner och formuleringar av
mål och betygskriterier i de lokala kursplanerna. De mål som de nationella
kursplanerna anger är onekligen desamma för samma kurs oavsett var i landet
den ges, men hur målen nås och vilka läromedel som används kan se olika ut,
bl.a. beroende på lokala tolkningar och anpassning till elevernas olika bak
grund och förutsättningar.

	 I ett internationellt perspektiv kan man konstatera att i Sverige tillämpas idag få metoder
för implementering och uppföljning av läroplanen, som t.ex. granskning av läroböcker och
pedagogiskt kommentarmaterial (Skolverket (2005)).
	 SOU 1992:94, s. 35.

INLEDNING 13

Läromedlens roll i skolan
I olika sammanhang brukar man tala om att läromedlen, och särskilt lärobo
ken, styr undervisningen i skolan. ”Frågan är inte om läromedel styr utan hur
de styr?” heter det i en rapport från utredningen om läromedelsmarknaden
1980. Forskning visar att läromedlen har en stark ställning som riktningsgi
vare i undervisningen. Läromedel har en stark påverkan bl.a. på vilket inne
håll som behandlas, för att konkretisera undervisningens mål och för att hålla
eleverna sysselsatta.
Läromedlens plats i undervisningen sammanhänger till stor del med lärarens
pedagogiska grundsyn. Läromedlens roll beror även på vilket ämne eller
typ av ämne som avses. Den grad av inflytande som t.ex. läroböcker har på
undervisningen tycks vara störst i ämnen där delar av ämnesstoffet systema
tiskt bygger på varandra, som språk, matematik och naturorienterande ämnen
(NO-ämnen), medan läroböcker har mindre inflytande i ett ämne som sam
hällskunskap, där ämnesstrukturen inte ses som lika given.
Informationsteknikens utveckling och framväxten av datorer och andra
elektroniskt baserade redskap i undervisningen har ökat informationstillgången
och bidragit till delvis förändrade förutsättningar för arbetet i skolan. Bl.a. har
de nya läromedlen ökat möjligheterna för elever som t.ex. inte klarar av att
arbeta med en lärobok. Samtidigt har de bidragit till att skapa nya problem.

Begreppet läromedel
Det finns ingen officiellt fastställd definition av vad läromedel är. I 1980 års
läroplan för grundskolan står att ”Läromedel är sådant som lärare och elever
kommer överens om att använda för att nå uppställda mål”. I 1994 års läro
plan nämns läromedel enbart för att fastställa att rektor har ett särskilt ansvar
för att eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet. Det förekommer heller
inte någon definition av begreppet läromedel i övriga styrdokument för skolan,
som finns i form av Skollag, olika förordningar och kursplaner. I Skollagen anges
dock ”att eleverna utan kostnad skall ha tillgång till böcker, verktyg och andra
	
	
	
	

	
	

Gustafsson (1980), s. 196.
Se t.ex. Johnsen (1993).
Svingby (1982).
Se t.ex. Hägerfelth (2004).
Gustafsson (1980).
Se t.ex. Alexandersson och Limberg (2004).
Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80), s. 50.
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hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning”.10 I Grundskoleförordningen
fastslås därtill att ”särskild vikt ska läggas vid att eleverna i undervisningen har
tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller ämnesgrupp
och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna”.11

Definition av läromedel i denna undersökning
I denna undersökning används begreppet läromedel i vid bemärkelse. Utgångs
punkten har varit definitionen i 1980 års läroplan, vilket innebär att läromedel
i denna undersökning är sådant som lärare och/eller elever använder för att
eleverna ska nå uppställda mål. Det är således intentionen – i det här fallet
elevernas måluppfyllelse – bakom användandet som medför att något anses
eller inte anses vara ett läromedel.
Detta innebär att läromedel i denna undersökning inte enbart avser läro
böcker eller annat skriftligt material, som t.ex. tidningsartiklar, uppslagsverk
och skönlitteratur, utan att det även omfattar t.ex. Internet och dataprogram,
filmer och konstverk, naturen (djur och växter) och lärosituationer som t.ex.
studiebesök. Läromedelsbegreppet omfattar i denna undersökning även så
kallade lärarhandledningsböcker och annat referens- och stödmaterial som
vänder sig till lärare och som de kan använda sig av i utformningen av sin
undervisning och som på så sätt indirekt påverkar elevernas skolverksamhet.
De lärare som deltagit i undersökningen, antingen via enkät eller i intervju,
har blivit informerade om denna läromedelsdefinition.

Syfte och frågeställningar
Undersökningen syftar till att studera läromedlens roll och funktion i ett urval
av ämnen i grundskolan. Följande övergripande frågor har varit utgångspunk
ten i undersökningen:
•
•
•
•
•
•

Vilka läromedel används?
Hur arbetar lärare med olika läromedel?
Vilken betydelse har läroböcker i förhållande till andra läromedel?
Hur väljer skolor/lärare läromedel?
Vilken betydelse har läroplan och kursplaner för val av läromedel?
Hur bedömer och utvärderar lärarna läromedel?

10 4 kap. 4 § Skollagen.
11 Grundskoleförordningen 1994:1194, SFS 1997:599.
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Rapportens disposition
I det nästkommande kapitlet redogör professor Boel Englund för tidigare
undersökningar om läromedel. Det följs av ett kapitel om hur föreliggande
undersökning har genomförts. Undersökningens resultat redovisas därefter i
tre kapitel, ett för respektive ämne – bild, engelska och samhällskunskap. I det
sista kapitlet sammanfattas och diskuteras resultaten.
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2. Vad har vi lärt oss om läromedel?12
En översikt över nyare forskning
BOEL ENGLUND

Vi blir till som människor socialt och kulturellt i en långsam, omärklig process.
När ett barn börjar skolan har människoblivandet redan hunnit långt på väg
och erfarenheter utanför skolmiljön fortsätter att forma och påverka oss. Skolan
är emellertid fortfarande – fast troligen mindre nu än tidigare – en mycket viktig
miljö för socialisation och lärande. En av skolans uppgifter är att överlämna ett
urval av tidigare gjorda erfarenheter till den nya människan: hon ska inte behöva
göra dem alla på nytt. Den nya människan möter tidigare människors erfarenhe
ter och förväntas ta till sig dem. Så kan man se en aspekt av skolan, den institu
tion där barn och ungdomar tillbringar en så stor del av sitt liv.
Förpackningsformatet för överföringen mellan då och nu är fortfarande
mycket ofta läroboken, en koncentrerad form för erfarenhetsförmedling som
har långa anor och traditioner. Det är traditioner som ofta lever kvar i dess
form och innehåll, trots att förändringar också har skett.13 Många av dessa
traditioner har granskats och bedömts som negativa, ett hinder för lärande i
djupare mening och en hämsko för skolans och undervisningens utveckling.
Det konkurrerande läromedel som de senaste decennierna har tagit plats vid
sidan av läroboken är IKT14. Det handlar då ofta också om en förmedling mel
lan förr och nu, men en viktig aspekt är här den möjlighet till kommunikation
och möten i samtiden som mediet ger. Om dessa två läromedel kommer den
här översikten att handla.

Perspektiv på läroböcker
Läroböcker kan betraktas ur många olika perspektiv; det som inriktar sig på
erfarenhetsöverlämnande och möte är bara ett av många möjliga. Man kan se
läroböcker som symbolisk kommunikation, dvs. som en del av den interaktion
med omvärlden via symboler som vi alla dagligen deltar i. En variant på det
synsättet som är särskilt relevant för texter betraktar läroböckernas innehåll
som meningserbjudanden.15 Läroböckerna kan ses som texter som erbjuder
en gemensam mening, en av de få textgenrer idag som når många med sina
12 Fullängdsversionen av denna text, med samma titel, finns att ladda ned på Skolverkets
hemsida, www.skolverket.se.
13 Se t.ex. Selander (1988) och Johnsen m.fl. (1997).
14 Informations- och kommunikationsteknik – olika former av datorkommunikation.
15 Se t.ex. Östman (1995) och von Wright (1999).
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berättelser och vars text dessutom bearbetas aktivt av läsarna.16 De kan ses som
exempel på hur kunskap ges form, som en dialog med andras tankar eller ”ett
av de ögon som skolan ser världen med”.17 De kan också tas mer eller mindre
för givna som företeelse och granskas med avseende på ett antal olika aspekter
i sin ”naturliga miljö”, t.ex. hur de används av lärare och elever, hur mycket de
används, hur styrande de är för undervisningen, hur de väljs och värderas. Det
är på detta mer vardagliga sätt denna översikt av nyare forskning kommer att
ta upp såväl läroböcker som IKT-läromedel.

Fokus och avgränsningar
I fokus för denna inledande översikt står studier som kan belysa förhållanden
i skolan idag eller åtminstone det senaste decenniet, och särskilt den betydelse
läromedel har för undervisningens uppläggning och innehåll, liksom hur de
väljs och värderas. Det ska dock genast sägas att den senare sortens undersök
ningar är få. Forskning kring läromedel och i synnerhet läromedelsbruk är ett
eftersatt område, även om satsningen på IKT-baserade läromedel har tilldragit
sig intresse under senare år.18
Det är studier som berör allmänundervisningen i den svenska skolan som
ligger till grund för denna översikt. Det betyder att områden som läromedel
för sameskolor och för specialundervisning fallit utanför ramen. Inte heller stu
dier som avser läromedel för svenska som andraspråk har granskats. Forskning
kring pedagogiska texter och mer allmänt läromedel är i Norden i hög grad
en svensk-norsk företeelse, mycket tack vare Staffan Selander vid Lärarhög
skolan i Stockholm samt Høgskolen i Vestfold och norrmän som Egil Børre
Johnsen i Oslo och Svein Lorentzen i Trondheim. När blicken vänds utrikes är
det främst mot Norge. I första hand har studier som avser grundskolan sökts,
men en hel del som bedömts vara relevant att ta upp handlar om gymnasieni
vån. Så är t.ex. fallet med den större undersökning som direkt tar upp val och
värdering av läromedel, Ann-Christine Juhlin Svenssons avhandling från 2000.
Slutligen baseras översikten främst på studier som i lite strängare mening kan
betraktas som vetenskaplig forskning: forskningsrapporter, avhandlingar, licen
tiatuppsatser. Tidskrifterna Pedagogisk forskning i Sverige och Utbildning och
demokrati har gåtts igenom för perioden 1996-2004. Mycket få artiklar visar
sig röra läromedel, den enda som direkt ser till användningen av läromedel är
Englunds ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” från 1999. Genom
16 Englund (1997) och Englund och Svensson (2003).
17 Selander och Skjelbred (2004).
18 Bristen på forskning inom området har påpekats av forskare sedan 25 år tillbaka. Selander
(2003) och Johansson (2003) hör till dem som på senare år framhållit och beklagat bristen
på forskning om hur läromedel används.
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gående är det studiernas resultat, vad studierna har att säga om läromedel och
deras betydelse för undervisningen, som står i fokus här.

Läromedelsbegreppet
”Läromedel” kan betyda väldigt mycket. Enligt 1980 års läroplan för grund
skolan är läromedel sådant som lärare och elever väljer att använda för att nå
uppsatta mål.19 Folke Vernersson (1999) gör, på grundval av samhällskun
skapslärares uppfattningar om vilka läromedel som är viktigast, en grovsorte
ring av allt det som kan falla under detta oerhört vida läromedelsbegrepp som
är värt att nämna. Han delar upp läromedlen i fem kategorier: ”verkligheten”,
massmedia, läroböcker, fakta- och uppslagsböcker samt AV-hjälpmedel. Till
massmedia för han tidningar, radio och TV men också IKT20; inom AVhjälpmedel sådant som film, video, diagram. ”Verkligheten” innefattar t.ex.
elevers och lärares egna erfarenheter och studiebesök. Uppdelningen speglar
naturligtvis just samhällskunskapslärares läromedelsbruk och många andra
indelningar har gjorts.21 Den ringar troligen in en avsevärd del av de läromedel
som används i svensk skola. Översikten koncentreras på studier av läroböcker/
tryckta förlagsproducerade läromedel och det mest relevanta och senaste av de
studier som rör IKT-användning.

Forskning med olika fokus
Läroböckerna skrivs och redigeras, de har ofta gått igenom någon form av
godkännandeprocess, de marknadsförs, väljs och distribueras. Den processorienterade forskningen intresserar sig för denna process som har ägt rum innan
eleven får sin lärobok i handen. Den användarorienterade forskningen granskar
läroboken som undervisningsredskap, hur den används av lärare och elever.
Produktorienterade studier, slutligen, ser till innehållet i boken och gör det till
föremål för någon form av analys. Vilka värderingar bygger den på? Vilken bild
av de företeelser som tas upp ger den? Vilken är den underliggande koden?
Vilka retoriska strategier används?22

19
20
21
22

Se SOU 2003:15, Gustafsson (1980) eller Englund (1999) för en diskussion av begreppet.
Informations- och kommunikationsteknik.
Se t.ex. Gustafsson (1980).
Johnsen (1993) och Juhlin Svensson (2000) delar in forskning om läroböcker i dessa tre
breda kategorier med utgångspunkt från vad forskningen handlar om. I föreliggande rapport
presenteras såväl en processorienterad (se bilaga 2) som en användarorienterad undersökning
(se kapitel 4, 5 och 6) inom tre ämnen – bild, engelska och samhällskunskap. Senast den 1
december 2006 ska Skolverket dessutom avrapportera resultaten av en produktorienterad
studie omfattande läroböcker riktade till grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i
ämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
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Det är användar- och processorienterade studier som står i fokus här, men
som det har varit svårt att hitta. Produktorienterade undersökningar finns det
betydligt fler av.

Läromedelsanvändning
De tre bredare undersökningar som tas upp är Skolverkets nationella utvärde
ring av grundskolan 2003 (NU03), den norska utvärderingen av Reform 97
samt enkätundersökningen som Föreningen Svenska Läromedel (FSL) genom
förde 2003.

Lärobokens ställning
Allt tyder på att läroböcker/tryckta läromedel fortfarande har en mycket stark
ställning i skolundervisningen. Få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker.
Färre än två procent av lärarna i FSL:s enkätundersökning23 anger att de aldrig
använder läroböcker, 16 procent att de sällan använder dem. Drygt 60 procent
säger sig använda tryckta läromedel regelbundet, medan närmare 20 procent
gör det ”så gott som varje lektion”. Skillnaden mellan äldre och yngre lärare är
mycket liten. Variationen mellan stadier är inte heller så stor. Dock tycks års
kurs 1-6-lärare i högre grad än lärare i grundskolans högre årskurser använda
tryckta läromedel, vilket inte gäller i äldre undersökningar.24
Även i den norska enkätundersökningen är det två procent av de tillfrågade
lärarna som inte alls använder läroböcker.25 Ungefär nio av tio norska lärare
använder läroböcker ofta och lärare med lång utbildning använder dem mer
än andra. Uppslagsverk och eget undervisningsmaterial används ofta av mer
än hälften av lärarna, medan närmare en av tre använder Internet ofta. Det
framgår också att de flesta av de norska lärarna använder sig av en lärobok både
för planering och för undervisning. Något färre använder flera läroböcker för
att planera men bara en lärobok i själva undervisningen. Färre än 20 procent
av lärarna använder flera läroböcker också i undervisningen. För de flesta
norska lärare avgörs med andra ord mycket i deras lärararbete i förhållande till
en enda bok.
När det gäller i vilka ämnen som lärarna är mest beroende av läroböcker
bekräftar den norska studien resultat från tidigare forskning som visar att
läroböckerna styr i störst utsträckning i de mest strukturerade ämnena.26 Läro
böckerna används mest, och inom flest områden, i naturorienterande ämnen
23
24
25
26

Levén (2003).
Se Skolböcker 2 (1988).
Bachmann m.fl. (2005b).
Se t.ex. Gustafsson (1980).
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(natur- og miljofag) och engelska. Lärare i ämnen med svagare struktur, som
t.ex. samhällskunskap (samfunnsfag), använder sig klart mindre av läroboken
och har samtidigt ett varierat bruk av läromedel. Ämnen som konst och hant
verk samt musik, dvs. mer praktiskt inriktade ämnen, grundar sig allra minst
på läroboken.
Ser vi till Skolverkets utvärdering av grundskolan 2003 (NU03) framgår
det att i SO-ämnena har den helt dominerande position som elevens lärobok
hade 1992 delvis brutits år 2003. Användningen av arbetsböcker har också
minskat. Läroboken används fortfarande i stort sett ”varje lektion eller varje
vecka” i årskurs 9, men den kompletteras mer än tidigare av andra läromedel
som faktaböcker och i någon mån av Internet och TV.27 Eleverna finner också
arbetssätten mer varierande än 1992. Det är fortfarande vanligast med tradi
tionell, lärarledd helklassundervisning, men inslag av diskussioner och enskilt
arbete är vanligare nu än tidigare. Grupparbeten och projektarbete har å andra
sidan minskat.

Lärobokens funktioner
Tidigare internationell forskning har visat att olika lärare använder inte en
och samma lärobok på samma sätt. Samma lärobok kan av den ena läraren
användas främst som utgångspunkt för gruppdiskussioner, av den andra för
traditionell klassundervisning, av den tredje enbart för läxor. Zahorik (1991)
undersökte lärares undervisningsstilar i förhållande till läroböcker. Han fann
i huvudsak tre lärarstilar: en klart dominerande sådan där läroboken används
som källa för det mesta av inlärningen, en där den används främst som
utgångspunkt för övningar och uppgifter och en där den används som refe
rens och tolkningsunderlag. Det är framför allt lärartypen och lärarstilen som
avgör hur läroböckerna används, inte böckerna i sig. Zahorik (1991) finner
också att lärarnas pedagogiska grundsyn eller ideologi är den faktor som ligger
bakom både undervisningsstilen och sättet att använda läroboken. Detsamma
menar Gunilla Svingby (1982). Det är ju faktiskt läraren som står för valet av
stoff och struktur i undervisningen. Att det är lärarstilen som avgör, inte själva
läroboken, menar även Ann-Christine Juhlin Svensson (2000).
I FSL:s undersökning anser nästan tre av fyra lärare att de läromedel de använ
der ”ger väsentligt stöd åt” elevernas lärande.28 Drygt hälften av lärarna anser att
eleverna har tillgång till läroböcker som behövs för att kunna genomföra hem
uppgifter ”och annan egen förkovran i sitt lärande”, medan tre av fyra svenska
lärare anser att de får stöd i sitt planeringsarbete av de tryckta läromedlen.

27 Skolverket (2004d).
28 Levén (2003).

VAD HAR VI LÄRT OSS OM LÄROMEDEL? 21

Lärobokens roll som stöd i planeringsarbetet är något som bekräftas av den
norska studien.29 Först och främst använder de norska lärarna läroböckerna
som källa till stoff att presentera i undervisningen, men de tjänar också som
utgångspunkt för val och organisering av stoff och som källa till läsmaterial,
skriftliga uppgifter och läxor för eleverna. Ungefär hälften av lärarna använ
der dessutom ofta lärarhandledningen för att t.ex. välja och organisera stoff
samt välja aktiviteter för eleverna. De flesta av de tillfrågade norska lärarna
anger också att de lokala arbetsplanerna för ett ämne eller en årskurs är gjorda
både utifrån läroplanen och en lärobok, oftast en enda lärobok. Med andra
ord förefaller läroböckerna ha en både viktig och bred funktion i de norska
lärarnas arbete – i synnerhet för att slå fast undervisningens innehåll och tema
– både direkt och indirekt, via den lokala planen. Lärarna överlämnar mycket
av sitt eget handlingsutrymme till läroboksproducenterna och läroböckerna
får en viktig roll inte bara för hur undervisningen utformas, utan också för
konkretiseringen av den nya läroplanens mål, innehåll och arbetsprinciper.
De norska utvärderarna drar också slutsatsen att läroböckerna har en legiti
merande funktion i lärarnas arbete: så länge de följer en lärobok som de anser
fyller läroplanens krav kan de också vara säkra på att undervisningen följer
läroplanens mål, innehåll och principer. Läroböckernas legitimerande funktion
är känd från tidigare forskning.30

IKT i undervisningen
I en undersökning från 1998 bedömde fyra av fem lärare att de har god eller
mycket god förmåga att hantera datorn både tekniskt och pedagogiskt.31 Skol
besöken gav dock en annan bild i fråga om den pedagogiska kompetensen.
Framför allt årskurs 1-6-lärare och språklärare anser att datoranvändningen
har haft betydelse för att deras elever ska nå undervisningsmålen. Samtidigt är
det dessa lärare som anser att deras förmåga att hantera och använda datorn i
undervisningen är mindre god – ett motsägelsefullt resultat.
Forskning om informationssökning och lärande, både internationell och
svensk, från perioden 1990-2001 har sammanställts av Louise Limberg m.fl.
(2002). Deras sammanfattande slutsats om barns informationssökning på
nätet visar att elevernas förhållande till webben ofta präglas av stort självförtro
ende, i synnerhet i relation till deras egna intressen. Men forskningen visar att
det inte finns några samband mellan hur elever söker och använder informa
tion i skolarbetet och deras övertygelse om att de behärskar datorer och webb
sökning. Man noterar också att i tidiga undersökningar var elever entusiastiska
29 Bachmann m.fl. (2005b).
30 Se t.ex. Hellström (1986), Wennberg (1990), Juhlin (1994), Juhlin Svensson (2000).
31 Riis m.fl. (2000).
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webbanvändare, men i senare sådana finns en tendens till viss skepticism mot
nätanvändning. Vidare tenderar elever enligt denna forskningsöversikt att söka
”det rätta svaret” i stället för förståelse. Detta brukar förklaras dels genom att
man hänvisar till uppgifternas utformning, dels med den vana som har etable
rats genom tidigare läroboksanvändning och elevernas instrumentella syn på
skoluppgifter. Skoluppgifter är till för att göras, inte för att öka förståelsen av
något.32
Två svenska studier av grundskoleelevers informationssökning som belyser
och bidrar till den slutsatsen är Maria Bergmans På jakt efter högstadieelevers
internetanvändning (1999) och AnnBritt Enochssons Meningen med webben
(2001). Maria Bergmans studie avser 12-14-åringar och bygger på observa
tioner och intervjuer. Bergman frågar sig bl.a. hur eleverna använder Internet
i klassrummet och på andra ställen, och på vilket sätt Internet påverkar deras
arbete och arbetsformerna i skolan. Eleverna hade inga problem att hantera
datorer och Internet, och de var skickliga på att använda nätet för sina egna
intressen. Nätanvändningen ledde emellertid sällan till analys eller bearbet
ning av den information de funnit. Eleverna var eller blev mer inriktade på
att färdigställa produkter. Bergman finner att eleverna använder webben som
en lärobok där svar till en skoluppgift ska hämtas. De uppgifter eleverna
får, menar hon, är sällan avgränsade utan består ofta av ett enda ord, som
”Rymden”, ”Egypten”. Det medför att det tar lång tid för eleverna att hitta
information när de utgår från sökord som är så allmänt formulerade som t.ex.
”Planeter”. De var också osäkra på hur sökord, söktjänser och databaser kan
användas för att söka information effektivt. Användningen av webben beskrivs
som mekanisk: kopiera, skriva ut, ladda ner, skicka vidare och som att ”skriva
av som man skriver av en lärobok”.
AnnBritt Enochsson (2001) följer i sin studie en fjärdeklass där man fritt
skulle söka information på nätet. Eleverna skulle lära sig om svensk geografi
genom att sammanställa en resebroschyr. Samtidigt skulle de vänja sig vid
datorn och datorsökning. Mycket tid och arbete lades ned på layout. Elever
nas produkter bestod av lätt bearbetat material, direkt utklippt från webben
eller avskrivet från läroböcker. Fast lärarens syfte var att eleverna skulle öka sin
förståelse och integrera information från olika källor var det vanligt att barnen
inriktade sig på att finna det rätta svaret eller en enda källa som innehöll allt de
behövde för uppgiften.
I Maria Bergmans (1999) ovan nämnda undersökning spelade skolbiblio
teket en viktig roll för elevernas Internetanvändning. De använde sig dock
inte av det på det vis lärarna tänkt sig utan för egna intressen och icke skol
relaterade uppgifter. För skolbiblioteken har IKT-revolutionen bl.a. betytt en
32 Jämför Lilja och Lindström (2002).
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omställning från dess traditionella roll som det ställe där ett antal informa
tionskällor med annat förpackningsformat än läroboken samlats och gjorts till
gängliga för elever och lärare. Skolbibliotekarierna har länge försökt hävda sina
särskilda kunskaper om informationssökning och värdering av information.
Limberg (2003) menar att många bibliotekarier tagit eller fått stort ansvar för
introduktion och utveckling av IKT i skolan, inte bara i fråga om informa
tionssökning utan också när det gäller andra tillämpningsområden. Huvud
intrycket av forskning om pedagogiska betydelser av skolbibliotek och IKT är
dock enligt henne att många bibliotekarier tagit till sig den nya tekniken, att
biblioteken fått en starkare pedagogisk roll och att IKT-användningen i skolor
och bibliotek gjort bibliotekets pedagogiska roll tydligare än förr.

Val av läromedel
Av FSL:s enkätundersökning framgår att en stor majoritet av lärarna i Sverige
anser att de har möjlighet att påverka val och inköp av läromedel som de behö
ver i sin undervisning.33 Hur går då valet och påverkan till? Enligt Ann-Christine
Juhlin-Svenssons (2000) undersökningar i gymnasieskolan från mitten av
1990-talet var den klart dominerande traditionen att ämneskonferensen valde
ett primärt läromedel, elevens lärobok, som skulle användas i undervisningen
av alla i ämnet eller i årskursen. Skolans ekonomi visade sig vara en viktig
ramfaktor för valet av en gemensam elevens bok. Denna lärobok tog så mycket
av tillgängliga resurser att det styrde all annan läromedelsförsörjning. Den
undersökning som genomfördes något år senare tyder på en något större frihet
för den enskilde läraren att välja lärobok.
Gymnasieelevernas roll i valet av läromedel var indirekt såtillvida att lärarna
i diskussionerna på ämneskonferenserna hänvisade till elevernas reaktioner
på olika läroböcker. Ibland diskuterades de också i klasserna. Valet av lärobok
skedde inte explicit i förhållande till lokala kursplaner utan var ett konsen
susbeslut om det för de undervisande lärarna ”bästa” läromedlet. Ingen av
skolorna i de tidigaste studierna använde något i förväg fastställt urvals- och
värderingsinstrument för bedömning av läromedel, få i den senare under
sökningen. Kriterier som nämndes då var läro- och kursplanernas allmänna
kriterier, ekonomin, nivåanpassning till kursen och eleverna.
Den undersökning som rapporteras i Bachmann m.fl. (2005b), och som
alltså gäller grundskolenivån, ger en bild av de norska lärarnas sätt att välja läro
böcker som liknar den som Juhlin Svensson (2000) ger av svenska gymnasielära
res. Fler än hälften av de lärare som besvarade enkäten anger att en lärobok väljs
av lärarlaget i ämnet. En av fem anger att den väljs av den enskilde läraren. Men
33 Levén (2003).
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lika många vet inte hur läroboken väljs, vilket författarna påpekar tyder på att
det finns få formella strategier för att välja den så viktiga läroboken.

Läroböcker – det dominerande läromedlet i skolan
Sammanfattningsvis kan man konstatera att flera studier visar att läroböcker/
tryckta läromedel nu liksom tidigare är ett dominerande läromedel i skolan.
De används fortfarande av lärare på ett antal områden i deras planerings- och
undervisningsarbete, framför allt som källa till stoff att presentera i undervis
ningen. Läroboken, och särskilt ”elevens bok”, tycks också ha en legitimerande
funktion såtillvida att lärarna anser att följer man den, så följer man också läro
planen. Dess betydelse i lärarnas arbete varierar dock beroende både på vem
läraren är och vilket skolämne det rör sig om. Undervisningen i mer struktu
rerade ämnen som språk och NO-ämnen tycks nu liksom för 25 år sedan vara
mer beroende av läroboken än i ett ämne som t.ex. samhällskunskap. Olika
lärare använder sig också av samma lärobok på olika vis; lärobokens karaktär
säger inte nödvändigtvis något om undervisningens karaktär. Vad gäller IKT
som läromedel kan vi konstatera att elevers arbete vid datorn ofta tycks känne
tecknas av uppgiftsorientering och ett sätt att förhålla sig till kunskapssökande
som tidigare gärna sågs som knutet till läroboken.
Boel Englund har tidigare granskat ett antal studier av läromedel/läroböcker
med avseende på de slutsatser man kan dra om läromedlens påverkan på
undervisningens innehåll och uppläggning.34 Då liksom nu har läroboken en
stark ställning i undervisningen. Englund konstaterade då bl.a. att den styr
ning läroboken har, det har den i människors huvuden, och att det är viktigt
att tänka på att styrningen kan vara både positiv och negativ. Med styrning ”i
människors huvuden” avsågs att den påverkan läroboken har, det har den inte
i sig utan via människors föreställningar, föreställningar om vad den står för.
Läroboken har inflytande därför att människor medvetet eller omedvetet ser
den som något. Det är inte bara lärarna som åsyftas här, utan detta innefattade
uttryckligen också t.ex. elever, skolledning och föräldrar. Den tanken sam
manfaller exakt med de norska Reform 97-utvärderarnas nu aktuella slutsats
om läroboken som den pedagogiska självreferens vilken de flesta av aktörs
grupperna inom utbildningssystemet förhåller sig till.35 Styrningen i lärarnas
huvuden kan naturligtvis nyanseras och specificeras via alla de faktorer som
har uppmärksammats som betydelsefulla för vad som utspelar sig i klassrum
met: läraren som individ, med individuella särdrag och specifika erfarenheter,
lärarens kunskapssyn, traditioner – förstärkta eller utmanade i ett lärarkollektiv
34 Englund (1999).
35 Bachmann m.fl. (2005b).
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– och sist men absolut inte minst eleverna, som kollektiv och som individer,
samt skolkontexten i stort.36
Englunds tidigare svar på frågan om varför en elevens lärobok har en så
stark ställning i undervisningen såg till de funktioner som läroboken tycktes ha
i undervisningen.37 Englund sammanfattade dem på följande sätt:
•
•

Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll.
Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tanke
mässigt-ideologiskt och praktiskt.

•

Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda
funktionerna – utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna.
• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna,
men också för eleverna.
• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll.
Punkterna byggde på resultaten från den forskning Englund då hade gått ige
nom. Bara den första och den näst sista återspeglas i den nu aktuella översik
ten, men trots det tas samtliga av dem upp här.
Den första punkten avser det faktum att lärare tycks se läroboken som en
garanti för att läro- och kursplanens mål uppfylls. Använder man en lärobok
ges de kunskaper och uppfylls de mål som erfordras. Till denna punkt kan
man också föra den särskilda auktoritet som just text har haft i samhället i sin
helhet och som nog finns kvar. Läroböcker och t.ex. uppslagsböcker har varit
särskilt auktoritativa texttyper.
Den andra punkten, den gemensamhetsskapande-sammanhållande funktio
nen, byggde på forskning som tydde på att läroboken ger ett sammanhang i stu
dierna, en helhet och en trygghet, och hindrar känslan av splittring, troligen både
för lärare och elever. Den föreföll också erbjuda ett slags gemensam mening.
Elevernas kunskapsutveckling ska kontrolleras, utvärderas och betygssät
tas. Utvärderingskraven, den auktoritet lärobokstexten har, en dominerande
kunskapssyn och det faktum att det är praktiskt att ha en viss bok att hänvisa
till vid prov gör att läroboken i stor utsträckning utgör ett underlag vid utvär
dering. En utvärdering som inte i stor utsträckning relateras till ett grundläg
gande, för alla elever gemensamt innehåll, innebär dessutom en större arbets
börda för lärarna.
Läroboken underlättar inte bara utvärderingen utan också lärarnas och elev
ernas tillvaro mer allmänt. För lärare som är osäkra på sina ämneskunskaper
utgör läroboken ett stöd i arbetet (jämför med den auktoriserande rollen). Den
är praktisk att kunna hänvisa till för elever som har varit frånvarande eller som
36 Se t.ex. Jedeskog (2000).
37 Englund (1999).
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byter skola. Den gör arbetsbördan mindre för läraren, som inte behöver bli sin
egen läromedelsproducent. För eleverna är det praktiskt att ha en bok att hålla
sig till, kunna ta hem och läsa, istället för en mängd olika artiklar, arbetsblad
och faktaböcker. Läroboken underlättar lärares planering och organisering av
sitt arbete. Den fungerar kompetens- och rumsöverskridande vid lärarsamar
bete när lärarna är utspridda geografiskt både inom skolan och utanför.
Lärobokens disciplinerande funktion, slutligen, har att göra med att den
håller eleverna sysselsatta. Den hjälper till att förhindra kaos i klassrummet.
Eleverna disciplineras till att arbeta, läsa läxor, nog också till att inse vad
(skol)arbete är och vad vägen till (skol)kunskap innebär.
Englund menade att den praktiska sidan av dessa funktioner inte skulle
underskattas – för lärare är läroboken ett arbetsredskap som underlättar arbetet
i många avseenden – och att lärobokens påverkan på undervisningen, framför
allt på dess innehåll, blir begriplig mot bakgrund av dessa funktioner. Frågan
om hur lärobokens påverkan på undervisningen går till ville Englund besvara
med att peka på att lärare väljer att använda sig av en lärobok; något som också
blir begripligt om man ser till dess funktioner. De nyare studier som denna
kunskapsöversikt baseras på tycks inte ge någon anledning att modifiera de
tidigare slutsatserna.
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3. Om undersökningens genomförande
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har utformats och genomförts.
Kapitlet innehåller dessutom beskrivande uppgifter om de lärare som deltagit
i undersökningen.

Avgränsningar
Undersökningen omfattar årskurs 5 och 9 i grundskolan. Genom att inkludera
två årskurser kan man dels ge en bild av läromedlens betydelse i skolan bero
ende på elevernas ålder, dels jämföra läromedlens betydelse såväl inom som
mellan olika ämnen.
I grundskolan läser eleverna ett flertal ämnen. Det ryms inte inom ramen
för denna undersökning att studera läromedlens betydelse för undervisningen
inom samtliga dessa ämnen. För att få en bred och nyanserad bild har tre
ämnen – bild, engelska och samhällskunskap – valts ut. Dessa ämnen är sinse
mellan olika och representerar var sin så kallad ämnesgrupp. Bild är ett av de
praktiskt-estetiskt inriktade ämnena vars betydelse har ökat i och med IT- och
mediautvecklingen, som medfört att vi i dagens samhälle i stor utsträckning
kommunicerar och förmedlar information genom bilder. Engelska är dels ett
behörighetsgivande ämne i grundskolan, dels ett språkämne. Samhällskunskap
är ett av de samhällsorienterande ämnena, vars centrala position i skolan bl.a.
är knutet till skolans demokratiuppdrag. Det är dessutom ett ämne som i stor
utsträckning står för aktualitet. Dessa tre ämnen representerar därtill ämnen
som är mer eller mindre hierarkiskt uppbyggda. I ett förhållandevis hierarkiskt
ämne, som t.ex. språk och matematik, bygger ämnesstoffen systematiskt på
varandra, vilket innebär att inlärningen ofta sker i en viss ordning. Bild och
samhällskunskap är i denna bemärkelse betydligt mindre hierarkiska ämnen,
där ämnesstrukturen inte är lika bestämd.

Datainsamling
De resultat som presenteras i denna rapport baseras dels på intervjuer, dels på
enkätsvar. Dessa båda insamlingsmetoder har utformats så att de ska komplet
tera varandra. Enkätundersökningen ger en bred bild av undersökningens
frågeställningar, medan intervjuerna bidrar till att fördjupa och nyansera
denna bild.
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Intervjuer
Totalt har 51 lärare på 23 skolor runt om i Stockholms län intervjuats. Inter
vjuerna har skett i två omgångar, dels under november 2004, dels under
perioden mars-april 2005. Det har rört sig om så kallade besöksintervjuer där
en intervjuare har besökt de respektive skolorna och intervjuat en lärare i taget.
I genomsnitt har intervjuerna tagit en timme. Intervjuerna har varit strukture
rade efter följande övergripande teman: förutsättningar, kunskapssyn, arbets
sätt, läromedel som används inom aktuellt ämne och årskurs, val av läromedel,
ekonomi och förändringar (se bilaga 3).
Urval
Under november 2004 genomfördes intervjuer med 26 lärare i 11 skolor i
Stockholms län. Skolorna valdes ut med syfte att skapa ett urval med stor
variation, t.ex. med avseende på skolstorlek, skolorganisation, geografiskt läge
och elevsammansättning bl.a. i termer av andel elever med utländsk bakgrund
och föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå. Syftet med dessa intervjuer
var dels att pröva intervjuguiden, dels att få underlag för att kunna besluta om
årskurs 3 eller 5 skulle ingå i den fortsatta studien. I denna första del av inter
vjustudien ingick med andra ord lärare som undervisade i en av tre årskurser
– 3, 5 eller 9 – och i något av de tre ämnena bild, engelska eller samhällskun
skap. Om det på den utvalda skolan har funnits mer än en lärare som motsva
rat dessa kriterier har den lärare vars efternamns första bokstav ligger först i
alfabetet valts ut till intervju.
Resultatet från den första intervjuomgången visade att det var mycket svårt
för de intervjuade lärarna som undervisade i årskurs 3 att utkristallisera ett
enda ämne och diskutera enbart det i intervjuerna, speciellt om intervjuerna
handlade om ämnet bild eller samhällskunskap. Bild är t.ex. ett ämne som
ofta integreras med andra ämnen. På samma sätt är samhällskunskap sällan ett
renodlat ämne i årskurs 3, utan är en del av de övriga tre SO-ämnena liksom
av ämnet svenska. Därmed beslutades det att årskurs 5 och 9 skulle ingå i den
fortsatta studien. De intervjuer som gjorts med lärare i årskurs 3 ingår dock i
analysen av intervjuerna.
Under mars och april 2005 genomfördes ytterligare 25 intervjuer med lärare
på 12 skolor i Stockholms län. Även detta skolurval gjordes med syfte att skapa
ett urval med stor variation. Skolorna och lärarna valdes med hjälp av samma
urvalsprinciper som använts i den första intervjuomgången. Denna del av
intervjustudien omfattade lärare som undervisade i bild, engelska eller sam
hällskunskap i årskurs 5 eller 9.
I tabell 3.1 presenteras lärarurvalet utifrån kön, årskurs, lärarkategori, ämnes
utbildning samt antal undervisningsår.
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Analyser av intervjudata
Samtliga intervjuer spelades in på kassettband och har skrivits ut i sin helhet.
Dessa utskrifter har därefter legat till grund för genomgången och analysen
av intervjuerna. Lärarnas svar på olika frågor har kategoriserats utifrån flera
teman, som t.ex. kunskapssyn, arbetssätt, läromedel som används och val av
läromedel. Likheter och skillnader i svarsmönstren har analyserats med syfte
att fördjupa, exemplifiera och nyansera bilden som resultaten från enkätunder
sökningen ger.
Om lärarna nämner t.ex. en lärobokstitel eller namnet på en tidskrift i de
citat som presenteras i rapporten har dessa delar av citatet avidentifierats och
ersatts med formuleringar som ”läroboken”, ”tidskriften” eller ”dagstidningen”.
Tabell 3.1.

Antal (om inget annat anges) intervjuade lärare i de tre ämnena fördelat på kön,
årskurs, lärarkategori, ämnesutbildning samt antal undervisningsår.
Bild

Engelska

Samhällskunskap

Totalt

15

13

13

41

Män

2

4

4

10

Årskurs 3

3

3

3

9

Årskurs 5

7

7

7

21

Årskurs 9

7

7

7

21

Klasslärare

8

10

10

28

Ämneslärare

9

7

7

23

13

13

10

36

Saknar utbildning inom aktuellt ämne

4

3

5

12

Uppgift om exakt utbildning saknas

0

1

2

3

Kvinnor

Har utbildning inom aktuellt ämne

Genomsnittligt antal undervisningsår

15 år

16 år

Lägsta antal undervisningsår

2 år

1 år

Högsta antal undervisningsår

32 år

37 år

13 år
3 månader
35 år

15 år
3 månader
37 år

Nationell enkät
Under april och maj 2005 genomförde Skolverket en enkätundersökning
bland lärare som läsåret 2004/05 undervisade i bild, engelska eller samhälls
kunskap antingen i årskurs 5 eller i årskurs 9. Enkäten utformades efter den
första intervjuomgången och projektgruppen kunde därigenom dra nytta av
lärdomar från de första intervjuerna när de skapade frågor och svarsalternativ.
Fråga 17, som består av en lista med 24 olika läromedel, omfattar läromedel
som de lärare som deltog i den första intervjuomgången nämnde som exempel
på läromedel de använde sig av i sin undervisning.
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Urval
Undersökningen omfattar lärare som läsåret 2004/05 undervisade i bild, engel
ska eller samhällskunskap i årskurs 5 eller 9. Urvalet är ett så kallat tvåstegsur
val som omfattar dels ett skolurval, dels ett lärarurval.
I det första steget har 1 129 skolor, som läsåret 2003/04 hade minst 10
elever i årskurs 5 och/eller i årskurs 9 och som sammanlagt hade minst 100
elever, slumpmässigt valts ut.38
I det andra steget har 300 lärare per ämne och årskurs valts ut på respek
tive skola, vilket innebär ett urval på totalt 1 800 lärare. Mellan en och fyra
lärare har slumpmässigt valts ut på respektive utvald skola.39 Förfarandet för
det slumpmässiga urvalet av lärare utgjordes av att den lärare vars efternamns
första bokstav kom först i alfabetet valdes ut att delta i undersökningen.
För en mer detaljerad beskrivning av urvalsförfarandet se bilaga 5.
Datainsamling
Datainsamlingen, som genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) på upp
drag av Skolverket, bestod av en enkät på åtta sidor (se bilaga 4) som skickades
per post till de utvalda lärarna den 31 mars 2005. Två påminnelser skickades
ut – den 19 april samt den 9 maj 2005. Båda dessa påminnelser var så kallade
enkätpåminnelser, vilket innebar att en ny enkät och ett nytt svarskuvert
skickades med. Datainsamlingen avslutades den 24 maj 2005.
Bortfall
Eftersom urvalsramen för skolurvalet avsåg läsåret 2003/04 och undersök
ningen genomfördes läsåret 2004/05 finns det en viss så kallad övertäckning
som omfattar 14 av de totalt 1 800 lärarna. Övertäckningen har tre olika
förklaringar: utvald skola har lagts ned, utvald skola har inte längre undervis
ning i aktuell årskurs alternativt att det inte förekommer någon undervisning
i aktuellt ämne och årskurs40 på utvald skola. Nettourvalet, vilket är det som
kvarstår efter det att övertäckningen tagits bort från bruttourvalet, består
38 Såväl kommunala som fristående skolor ingår i urvalet. Antalet fristående skolor är dock
inte tillräckligt många för att det ska vara möjligt att redovisa resultaten fördelat på huvud
man.
39 I skolor som har elever i årskurs 5 men inte i årskurs 9 har en lärare slumpmässigt valts ut.
I skolor som har elever i årskurs 9 men inte i årskurs 5 har tre lärare slumpmässigt valts ut,
en i vardera ämnet. För skolor med elever både i årskurs 5 och i årskurs 9 har det funnits en
sannolikhet att väljas ut både för årskurs 5 och för årskurs 9. Av de 1 129 skolorna i urvalet
har 71 skolor valts ut för att delta med fyra lärare – en i årskurs 5 och tre i årskurs 9. Se även
bilaga 5.
40 Skolor kan t.ex. välja att koncentrera undervisningen i något ämne till en viss period, t.ex.
bild i årskurs 8, vilket innebär att man inte ger detta änne i årskurs 9. Istället väljer man
t.ex. att koncentrera musikundervisningen till årskurs 9.
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därmed av 1 786 lärare. Av dessa besvarade 1 327 lärare enkäten, vilket ger en
svarsfrekvens på 74,3 procent. I tabell 3.2 redovisas svarsandelen för respektive
ämne och årskurs.
Tabell 3.2.

Svarsandel i procent samt antal svarande, fördelat på ämne och årskurs.
Bild
Procent

Engelska
Antal

Procent

Samhällskunskap

Antal

Procent

Antal

Totalt
Procent

Antal

Årskurs 5

71

211

82

244

75

222

76

Årskurs 9

69

206

76

228

72

216

73

677
650

Årskurs 5+9

70

417

80

472

74

438

74

1 327

I tabell 3.3 presenteras information om de lärare som har besvarat enkäten
fördelat på kön, ålder, utbildning, antal undervisningsår i grundskolan samt
om de är ämnes- eller läromedelsansvariga för det ämne de besvarat enkäten
utifrån.41
Tabell 3.3.

Andel i procent (om inget annat anges) av lärare i årskurs 5 och 9 som deltagit i
enkätundersökningen fördelat på kön, utbildning, ämnes- och läromedelsansvar
samt antal undervisningsår.

Bild

Engelska

Samhällskunskap

5

9

5

9

5

9

Kvinnor

82

72

86

83

79

45

Män

18

28

14

17

21

55

Lärarexamen med inriktning mot ämnet

7

60

31

84

38

72

Lärarexamen med viss utbildning inom ämnet /
Annan högskoleutbildning inom ämnesområdet

78

35

55

14

56

21

Ingen utbildning inom ämnet

15

5

14

2

6

7

Ämnesansvarig för aktuellt ämne

19

86

18

39

15

42

Läromedelsansvarig för aktuellt ämne

12

68

16

27

14

33

Genomsnittligt antal undervisningsår i grundskola
41
Lägsta antal undervisningsår

17

15

18

15

17

16

1

1

1

1

1

1

40

41

40

41

40

41

Högsta antal undervisningsår

Kalibrering av vikter
För att minska bortfallsskevheten har Statistiska Centralbyrån (SCB) skapat
vikter med hjälp av så kallad kalibrering. Kalibreringsmetoden innebär att man
använder ett antal registervariabler som är relaterade till svarsbenägenheten hos
41 De lärare som undervisat mindre än ett år har i enkäten uppmanats att svara ett år.
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olika grupper. Så som denna undersökning är upplagd finns sådan information
för skolpopulationen, men inte för lärarpopulationen. De registervariabler som
har använts vid kalibreringen avser därmed skolnivån: andel lärare med peda
gogisk utbildning, andel elever berättigade till modersmålsundervisning, andel
lärare per 100 elever, huvudman samt skolans storlek mätt utifrån antal elever.
I beräkningen av vikterna ingår dessutom information om antal lärare på utvald
skola som undervisar i de respektive tre ämnena och i de två årskurserna.
Vikterna kompenserar inte enbart för bortfallet utan räknar dessutom upp
resultaten till populationsnivå.
Analyser av enkätdata
Samtliga frågor i enkäten har ämnesvis analyserats i relation till kön, antal
undervisningsår, årskurs, lärarnas utbildning samt läromedels- och ämnesan
svar för att utröna om det finns skillnader mellan olika lärargrupper, t.ex. med
avseende på vilka och hur många läromedel de använder sig av. Även andra
bakgrundsfaktorer har analyserats då det har ansetts meningsfullt, t.ex. antal
elever per klass/undervisningsgrupp, arbetssätt och kunskapssyn. Endast signi
fikanta42 skillnader mellan olika lärargrupper nämns i de respektive resultatre
dovisningarna.
På sista sidan i enkäten finns utrymme för lärarna att själva skriva egna
kommentarer. Bland bildlärarna är det 35 procent, bland engelsklärarna är det
27 procent och bland samhällskunskapslärarna är det 24 procent av dem som
svarat på enkäten som också har valt att skriva en egen kommentar i slutet av
enkäten. Analysen av enkätsvaren har omfattat även dessa kommentarer och i
de respektive ämneskapitlen refereras i vissa fall till dem.

Definitioner
I rapporten redovisas vissa resultat med hjälp av ett antal undergrupper, t.ex.
årskurs. För vissa av dessa undergrupper saknas en given definition, vilken
därför anges här.
Lärarens utbildning har mätts med hjälp av fråga 4 i enkäten (se bilaga 4)
och delas in i tre kategorier: 1) lärarexamen med inriktning mot ämnet, 2)
lärarexamen med viss inriktning inom ämnet alternativt annan högskoleutbild
ning inom ämnesområdet och 3) ingen utbildning inom ämnesområdet.
I intervjuerna blev lärarna tillfrågade om bl.a. skolans upptagningsområde,
vilket omfattar sådana faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och engage
mang, andel föräldrar och elever med utländsk bakgrund samt typ av boende
område (t.ex. flerbostadshus och/eller villor).
42 En fem-procentig signifikansnivå har används.
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4. Bild
Bild har av tradition betecknats som ett praktiskt-estetiskt ämne. Ämnets
tidigare inriktning på bildframställning och bildkonst har emellertid gradvis
breddats till förmån för en vidare behandling av olika slags bilder, där bildens
kommunikativa funktioner och betydelse i samhällslivet betonas.
Detta kapitel handlar om hur läromedel väljs, används och utvärderas enligt
lärare som undervisar i ämnet bild i grundskolan.

Ämnets mål och innehåll
I kursplanen för bild formuleras syftet med ämnet på följande sätt:
Utbildningen i ämnet syftar till att utveckla såväl kunskaper om bilden som
kunskaper i att framställa, analysera och kommunicera med bilder. Den ska
utveckla lust, kreativitet och skapande förmåga, ge allmänbildning inom
bildområdet och leda till att eleven skaffar sig en egen ståndpunkt i en verklighet
med stort visuellt informationsflöde.43
Enligt kursplanen betonas bildframställning, bildanalys och bildkommuni
kation framför allt som viktiga medborgerliga kompetenser. Kunskaper inom
bildområdet ses som betydelsefulla för den personliga utvecklingen, men
också som en viktig förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet och
utnyttja sin kulturella yttrandefrihet.
I kursplanerna anges dels mål att sträva mot, som uttrycker den inriktning
som undervisningen ska ha, dels mål att uppnå, som anger den miniminivå
som alla elever förväntas uppnå i årskurs 5 respektive i årskurs 9. I kursplanen
anges att skolan i sin undervisning i bild ska sträva efter att eleven
•

utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt
sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker
samt metoder inom dator- och videoteknik,

•

blir medveten om bilden som språk och dess roll och användning i skilda
sammanhang och kulturer samt utvecklar förmåga att kommunicera med
hjälp av egna och andras bilder,
utvecklar förmågan att analysera och samtala om bilder och förståelse av
att bilden bär betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det
föreställande,

•

43 Skolverket (2000), s. 8.
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•
•

tillägnar sig såväl en bild- och kulturhistorisk allmänbildning som kunska
per om arkitekturens och formgivningens betydelse för den egna miljön,
blir förtrogen med kulturverksamhet inom bildens område samt dess pro
fessionella yrkesutövare.44

Dessa mål knyter nära an till de fem så kallade huvudmomenten i Lgr 80, den
läroplan i vilken ämnet bytte namn från teckning till bild; bildframställning,
bildanalys, bildkommunikation, estetisk orientering samt bild och miljö.
Studier av ämnets utveckling visar att det under de senaste hundra åren gradvis
breddats i läroplaner och kursplaner, men också att nya moment inom ämnet
haft svårt att slå igenom.45 Skolverkets nationella utvärderingar av grundskolan
1992 och 2003 visar att den långa tradition av bildframställning som finns
inom ämnet fortfarande dominerar och att en oproportionerligt stor del av
undervisningen ägnas åt att enbart skapa bilder. Arbetet med nya media, bild
analys och bildkommunikation tycks ha svårt att få genomslag i skolan. Men
ämnet rymmer också potentialer till förnyelse, bl.a. genom en ökad använd
ning av digitala bildmedier i undervisningen.46

Tidigare studier
Såväl Skolverkets Attityder till skolan-undersökning som den nationella
utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) visar att elever tycker att bild är
ett roligt och intressant ämne.47 Bland elever i årskurs 4-6 är bild, tillsammans
med slöjd, det ”populäraste” ämnet näst efter idrott och hälsa.48 Dessa under
sökningar visar dessutom att flickor i större utsträckning än pojkar tycker att
bild är roligt. Den senaste utvärderingen visar också att bild är det mest typiska
”flickämnet” i grundskolan såtillvida att det är det ämne där skillnaden i betyg
är störst till flickornas fördel.
Endast ett fåtal svenska studier har berört hur läromedel använts inom
ämnet bild. Christina Gustafsson har i en studie från början av 1980-talet jäm
fört hur beroende lärare i olika ämnen är av läroböcker och fann då att lärare i
de mer praktiska ämnena, bl.a. bild och musik, är de som grundar sin under
visning allra minst på läroboken.49 Två decennier senare finner man samma
resultat i utvärderingen av Reform 97 i Norge, som bl.a. omfattade en kart
läggning av läromedelanvändningen i grundskolan. Denna visar att läroboken
44
45
46
47
48
49

Skolverket (2000), s. 9.
Åsén (1992).
Marner m.fl. (2005).
Skolverket (2004a), Skolverket (2004e), Marner m.fl. (2005).
Skolverket (2004f ).
Gustafsson (1980).
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är det centrala läromedlet i norsk skola och att andra läromedel främst används
som supplement till böckerna. Praktiskt-estetiskt inriktade ämnen som konst
och hantverk (den norska motsvarigheten till bildämnet) samt musik grundar
sig allra minst på läroböcker. Istället använder lärarna en mängd olika lärome
del, allt efter ämnets karaktär.50
Inom forskningsprojektet ”Kreativitet och kommunikation: Musik och bild”
genomfördes bl.a. en enkätundersökning bland lärare i årskurs 3, 6 och 9 som
visade att fler än hälften av lärarna ansåg att tillgången på böcker och hand
ledningar för undervisningen i bild var dålig. Undersökningen visade också att
de materiella förutsättningarna varierade kraftigt mellan olika skolor – på vissa
skolor var lärarna helt nöjda med lokaler, utrustning och material, medan man
på andra skolor påtalade de materiella bristerna som en av de främsta orsakerna
till att man inte lyckades genomföra den undervisning man önskade.51 I NU03:s
enkät till lärare i bild undersöktes tillgången på en mängd material och utrust
ning som är specifika för ämnet. Av lärarnas svar framkommer att det är relativt
gott ställt med utrustning för arbete med keramik, film och video samt att
tillgången på faktaböcker är god. Tillgången på olika sorters fotoutrustning och
datorer med grafikprogram och Internet-uppkoppling samt färgskrivare är mer
varierande. Det område där det är mest tunnsått med utrustning är inom det
digitala området, t.ex. digitalkameror, och utrustning för att ljudsätta bilder.52

Resultatredovisning
Resultaten som presenteras i detta kapitel baseras dels på en enkätundersök
ning53 med 417 lärare, som läsåret 2004/05 undervisade i bild i årskurs 5
eller 9, dels på intervjuer med 17 lärare, som samma läsår undervisade i bild i
årskurs 3, 5 eller 9.54 Dessa lärare har fått svara på frågor om bl.a. hur de väljer,
använder och utvärderar läromedel i bild.
Avsnittet är upplagt så att resultaten från enkäten presenteras först och
därefter fördjupas och nyanseras resultatbilden genom exempel och citat från
intervjuerna. Samtliga tabeller och procentandelar som redovisas baseras på
resultaten från enkätundersökningen. De skillnader mellan olika lärargrupper

50
51
52
53

Utdanningsdirektoratet (2005).
Pettersson och Åsén (1989).
Marner m.fl. (2005).
Enkäten presenteras i bilaga 4. För information om datainsamling, bortfall samt uppgifter
om de deltagande lärarna, bl.a. deras ålder, utbildning och erfarenhet, se kapitlet Om undersökningens genomförande.
54 Intervjuguiden presenteras i bilaga 3. Även om lärare i årskurs 3 inte fått besvara enkäten
ingår tre intervjuer med lärare i årskurs 3 i analysen av intervjuerna. För mer information
om detta, se kapitlet Om undersökningens genomförande.
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som kommenteras i texten är statistiskt signifikanta.55 I tabellerna redovisas
resultaten uppdelade på årskurs 5 och 9 i de flesta fall enbart om det för den
aktuella frågan finns signifikanta skillnader mellan dessa båda grupper. 56

Lärarna om bild
De lärare som besvarade enkäten blev inte enbart tillfrågade om läromedel
utan även om olika förutsättningar för deras undervisning, planering och
arbetssätt, elevernas intresse för ämnet och ämnets status samt vad de vill att
undervisningen ska ge eleverna. De intervjuade lärarna fick liknande frågor.
Ämnets status och elevernas intresse
Av undersökningen framgår att ämnets status varierar mellan olika skolor.
Enligt enkätsvaren anser sex av tio lärare att bildämnet har en hög status på
den egna skolan. Även bland de intervjuade lärarna anser fler än hälften att
ämnets status är hög. En lärare i årskurs 9 svarar följande på frågan om vilken
status bildämnet har på hennes skola:
– Hög status. Skolans bildundervisning har hög status i hela kommunen, den
är ganska välkänd. Jag har varit här i många år och har alltid slagits för
bildämnet… ja, jag har verkligen jobbat.
En lärare som undervisar i årskurs 9 på en annan skola har helt andra erfaren
heter:
– Den har den sämsta statusen tillsammans med slöjd. Det finns inget intresse
för bilden bland kollegor och skolledning. Det är ju basämnena som gäller och
de andra teoretiska ämnena av tradition.
Nästan alla lärare (96 procent) bedömer att fler än hälften av deras elever är
intresserade av bild. Bild är, enligt lärarnas bedömningar, det ämne av de tre
som ingår i undersökningen där störst andel av eleverna anses vara intresserade
av ämnet. Det är en större andel av lärarna i årskurs 5 (67 procent) än i årskurs
9 (38 procent) som menar att alla eller nästan alla deras elever är intresserade
av bild. Här återges ett exempel från intervjuerna där en lärare, som undervisar
i årskurs 4-9, iakttagit hur elevernas intresse för ämnet tenderar att avta med
stigande ålder:

55 En 5-procentig signifikansnivå har använts.
56 Samtliga frågor i enkäten har analyserats i relation till kön, antal undervisningsår, årskurs,
lärarnas utbildning samt läromedels- och ämnesansvar. Även andra bakgrundsfaktorer har
analyserats då det har ansetts meningsfullt, t.ex. antal elever per klass/undervisningsgrupp,
arbetssätt och kunskapssyn.
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– Jag tycker att eleverna är väldigt intresserade hela mellanstadiet. I sexan
kanske man börjar bli så där… fyrorna kanske är de som är allra mest öppna
och liksom bara sitter kvar och vill ha jättemycket bild. När man blir tonåring
blir viljan starkare och man markerat lite mer när man inte är intresserad.
Undervisningens förutsättningar
Enligt enkätsvaren varierar storleken på elevgrupperna betydligt under bild
lektionerna. Grupperna är ofta större i årskurs 9 än i årskurs 5. Den genom
snittliga elevgruppen består av 22 elever i årskurs 5 och av 24 elever i årskurs
9. I intervjuerna tog några lärare spontant upp elevgruppernas betydelse för
möjligheterna att genomföra den undervisning de önskar. Stora grupper ställer
inte enbart ökade krav på tillgången till ändamålsenliga lokaler, material, dato
rer och annan teknisk utrustning, utan begränsar också lärarnas möjligheter
att ägna tillräcklig tid till varje elev. En lärare i årskurs 9 uttrycker följande om
vikten av mindre grupper i bildundervisningen:
– Bild är ett praktiskt och laborativt ämne som kräver mindre
undervisningsgrupper än de teoretiska ämnena. I de praktiskt-estetiska ämnena
som bild, slöjd, musik och hemkunskap behöver man arbeta i halvklass.
Sedan början av 1990-talet har bildämnets utrymme i grundskolan minskat,
åtminstone i de högre årskurserna.57 I NU03 uppger lärarna i årskurs 7-9 att
de i genomsnitt har 55 minuter schemalagd tid i bild per vecka. Detta kan
jämföras med 1992 års nationella utvärdering då genomsnittet låg på 67 minu
ter per vecka.58
Tabell 4.1.

Lärarnas bedömning av olika förutsättningar, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i
procent.
Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

5

9

5

9

5

9

Den tid som finns till förfogande

19

11

66

43

12

28

2

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

10

35

21

41

36

17

32

7

Tillgång till bibliotek

25

33

43

38

22

17

7

11

Tillgång till datorer/teknisk utrustning

13

9

44

42

28

30

13

18

57 Enligt timplanen omfattar bildämnet totalt 230 timmar i grundskolan.
58 Marner m.fl. (2005).
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5

9
17

I tabell 4.1. redovisas lärarnas bedömning av bildundervisningens förut
sättningar i några olika avseenden. Som framgår av tabellen är det en större
andel av lärarna i årskurs 5 än i årskurs 9 som tycker att den tid som finns till
förfogande för ämnet är bra. De lärare som intervjuats ger uttryck för olika
uppfattningar om den tid som finns till förfogande för ämnet. På frågan om
hon tycker att det finns tillräckligt med tid för bildämnet svarar en lärare i
årskurs 5:
– Ja, man samlar ju ihop till bild. Ofta är det så att man lägger ihop så att när
man väl jobbar med bild så jobbar man under längre tid. Nu till exempel har
vi två veckor och då är det nästan varje dag. Ibland kan det vara en hel dag.
En annan lärare, som undervisar i årskurs 9, är däremot inte lika nöjd med den
tid bildämnet ges:
– Bildundervisningen har skurits ner från 60 till 40 minuter. 40 minuter är en
katastrof! Därför har vi slagit ihop till 80 minuter i veckan och så har vi bara
en termin i nian. Jag upplever det som en slags degradering av ämnet.
Tabell 4.1. visar att drygt två tredjedelar av lärarna i båda årskurserna anser
att tillgången till bibliotek är bra. När det gäller tillgången på ändamålsenliga
lokaler skiljer sig svaren markant mellan lärare som undervisar i olika årskurser.
En betydligt lägre andel av lärarna i årskurs 5 än i årskurs 9 är nöjda med loka
lerna. En orsak till skillnaderna mellan årskurser är sannolikt att lärarna i högre
årskurser oftast bedriver undervisning i en specialutrustad bildsal, medan lärare
och elever i lägre årskurser ofta håller till i ett vanligt klassrum med bänkar, där
undervisningsmaterialet är mer begränsat och där det ibland saknas tillgång till
vatten. Enligt enkätsvaren anser drygt hälften av lärarna i båda årskurserna att
tillgången till datorer och annan teknisk utrustning är bra. 59 Av intervjuerna
framgår på vilka sätt tillgången kan variera. En lärare i årskurs 5 säger:
– Vi har ganska bra med datorer här så det är inga större problem med det.
Sedan har vi en slöjdsal och vi är utrustade med en brännugn. Vi har det bra
förspänt.
En annan lärare, som också undervisar i årskurs 5, har andra förutsättningar
för sin undervisning:

59 Resultaten kan jämföras med de från NU03, där ungefär två tredjedelar av bildlärarna i
årskurs 9 svarar att det är relativt gott ställt när det gäller utrustning för arbete med film och
video, medan drygt hälften av lärarna anger att de har tillgång till olika sorters fotoutrust
ning. Datorer med grafikprogram och Internet-uppkoppling samt färgskrivare förekommer
också i drygt hälften av de tillfrågade lärarnas bildsalar. Se vidare Marner m.fl. (2005).
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– Det finns ingenting här. Vi har ju ett datarum med datorer, men där finns
inga bildprogram, där finns bara ordbehandlingsprogram. Det känns som om
det är en stor bit i läroplanen som vi faktiskt inte uppfyller riktigt. Istället för
att göra tecknad film får vi prata om film teoretiskt och göra filmanalys. Det
känns ju som om det är en jättebit av det kreativa som försvinner. Så det är
väldigt dåligt på den tekniska sidan. Film, foto och data är svårt att få till.
Man gör det på något slags kvasinivå.
Enligt kursplanens mål ska skolan i sin undervisning sträva efter att eleven
utvecklar sitt kunnande i att framställa bilder bl.a. med metoder inom datoroch videoteknik. Ett av uppnåendemålen för årskurs 9 handlar också om att
eleven ska ha förmåga att framställa bilder med moderna metoder och tekni
ker. Av intervjuerna att döma tycks det saknas materiella förutsättningar att
leva upp till dessa kursplanemål på vissa skolor. I slutet av enkäten, där lärarna
fick möjlighet att skriva egna kommentarer, pekar en lärare i årskurs 9 på just
detta faktum:
Som bildlärare förvånas jag över att tillgången till videokameror och digitala
stillbildskameror fortfarande är så dålig. Vi befinner ju oss dock i nådens år 2005
och man har pratat om media-kommunikation-ungdomskultur m.m. i åratal,
men verktygen finns fortfarande inte tillgängliga i skolvärlden. Likadant är det
med datorer. Enligt läroplanen ska eleverna beredas tillfälle att jobba med såväl
traditionella tekniker som moderna.
Planering
Fler än åtta av tio lärare planerar alltid eller nästan alltid sin undervisning
själva. Ibland görs emellertid planeringen tillsammans med andra lärare eller
med eleverna. En av anledningarna till att lärarna ofta planerar sin undervis
ning själva kan vara att det endast finns en bildlärare på skolan. Detta fram
kommer i flera intervjuer. En lärare i årskurs 5 berättar följande:
– Jag är ensam bildlärare här så jag planerar ensam. Och det känns ganska
bra. Men jag har kandidater ibland och det känns nästan nödvändigt för det
inspirerar väldigt mycket.
Enligt kursplanen ska bildämnet, bl.a. genom sin estetiska och kommunikativa
karaktär främja elevernas delaktighet. Enligt NU03 är det relativt väl beställt
med elevernas inflytande i bildämnet, framför allt när det gäller att påverka
innehållet.60 Resultaten från denna studie tyder emellertid på att detta infly
tande inte äger rum i samband med själva planeringen eftersom en relativt
60 Marner m.fl. (2005).
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stor andel av lärarna svarar att de sällan eller aldrig planerar undervisningen
tillsammans med sina elever.
Arbetssätt
Individuellt arbete är det helt dominerande arbetssättet i bildundervisningen,
vilket framgår av tabell 4.2.61 Alla övriga arbetssätt förekommer ”ibland” enligt
flertalet lärare. När det gäller arbetssätt finns inga större skillnader mellan
årskurserna, med två undantag. I årskurs 5 är det vanligare än i årskurs 9 att
eleverna arbetar i grupper samt redovisar arbeten inför klassen.
Tabell 4.2.

Lärarnas bedömning av förekomst av olika arbetssätt. Rangordnat efter andel som
svarat ”ofta”. Andel i procent.
Ofta

Ibland

Eleverna arbetar individuellt

85

15

Sällan
1

Aldrig
0

Läraren och eleverna diskuterar gemensamt

33

56

10

2

Eleverna lyssnar, läraren pratar

23

49

26

2

Eleverna redovisar arbeten inför klassen

22

54

21

3

Eleverna arbetar i grupper

14

61

22

3

Läraren ställer frågor, enskilda elever svarar

11

45

34

10

Sammantaget beskriver de intervjuade lärarna en relativt stor variation i arbets
sätt, men individuellt arbete är det mest vanliga. En lärare i årskurs 9 berättar:
– Egentligen jobbar jag nog individuellt mot var och en. Jag lägger ut
uppgifterna gemensamt, men sedan tar vi olika spår direkt. Jag har en
genomgång först där jag presenterar uppgiften eller problemet och sedan
så får dom börja, men då måste man ju pusha var och en för sig lite
grann, för eleverna funkar ju inte likadant. Jag strävar mot det ännu mer
individualiserade.
Kunskapssyn
På en av enkätfrågorna fick lärarna – genom att kryssa för tre svarsalternativ
– ange vad de främst vill att deras undervisning i bild ska ge eleverna. Resul
taten redovisas i tabell 4.3. Av tabellen framgår att det viktigaste med undervis
ningen i bild, enligt lärarna i båda årskurserna, är att väcka elevernas nyfikenhet
och intresse för ämnet, ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter
61 Detta kan jämföras med resultaten från utvärderingen av bildämnet i NU03 där 69 procent
av lärarna och 75 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att eleverna arbetar var för sig varje
lektion eller de flesta lektioner. Se vidare Marner m.fl. (2005).
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samt utveckla deras självförtroende. En större andel lärare i årskurs 5 än i årskurs
9 lyfter fram att bildundervisningen ska ge eleverna omväxling i skolarbetet. I
årskurs 9 är det istället en större andel som menar att bildundervisningen ska
utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande.
Tabell 4.3.

Vad lärarna främst vill att deras undervisning ska ge eleverna – tre av nio alternativ väljs. Fördelat på årskurs 5 och 9, rangordnat efter andel lärare i årskurs 5.
Andel i procent.
Årskurs 5

Årskurs 9

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet

82

70

Ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet

73

79

Utveckla elevernas självförtroende

68

56

Ge eleverna omväxling i skolarbetet

29

9

Utveckla elevernas förmåga att analysera och diskutera

13

25

Utveckla elevernas förmåga att samarbeta

11

2

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande

10

29

Utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande

8

26

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande

5

5

I intervjuerna fick lärarna beskriva hur de ser på sin uppgift som lärare. Här
förekommer vissa skillnader i svar beroende på i vilken årskurs de undervisar.
I de lägre årskurserna dominerar svar som att väcka elevernas intresse och
lust att lära, men också svar som avser sociala mål förekommer, som t.ex. att
eleverna ska må bra, ha roligt och känna sig trygga. I årskurs 9 önskar de inter
vjuade lärarna att undervisningen, förutom att väcka intresse för ämnet, ska ge
eleverna kunskaper och tekniska färdigheter i bildframställning.

Läromedelsanvändning
I enkäten fick lärarna svara på hur ofta de använder 24 angivna typer av läro
medel i sin undervisning. I tabell 4.4. redovisas hur ofta de olika typerna av
läromedel används.
De läromedel som störst andel av lärarna använder sig av är egenproduce
rade läromedel (producerade av läraren) och bilder på konstverk eller andra
typer av bilder. Andra läromedel som används relativt ofta är elevers erfarenhe
ter, fack- och referenslitteratur, musik, Internet, naturen, lärarhandledningar,
tidningar, reklam och bibliotek. Anmärkningsvärt, om man jämför med andra
ämnen, är att fyra av tio lärare som undervisar i bild aldrig använder läro
böcker.
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Tabell 4.4.

Förekomst av olika läromedel i årskurs 5 och 9, rangordnat efter lärare i årskurs 5
som svarat ”varje/nästan varje lektion”. Andel i procent.
Varje/nästan
varje lektion

Varje
månad

Minst en gång
per termin

Mer
sällan

Aldrig

5

9

5

9

5

9

5

9

5

9

Egenproducerade läromedel
(gjort av lärare)

25

38

29

37

19

18

15

6

11

2

Konstverk, vykort, bilder

21

49

41

37

34

13

4

0

1

0

Elevernas erfarenheter

16

18

19

32

42

23

20

19

3

7

Musik på kassettband/CD

8

10

11

13

27

17

29

28

25

32

Naturen

6

9

30

28

54

48

9

12

1

4

Lärarhandledningsböcker och
annat stödmaterial

5

1

35

18

31

20

21

37

8

24

Egenproducerade läromedel
(gjort av elever)

5

9

7

18

25

24

34

24

28

25

Internet

4

21

17

33

23

21

27

19

30

6

Aktuella händelser

4

4

14

22

37

30

27

31

18

12

Tidningar, tidskrifter, artiklar

2

9

18

36

40

34

31

18

8

2

Reklam

2

12

16

33

52

42

24

12

6

1

Skolbibliotek/annat bibliotek

2

11

12

30

36

37

39

20

11

3

Skönlitteratur

2

2

7

8

36

17

38

49

18

24

Film, video, diabilder

2

2

4

24

41

47

37

24

16

3

Fack- och referenslitteratur

1

21

34

40

32

30

24

5

9

4

Uppslagsverk, lexikon

1

12

12

32

24

30

38

21

25

4

Förlagsproducerade läroböcker

1

4

10

12

17

12

28

32

44

40

Material från organisationer,
myndigheter, kommunen

1

1

5

4

15

20

43

42

37

33

Dataprogram

1

11

4

18

6

16

35

31

55

24

Studiebesök

0

0

4

2

32

32

47

53

18

12

Gäster

0

0

2

2

12

8

34

35

52

55

Tal på kassettband/CD

0

2

2

1

5

4

23

15

70

78

TV- eller radioprogram

0

0

1

5

19

30

37

38

43

26

Spel (data-, kunskapsspel)

0

0

1

1

4

1

26

12

69

86

Det finns relativt stora skillnader i svaren beroende på vilken årskurs läraren
undervisar i. Följande läromedel används i större utsträckning av lärare i års
kurs 9 än i årskurs 5: konstverk och andra bilder, Internet, tidningar, reklam,
bibliotek, film och video, fack- och referenslitteratur, uppslagsverk samt data
program. Lärare i årskurs 9 använder sig i genomsnitt av sju av de 24 läromed
len varje månad, medan lärare i årskurs 5 i genomsnitt använder fyra av de 24
läromedlen varje månad. Det är också en större andel av lärarna i årskurs 9
(79 procent) än i årskurs 5 (63 procent) som instämmer helt och hållet i
påståendet att det är viktigt att använda sig av flera olika typer av läromedel.
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Samtidigt är det vanligare att lärare i årskurs 5 än i årskurs 9, oavsett utbild
ning, använder sig av lärarhandledningar och annat stödmaterial.
Lärare som har en lärarexamen med inriktning mot bild använder, obero
ende av i vilken årskurs de undervisar, i större utsträckning än övriga lärare
Internet och uppslagsverk i sin undervisning. De lärare som saknar ämnes
utbildning i bild, oavsett vilken årskurs de undervisar i, använder däremot
lärarhandledningar oftare än andra lärare.
Egenproducerat material
Olika typer av egenproducerat material, som lärarna samlat på sig under
sin yrkesverksamma tid eller ställt samman på ett eller annat sätt, är enligt
enkätsvaren den vanligaste typen av läromedel i bild. Nästan alla (98 procent)
lärare i årskurs 9 och 85 procent av lärarna i årskurs 5 instämmer dessutom
helt eller delvis i påståendet att det är viktigt att utveckla egna läromedel. Jäm
fört med lärarna i engelska och samhällskunskap använder lärare i bild i större
utsträckning egenproducerade läromedel i princip varje lektion.
Flera av de kommentarer som lärarna som undervisar i bild själva skrivit i
slutet av enkäten handlar just om att de skapar sina egna läromedel. En lärare i
årskurs 5 skriver:
Eftersom det finns så lite undervisningsmaterial i mitt ämne måste jag själv
framställa mitt undervisningsmaterial.
Av intervjuerna framgår att det finns flera skäl till att lärarna skapar egna läro
medel. Framför allt handlar det om bristen på läroböcker i bild eller att de vill
arbeta med något som de inte har lyckats hitta i förlagsproducerade läromedel.
För vissa av de intervjuade lärarna handlar det också om att kunna anpassa
undervisningen efter elevernas kunskapsnivå, behov och förutsättningar. En
lärare i årskurs 9, som nästan uteslutande använder egenproducerat material,
säger följande:
– En fördel med att använda eget material är för det första att man har en
ingående kunskap om det man håller på att jobba med, eftersom man har gjort
det själv. Sedan är det naturligtvis så att det i alla fall snuddar lite mer vid det
som intresserar mig och som jag kan. Sedan kan man ju styra det och förändra
det på ett helt annat sätt, det blir inte så stelbent liksom, och man har lite mera
kontroll över materialet känns det som. Man har även möjlighet att förändra
det efter varje enskild elevs behov. En nackdel är ju att man kör sitt eget race på
något sätt, och då är det svårt att stämma av så att man verkligen håller på med
rätt prylar. För man kan ju inte påstå att läroplanen ger ett så där fantastiskt
stöd heller.
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Konstverk, vykort och andra bilder
Konstverk och andra typer av bilder används mycket ofta i bildundervis
ningen. Detta kan ses i relation till kursplanens mål enligt vilka eleverna bl.a.
ska kunna analysera och kritiskt granska konstbilder och bilder för reklam och
propaganda, nyheter och information.
I intervjuerna fick lärarna möjlighet att motivera varför de valt vissa typer
av läromedel. Utöver att bilder kan sägas utgöra kärnan i bildundervisningen
handlar några av svaren om inspiration – eleverna ska inspireras till att t.ex.
själva skapa egna bilder eller till att diskutera och analysera olika typer av
bilder. En lärare i årskurs 5, som anser att konstverk och andra bilder är det
viktigaste läromedlet i hennes bildundervisning, säger:
– För mig är ju vykort med konstbilder jätteviktigt. Vi har så väldigt många och
dom innehåller allt. Dom är lätta att samtala om och man kan samla ungarna
i ring, lägga ut korten och så får dom leta själva och hitta paralleller mellan
olika konstnärer. Dom kan vara en otrolig inspirationskälla. Eller så ser dom ett
vykort och bara känner att det här vill de måla.
En lärare i årskurs 9, som också anser att just bilder av olika slag är det vikti
gaste läromedlet, arbetar på ett liknande sätt, men anpassat till äldre elever:
– Vi arbetar med konstbilder som de får omtolka, göra en modern variant av, en
personlig variant av och så vidare. Sedan har jag två stora lådor med konstvykort,
ja när man går på utställningar kan man ju köpa konstkort, och jag har samlat
i bokstavsordning i dom här lådorna. Eleverna får välja fem bilder som dom ska
studera och tycka något om och sedan ska de skriva ner minst två synpunkter om
varje bild och samtidigt måsta man beskriva bilderna. Det är väldigt roligt och
blir mycket mera diskussioner än jag först hade räknat med.
Förutom vykort används bl.a. bilder i konstböcker, diabilder av konstverk som
visas i projektor och stordior med konstverk som visas med hjälp av overhead.
Internet
Var femte lärare i årskurs 5 och drygt hälften av lärarna i årskurs 9 använder
Internet varje månad eller oftare i sin bildundervisning. Av intervjuerna fram
går att Internet framför allt används när eleverna ska leta fram vissa bilder eller
när de arbetar med olika bildkategorier, som t.ex. reklam- och propagandabil
der. En lärare i årskurs 9 berättar:
– Internet är ett bra redskap när man vill ha lite specifika grejer, framför allt när
eleverna jobbar med olika bildkategorier så är det ju ganska enkelt att gå in och
titta på propagandabilder och reklambilder, för det finns ju massor med grejer.
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Flera av de intervjuade lärarna berättar också att de använder Internet för egen
del, t.ex. för att plocka fram bilder av olika slag till sin undervisning. Utifrån
intervjuerna tycks det vara vanligare att läraren söker bilder och information
på Internet än att eleverna gör det. Anledningen till detta är, enligt lärarna, att
det inte finns någon dator i klassrummet eller bildsalen eller att det skulle ta
för mycket tid från själva undervisningen.
Facklitteratur och bibliotek
En av tre lärare i årskurs 5 och sex av tio lärare i årskurs 9 använder sig av
fack- och referenslitteratur åtminstone någon gång varje månad. Av intervju
erna framgår att konstböcker är den typ av litteratur som används oftast, t.ex.
när man använder konstbilder som inspirationskälla för elevernas teckningar
och målningar eller när man undervisar i konsthistoria. Oftast finns böckerna
tillgängliga i klassrummet/ bildsalen, i annat fall kan man anlita skolbibliote
ket eller annat närliggande bibliotek. En lärare i årskurs 5 säger bl.a. följande
om biblioteket:
– Vi har ett eget bibliotek i bildsalen, alltså bara konstböcker. Och det har räckt
än så länge. Jag har inte behövt gå ut och söka i stora biblioteket. Men visst, det
finns ju där. Om man skulle vilja leta djur och så där, då är det ju perfekt att
gå till skolbiblioteket.
Det är vanligare att lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 använder sig av bibliotek i
samband med sin bildundervisning. De lärare som är nöjda med tillgången till
bibliotek använder i större utsträckning biblioteket än de lärare som är mindre
nöjda. Av intervjuerna framgår att biblioteken framför allt används när lärare
och elever behöver tillgång till konst- och faktaböcker eller när de ska söka
information på Internet.
Naturen
I bildundervisningen är naturen ett viktigt läromedel i arbetet med bildfram
ställning. Nästan fyra av tio lärare använder sig av naturen varje månad eller
oftare. I intervjuerna framstår naturen som ett av de mest använda läromedlen,
som t.ex. när eleverna ska teckna naturmotiv och djur eller måla akvarell. En
lärare i årskurs 5 nämner naturen som ett av flera läromedel som hon använder
sig av:
– Vi är ute i naturen och studerar hur det ser ut när träd växer, hur det ser ut
när blåsipporna kommer upp, och då blir det naturligtvis samtidigt kopplat till
naturkunskap. Vi tittar på hur sjöar ser ut när det blänker i vattnet… Man lär
sig mest genom att se och uppleva någonting.
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Även i årskurs 9 är naturen ett viktigt läromedel i bildundervisningen:
– Jag har inte så stort behov av material. Man kan ta något där dom bor
eller naturen, det är helt underbart härute på våren och sommaren. Ja, själva
naturen, gräset, stenar… det använder vi jättemycket när vi målar akvarell.
Lärarhandledningar
Lärarhandledningar är en form av stödmaterial som riktar sig till läraren. Ofta
är den kopplad till en förlagsproducerad lärobok. Den kan bl.a. innehålla förslag
på hur man kan arbeta med läroboken eller läromedlet. Två av tre lärare i årskurs
5 och fyra av tio lärare i årskurs 9 instämmer helt eller delvis i påståendet att
lärarhandledningsböcker är ett viktigt stöd i deras undervisning. Även när man
tar hänsyn till lärarnas utbildning, som har betydelse för hur ofta de använder
handledningar och annat stödmaterial, kvarstår skillnaden mellan årskurserna.
Det innebär att det är vanligare att lärare i årskurs 5, oavsett vilken utbildning de
har i bildämnet, använder lärarhandledningar och annat stödmaterial.
Även i intervjuerna framkommer att användningen av lärarhandledningar
tycks vara något vanligare i de lägre årskurserna än i årskurs 9. Ungefär hälften
av de intervjuade lärarna svarar att de inte använder några handledningsböcker,
men några av dem berättar att de har gjort det tidigare när de var nya som lärare.
På frågan om lärarhandledningsböcker svarar en lärare i årskurs 9:
– Har använt tidigare. I början tittade man ju på allting, och det fanns ju även
böcker med en hel kurs innehållande allehanda uppgifter av olika slag. Ja, med
lärarhandledning och allt möjligt och det var alldeles utmärkt på sitt sätt, men
det funkar inte i praktiken tyvärr, det innehöll inte den flexibiliteten man skulle
behöva ha.
Läroböckers betydelse jämfört med andra läromedel
Sex av tio lärare i bild använder läroböcker mer eller mindre ofta i sin under
visning. Dessa har i enkäten fått ta ställning till ett antal påståenden om läro
böcker. En förhållandevis stor andel av dessa lärare har dock svarat ”vet inte”
på vissa av dessa påståenden, eventuellt eftersom de så pass sällan använder sig
av läroböcker. Som framgår av tabell 4.5 anser en majoritet av de lärare, som
någon gång under läsåret använder sig av en lärobok i bildundervisningen, att
läroboken inte är det viktigaste läromedlet. Inte heller upplever de flesta av
dessa lärare att läroboken styr deras undervisning för mycket.
I intervjuerna fick lärarna svara på frågan om de tycker att läromedlen, dvs.
inte enbart läroböcker, styr deras undervisning. Samtliga intervjuade lärare
anser att läromedlen inte styr deras undervisning utan att de står helt fria i
förhållande till dem.
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Tabell 4.5.

Inställning till läroböcker bland de lärare som använder läroböcker*, fördelat på
årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Instämmer
helt och hållet

Instämmer
delvis

Instämmer inte
alls

Vet inte

5

9

5

9

5

9

5

9

Läroböcker är det viktigaste läromedlet

7

4

23

27

68

67

2

2

Läroböcker styr ofta din undervisning
för mycket

0

3

18

7

80

89

2

1

Läroböcker säkerställer att undervisningen överensstämmer med läroplan
och kursplan

2

7

41

39

52

51

5

3

Läroböcker underlättar elevernas självständiga arbete

0

19

48

55

47

24

5

2

Läroböcker underlättar elevernas läxläsning och arbete med hemuppgifter

5

18

24

22

53

36

18

24

Läroböcker underlättar din kontroll av
elevernas kunskaper

0

9

19

24

72

63

9

4

Läroböcker ger ett bra underlag för
utformning av arbetsuppgifter och prov

1

18

31

55

52

22

16

5

* 57 procent av lärarna använder sig av läroböcker någon gång under läsåret.

Av resultaten i tabell 4.5 framkommer dessutom att lärare i årskurs 9 tillskriver
läroböcker en större betydelse i olika avseenden än lärare i årskurs 5. Framför
allt är det en större andel av lärarna i årskurs 9 än i årskurs 5 som helt eller
delvis instämmer i att läroböcker underlättar elevernas självständiga arbete och
läxläsning, ger ett bra underlag till uppgifter och prov samt underlättar deras
kontroll av elevernas kunskaper.
I enkäten fick lärarna ta ställning till ytterligare ett antal påståenden om
läroböcker och deras betydelse ur olika aspekter. Samtliga lärare fick ta ställ
ning till dessa påståenden, oavsett om de själva använder läroböcker eller inte.
Till skillnad från engelsk- och samhällskunskapslärare använder lärare i bild
läroböcker förhållandevis sällan, vilket troligen är förklaringen till att så pass
många lärare i bild har valt att svara ”vet inte” på de påståenden som presen
teras i tabell 4.6. Bland engelsk- och samhällskunskapslärarna är det betydligt
färre som har valt detta svarsalternativ.
Sammantaget visar svaren att en majoritet av lärarna i bild bedömer att läro
böcker har en mindre betydelse än andra läromedel i samtliga de avseenden
som de blivit tillfrågade om.
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Tabell 4.6.

Lärarnas bedömning av läroböckers betydelse jämfört med andra läromedel för
olika aspekter, fördelat på årskurs 5 och 9 och rangordnat efter andel lärare i
årskurs 5 som svarat ”större betydelse”. Andel i procent.

Har läroböcker större eller mindre
betydelse än andra läromedel med
avseende på följande aspekter?

Större
betydelse

Ungefär lika
stor betydelse

Mindre
betydelse

Vet inte

5

9

5

9

5

9

5

9

För uppslag/tips om teman och projektarbeten

21

21

49

38

19

36

11

5

För att planera lektionernas innehåll och
upplägg

18

10

39

31

34

52

10

7

Som stöd för elevernas läxläsning och arbete
med hemuppgifter

15

12

22

22

37

44

26

21

Som utgångspunkt för arbetsuppgifter, prov
och läxförhör

11

10

23

29

44

49

21

12

För att tillgodose elevers olika behov och
förutsättningar

9

8

30

38

48

43

13

12

Elevernas intresse och engagemang

6

7

29

30

53

53

12

10

Elevernas måluppfyllelse

6

4

25

27

54

61

14

9

Enligt enkätsvaren finns det ingen relation mellan lärarnas kunskapssyn och
deras uppfattning om läroböckers betydelse. Lärare som t.ex. vill att deras under
visning ska ge eleverna grundläggande kunskaper använder sig således inte av
förlagsproducerade läroböcker i större utsträckning än sina ämneskollegor.
Intervjuerna visar att i de fall lärarna använder sig av förlagsproducerade
läroböcker används de framför allt som ett komplement till andra läromedel.
De läroböcker som används finns dessutom sällan eller aldrig i hela klassupp
sättningar. En lärare i årskurs 3 kommenterar läroböckernas roll i undervis
ningen på följande sätt:
– Bild är ju inte på samma sätt som till exempel engelska. Där har du ju ett
basläromedel som du använder. I bild uppfattar jag inte att man har det på
så vis. Där plockar man ju in det man behöver… men det är ju ändå inte ett
basläromedel där du följer från kapitel ett till kapitel tio utan du plockar ut
en liten bit. Det ser ju så mycket annorlunda ut i bild än vad det gör i andra
ämnen.
Ett stort antal lärare har också tagit upp det faktum att läroboken har en
underordnad betydelse i bildundervisningen i samband med att de utnyttjat
möjligheten att lämna egna kommentarer i slutet av enkäten. En lärare i års
kurs 5 skriver:
Den form av läroböcker jag använder som bildlärare är uteslutande som
inspirationslitteratur för egen del. Eleverna har inga läroböcker.
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Val av läromedel
I enkäten fick lärarna ange vilken betydelse 20 olika faktorer har för deras val
av läromedel i aktuellt ämne och årskurs. Resultaten för lärarna redovisas i
tabell 4.7.
Tabell 4.7.

Lärarnas bedömning av olika faktorers betydelse för deras val av läromedel.
Rangordnat efter andel som svarat ”mycket stor betydelse”. Andel i procent*.
Mycket
stor

Ganska
stor

Ganska
liten

Mycket
liten

Ingen
alls

Lärarens kompetens i ämnet

45

47

6

1

0

Lärarens pedagogiska grundsyn

43

47

6

3

0

Elevernas olika behov och förutsättningar

39

47

10

2

1

Skolans ekonomiska resurser

38

42

10

6

3

Lokala betygskriterier ***

26

36

10

3

15

Nationella betygskriterier ***

22

33

17

3

16

Elevernas önskemål

19

55

19

3

2

Läroplanen (Lpo 94)

17

50

20

5

7

Nationella kursplanen

17

49

21

2

7

Egna eller skolans bedömningar/utvärderingar

10

30

20

11

21

Beslut i arbetslag **

6

34

14

17

26

Beslut i ämneslag **

6

23

10

11

34

Förlagens rabattsystem

4

17

13

14

44

Samarbete med lärare på andra skolor

2

9

14

19

49

Läromedelsproducenter (t.ex. via reklam,
mässor, skolbesök)

1

9

19

26

38

Beslut av skolledningen

1

9

14

15

54

Kontinuitet (t.ex. läroboksserier som riktas till
flera årskurser)

1

7

10

16

52

Sponsring (t.ex. från företag)

1

3

7

9

66

Tradition (t.ex. vi har alltid använt denna lärobok)

0

5

14

12

62

* Andel lärare som svarat ”vet inte” redovisas ej.
** Besvaras enbart om arbetslag eller ämneslag finns.
*** Besvaras enbart av lärare som undervisar i årskurs 9.

Enligt enkätsvaren påverkas valet av läromedel av många faktorer. Lärarna i
bild anser i genomsnitt att åtta av de 20 faktorerna har en stor betydelse för
vilka läromedel de använder sig av. De faktorer som störst andel av lärarna
tycker har en stor betydelse för valet av läromedel är deras egen kompetens
och pedagogiska grundsyn, elevernas behov och förutsättningar samt skolans
ekonomiska resurser. Betygskriterier och styrdokument har också relativt stor
betydelse, liksom elevernas önskemål. För en mindre andel lärare i bild har
även beslut i arbetslag och/eller lärarlag betydelse för valet av läromedel. Om
man jämför med svaren från lärarna i engelska och samhällskunskap överens
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stämmer de i stora drag, men med två undantag: en större andel av lärarna i
bild bedömer att elevernas önskemål har en stor betydelse, medan en mindre
andel av lärarna i bild än i de övriga två ämnena anser att beslut i arbetslag och
ämneslag har en stor betydelse för läromedelsvalet.
Tabell 4.8.

Lärarnas bedömning av hur mycket de kan påverka vilka läromedel de ska
använda, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska litet

Inte alls

Vet inte

Årskurs 5

52

38

8

0

2

Årskurs 9

68

24

5

0

3

Av tabell 4.8 framgår att lärarna i bild anser sig ha stor frihet att välja sina läro
medel. Detta gäller för lärare i båda årskurserna, men i än högre grad i årskurs
9. De lärare som är läromedels- eller ämnesansvariga för bild upplever att de
har större möjligheter att påverka valet av läromedel än övriga lärare.
Nedan kommer några av de faktorer som en stor andel av lärarna bedömer
är viktiga för valet av läromedel att behandlas mer ingående.
Lärarens kompetens och pedagogiska grundsyn
De två faktorer som störst andel av lärarna anser är viktiga för val av lärome
del är deras egen kompetens respektive pedagogiska grundsyn. Som redan
framgått i avsnittet Läromedelsanvändning är lärarnas val av läromedel delvis
relaterat till den utbildning de har. Lärare som har en lärarexamen med inrikt
ning mot bild använder i större utsträckning Internet och uppslagsverk, medan
de som saknar ämnesutbildning oftare använder sig av lärarhandledningar och
annat stödmaterial.
Att det är viktigt att ha kompetens och lång erfarenhet framkommer i inter
vjuerna. Om man saknar kompetens inom ett specifikt område menar vissa
av de intervjuade lärarna att det finns en risk att man prioriterar bort detta
område eller att man blir alltför beroende av ett visst läromedel. En av lärarna
i årskurs 9, som saknar ämnesutbildning i bild, svarar följande på frågan om
hennes egen kompetens i ämnet har någon betydelse för valet av läromedel:
– Absolut! Kompetensen i ämnet har ju betydelse. Jag är ju inte utbildad
bildlärare och därför har det ju naturligtvis… alltså, blir det för svårt för mig
själv så plockar jag ju bort det. Om det är någonting som jag känner att jag inte
kan hantera, då måste jag ju plocka bort det.
Svaret på frågan vad lärarna främst vill att deras undervisning ska ge eleverna
(se tabell 4.3) är dock inte relaterad till vilka läromedel lärarna har valt att
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använda sig av. De lärare som t.ex. framför allt vill väcka elevernas intresse för
bildämnet använder med andra ord inte vissa läromedel i större utsträckning
än andra lärare.
Elevernas olika behov och förutsättningar samt önskemål
Många lärare som undervisar i bild ger såväl i enkäten som i intervjuerna
uttryck för att deras val av läromedel i hög grad styrs av elevernas behov och
förutsättningar, men också av elevernas intressen och önskemål. Att kunna
välja arbetsuppgifter och läromedel som stämmer överens med klassens eller
den enskilde elevens förmåga och intressen ses enligt flera av de intervjuade
lärarna som en viktig uppgift för en professionell lärare. En av de intervjuade
lärarna i årskurs 9 kommenterar elevgruppens betydelse på följande sätt:
– Den faktor som har störst betydelse [för valet av läromedel] är nog eleverna.
Ibland träffar man på elever som har intresse utöver det vanliga och ibland
är det tvärtom. Jag försöker anpassa innehållet så gott det går efter elevernas
intresse och förmåga. Om de misslyckas med något svårt så är det totalt fiasko,
så det är bättre att de får lyckas med någonting som är enklare. Och då får man
anpassa sig så gott det går… det är en skör tråd att balansera på.
Många lärare väljer att använda sig av egenproducerade läromedel och några av
de intervjuade lärarna motiverar det med att de på så sätt kan anpassa under
visningen till elevernas olika behov och förutsättningar.
Skolans ekonomiska resurser
Även om flertalet av lärarna som besvarat enkäten upplever att de har goda
möjligheter att själva bestämma vilka läromedel de ska använda tycker de
också att skolans ekonomiska resurser är en viktig faktor för detta val. Samtliga
av de intervjuade lärarna säger också att de har full frihet att välja läromedel
och att det är lätt att byta ut läromedel som de är missnöjda med. I stort sett är
ekonomin det enda som begränsar deras val tillägger vissa av dem.
Tabell 4.9.

Lärarnas uppfattning av deras skolas ekonomiska resurser för inköp och
användning av läromedel i bild, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåliga

Mycket dåliga

Vet inte

Årskurs 5

5

45

28

17

5

Årskurs 9

7

43

28

15

6

Av tabell 4.9. framgår att ungefär hälften av lärarna i bild, i båda årskurserna,
anser att deras skolas ekonomiska resurser för inköp och användning av
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läromedel är bra, medan den andra hälften upplever att resurserna är dåliga.
Samma svarsmönster återfinns bland lärarna i engelska och samhällskunskap.
De lärare som anser att skolans ekonomiska resurser har stor betydelse för valet
av läromedel är i större utsträckning än övriga lärare missnöjda med sin skolas
ekonomiska resurser för läromedelsinköp.
Lärarnas bedömning av skolans ekonomi är dessutom relaterad till i vilken
mån de upplever att de själva kan påverka valet av läromedel. De lärare som
bedömer sin skolas resurser för läromedelsinköp som bra upplever i större
utsträckning än andra lärare att de har stort inflytande över vilka läromedel de
ska använda sig av.
Även de intervjuade lärarna blev tillfrågade om de anser att det finns tillräck
liga resurser för inköp av läromedel i bild. Liksom i enkätsvaren förekommer
stora variationer i de intervjuade lärarnas svar. En lärare i årskurs 3 säger:
– Resurserna är begränsade. Jag har en pott med pengar och vill jag köpa in
något så kan jag göra det, men då missar jag något annat istället. Det finns så
mycket man kan göra något fint av men det är jättedyrt. Att kunna använda
glitter och pärlor eller bara roliga saxar som gör mönster eller vad som helst. Det
är annat som måste gå före.
En lärare i årskurs 9 har arbetat på skolor med både dåliga och bra resurser:
– Från att ha kommit från en liten skola på landet i södra Sverige så har jag
nu väldigt mycket mer pengar. Det är visserligen en mycket större skola med fler
elever som ska samsas om pengarna, men ändå tycker jag att vi har väldigt bra
resurser.
Läroplan och kursplan
Resultaten från denna undersökning tyder på att statliga styrdokument
(läroplanen, kursplanen i ämnet och betygskriterierna) har stor betydelse för
flertalet lärare vid val av läromedel. Enligt enkätsvaren anser två av tre lärare
att läroplanen och den nationella kursplanen har en stor betydelse för valet
av läromedel. Fler än hälften anser att de nationella och lokala betygskriteri
erna har stor betydelse. Det finns dock relativt många lärare – ungefär tre av
tio – som anser att styrdokumenten har en liten eller ingen betydelse alls för
deras val av läromedel. Det är en större andel av lärarna i bild än i engelska och
samhällskunskap som bedömer att den nationella kursplanen i deras respektive
ämne har en liten eller ingen betydelse alls för valet av läromedel.
I intervjuerna fick lärarna möjlighet att särskilt kommentera styrdokumentens
betydelse. Av svaren framgår att dessa knappast ger någon direkt vägledning för
valet av läromedel, men väl indirekt genom att mål och betygskriterier har bety
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delse för valet av arbetsuppgifter. En av lärarna i årskurs 3 nämner bl.a. läropla
nen i diskussionen om vilka faktorer som är viktiga vid valet av läromedel:
– Läroplanen är viktig. Man måste ju koppla allting till målen, så jag har det i
bakhuvudet hela tiden.
En lärare i årskurs 5 svarar följande på frågan om läroplanen ger någon vägled
ning vid valet av läromedel:
– Nej inte alls, mer än att det står vad man ska känna till… ett antal
konstnärer och de olika ismerna så klart, men de böckerna har vi ju. Det är ju
fritt vilka böcker man använder eller eget material… så man känner sig fri att
välja. Om läroplanen skulle bestämma en viss bok så är det inte säkert att det
skulle tilltala alla.
Även beträffande den nationella kursplanens betydelse är meningarna delade
bland de intervjuade lärarna. Några lärare menar att kursplanen är vägledande
för hur de lägger upp och genomför undervisningen, men att undervisning
i att framställa bilder med datorer, film- och fototekniker ofta får stå till
baka p.g.a. brist på utrustning eller svårigheter med att arbeta med moderna
tekniker i större grupper. Andra lärare anser att kursplanen inte ger tillräcklig
vägledning. Dessa skillnader i uppfattning framkommer i svaren från två lärare
i årskurs 9:
– Jag är medveten om vad som står i kursplanen och försöker få in det i
undervisningen, så den påverkar ju hur jag lägger upp undervisningen.
Sedan tycker jag att det är svårt att arbeta med datorer, digitalt foto och film
i storgrupp så därför får det stå tillbaka, men alla elever får ändå jobba med
detta under sin skoltid. Men jag har lite dåligt samvete för att vi inte jobbar
mera med det.
– Nationella kursplanen i ämnet… ja, den är väl inte så mycket att hänga i
julgranen. Jag menar det är ju självklarheter känns det som. Egentligen ger den
ingen vägledning. På gott och ont är den ganska lös i kanterna.
Några av de intervjuade lärarna i årskurs 9 anser att betygskriterierna, särskilt
de lokala, har en viss betydelse, medan andra menar att de knappast har någon
betydelse för valet av läromedel.
Av svaren från enkäten framgår att tre av fyra lärare instämmer helt eller del
vis i påståendet att de ofta deltar i pedagogiska diskussioner om läroplan och
kursplan. De lärare som instämmer helt och hållet i påståendet (28 procent av
lärarna), dvs. de som ofta deltar i sådana pedagogiska diskussioner, använder i
genomsnitt fler läromedel varje månad än de som instämmer delvis eller inte
alls i påståendet.
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Integration med andra ämnen
Samverkan mellan ämnen ses som nödvändigt för att möjliggöra en allsidig
och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund,
mål och riktlinjer.62 I denna undersökning framkommer att bildämnet ofta
integreras med andra ämnen i de lägre årskurserna. Detta framkommer såväl
i enkäten som i intervjuerna. Ämnesintegrationen har betydelse för valet av
läromedel, vilket bl.a. en av lärarna i årskurs 3 berättar om:
– Bild är ett speciellt ämne, framför allt på lågstadiet, för bild integreras ju hela
tiden i dom andra ämnena. Den kommer in i svenskan och… ja, även i en del
av matten, och SO och NO. Sedan gör vi ju naturligtvis särskilda bilduppgifter,
men väldigt ofta genom dom andra ämnena. Jag menar SO och NO… ja, nu
i trean läser vi om jordens utveckling till exempel, och det finns ju hur mycket
bild som helst där. Nackdelen med läroböcker kan vara att man blir för låst om
man använder det för mycket. Ja, att då styr läromedlet mig och inte tvärt om.
Och eftersom bilden hela tiden integreras i andra ämnen så går det lite förlorat
om man ska hålla sig till ett bestämt läromedel.
I enkätundersökningen är det också relativt många lärare i årskurs 5 som
skrivit egna kommentarer som handlar om att bild ofta integreras med andra
ämnen, men också att det saknas läromedel som underlättar ämnesintegrerat
arbete. Nedan ges två exempel:
Jag arbetar som klasslärare, företrädesvis i årskurs 3-6 och i min tjänst ingår
bl.a. bildämnet. Problemet är att läromedlen alltför sällan ger tips och idéer
om hur man på ett naturligt och bra sätt kan integrera bildämnet i övrigt
skolarbete. Läromedlen är många gånger ”för smala”, även om det blivit bättre
med åren.
Bild är oftast en integrerad del av annan undervisning i lägre årskurser. Viss
teknik- och materialkännedom förekommer. Idealiskt vore ett läromedel som
byggdes upp med teknik/materialkunskap utifrån läroplanens mål för de tidiga
skolåren och en rad förslag på bildens/konstbildens användning inom t.ex. SO/
NO-områdena. Självfallet med plats för bildens egenvärde.
Ingen lärare i årskurs 9 har spontant tagit upp frågor kring ämnesintegration
och läromedel, varken i enkäten eller i intervjuerna.

Utvärdering och bedömning av läromedel
Fyra av tio lärare anser att egna eller skolans bedömningar eller utvärderingar
62 Skolverket (2000), s. 6.
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har en stor betydelse för valet av läromedel. Som framgår av tabell 4.10 gör de
flesta lärarna bedömningar eller utvärderingar av de läromedel de använder sig
av. Ofta görs utvärderingarna på egen hand, särskilt bland lärare i årskurs 9.
Här skiljer sig lärarna i bild från lärarna i de två andra ämnena, engelska och
samhällskunskap, där de flesta utvärderar läromedel tillsammans med andra
lärare.
Tabell 4.10.

Lärarnas bedömning av förekomst av utvärdering/bedömning av läromedel samt
vilka som är inblandade i dessa utvärderingar. Andel i procent.
Årskurs 5

Årskurs 9

Utvärderar läromedel på egen hand

45

66

Utvärderar läromedel tillsammans med andra lärare

45

29

Utvärderar läromedel tillsammans med elever

21

33

Utvärderar inte läromedel

17

11

I årskurs 9 tenderar lärarna i bild att involvera sina elever i utvärderingarna i
större utsträckning än i årskurs 5. De lärare som utvärderar läromedel tillsam
mans med sina elever anser i större utsträckning än andra lärare att elevernas
önskemål har en stor betydelse för deras val av läromedel. Det är också van
ligare att läromedelsansvariga lärare gör bedömningar eller utvärderingar av
läromedel på något av de tre sätten jämfört med övriga lärare.
Av intervjuerna framgår att de bedömningar eller utvärderingar som görs för
det mesta är informella. Ofta diskuterar lärarna en viss typ av läromedel med
sina kollegor på ett möte eller på en rast eller frågar eleverna vad de tycker om
ett läromedel som de har använt i undervisningen. Många lärare menar också
att de själva märker i vad mån ett läromedel bidrar till att skapa engagemang
och intresse bland eleverna, vilket påverkar om lärarna väljer att använda
samma läromedel igen.
Krav på läromedel
I enkäten fick lärarna ta ställning till en rad påståenden om vilka krav de ställer
på ett läromedel i aktuellt ämne och årskurs. Svaren redovisas i tabell 4.11.
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Tabell 4.11.

Lärarnas krav på läromedel. Rangordnat efter andel som instämmer helt och
hållet i respektive påstående. Andel i procent.

Vilka krav ställer du på ett
läromedel i bild i aktuell årskurs?

Instämmer
helt och hållet

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Vet inte

Det ska skapa intresse hos eleverna

91

8

0

1

Det ska underlätta inlärning anpassad till elevers
olika kunskaper och förutsättningar

62

30

1

6

Det ska ha en klar pedagogisk och didaktisk profil

55

38

4

8

Det ska göra det möjligt för eleverna att arbeta
självständigt

54

41

3

3

Det ska vara utvecklat i enlighet med läroplan
och kursplan

53

39

5

3

Det ska stödja ditt sätt att undervisa på

52

43

3

2

Det ska vara lätt att kombinera med andra läromedel du använder dig av

45

36

11

8

De flesta lärarna instämmer helt eller delvis i samtliga påståenden. I princip
alla lärare anser t.ex. att det är viktigt att ett läromedel skapar intresse hos
eleverna. För tre av påståendena är andelen lärare som valt svarsalternativet vet
inte förhållandevis högt. En möjlig förklaring till detta är att vissa av påståen
dena är formulerade på ett sätt som kan leda in tankarna på enbart läroböcker.
Syftet med samtliga påståenden är dock att de ska omfatta flera olika typer av
läromedel och inte enbart läroböcker.
De lärare som instämmer helt och hållet i följande påståenden använder sig
i större utsträckning än andra lärare av egenproducerade läromedel:
•
•
•
•

läromedlet ska underlätta inlärning anpassad till elevernas olika kunskaper
och förutsättningar,
läromedlet ska ha en klar pedagogisk och didaktisk profil,
läromedlet ska göra det möjligt för eleverna att arbeta självständigt och
läromedlet ska stödja lärarens sätt att undervisa.

Att det finns en relation mellan användning av egenproducerade läromedel och
kravet att ett läromedel ska underlätta inlärning anpassad till elevernas olika
kunskaper och förutsättningar bekräftas också i intervjuerna. Ett skäl till att
använda egenproducerade läromedel är, enligt vissa av de intervjuade lärarna,
att de därigenom lättare kan anpassa undervisningen till elevernas olika behov
och förutsättningar.
Av intervjuerna framkommer att kraven på ett bra läromedel varierar: det
ska vara inspirerande eller roligt att använda, det ska motsvara elevernas nivå
(inte för lätt och inte för avancerat) och man ska som lärare känna tillfreds
ställelse med att arbeta med läromedlet. Många lärare tycker också att det är
viktigt med bra bildkvalitet. En lärare som undervisar i årskurs 5 säger:
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– Det viktigaste när det gäller läromedel är just bildkvaliteten. Jag skulle aldrig
välja en bok, även om det var jättebra text, med dåliga, svartvita bilder. Det är
viktigt att det är bra färger och inspirerande. Jag vill inte heller att det ska vara
tråkigt, att det ska kännas som någon tvångströja.
Utbudet av läromedel
När det gäller utbudet av läromedel i bild är flertalet lärare missnöjda, särskilt
lärare som undervisar i årskurs 9 efterlyser ett större utbud av läromedel i
ämnet.
Tabell 4.12.

Lärarnas uppfattning om utbudet av läromedel i bild i årskurs 5 och 9. Andel i
procent.
Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet inte

Årskurs 5

Mycket bra
2

31

26

14

17

Årskurs 9

3

21

38

31

8

Om man jämför med lärarna i engelska och samhällskunskap finner man att
lärarna i bild är minst tillfreds med läromedelsutbudet. En orsak till dessa
skillnader kan vara att ordet läromedel för många är liktydigt med läroböcker,
vilket framgår av intervjuerna – trots att lärarna blev informerade om att
läromedelsbegreppet i denna undersökning omfattar betydligt fler typer av
läromedel. 63 På frågan om utbudet av läromedel i bild svarar en lärare i årskurs
3 följande:
– Så där jättemycket kan jag inte tycka att vi har, men bilden är ju oftast
integrerad i andra ämnen och i SO- och NO-böckerna finns det jättemycket
tips på hur man kan arbeta vidare, men renodlat bildmaterial… Vi har en
lärarhandledning men annars vet jag inte… Det skulle vara bra om det fanns
lite tips på hur man kan jobba vidare, ja färglära och hur man arbetar med
olika material… det får gärna vara konkreta tips.
En lärare i årskurs 9 svarar följande på samma fråga:
– Jag tror rent allmänt, om vi tar det här med bild som fritidssysselsättning,
då finns det oerhört mycket material. Fritidsintresset har ju växt under åren,
men inte faktiska undervisningsböcker. Böckerna ligger antingen på för låg
nivå eller för hög. Det mesta är inriktat på vuxna människor, konstkurser
och kvällskurser. I Sverige finns mycket, mycket kunniga människor inom
63 Även de lärare som besvarade enkäten blev informerade om det breda läromedelsbegreppet.
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bildområdet. Det borde gå att få ihop en bra bok i bild. Mellanstadiet till
högstadiet. Det saknas verkligen.
I slutet av enkäten, där lärarna fick möjlighet att skriva egna kommentarer, är
det många lärare som tar upp det relativt dåliga utbudet av läromedel i bild.
Att döma av dessa kommentarer avser lärarna även här framför allt läroböcker,
men också material på CD/DVD och teknisk utrustning för bildundervis
ningen. Två exempel från lärare i årskurs 9 visar på detta:
Önskar mer filmer och idéuppslag inom ämnet, gärna utlagda på Internet, fria
att kopiera, bränna och visa direkt. Filmer om rörlig bild bör produceras och
kunna visas direkt från Internet och köpas som DVD/VHS-kassett. Det lilla
som finns är för gammalt. Befintliga böcker inom ämnet är mycket få, behövs
möjligen fler och bättre.
Läromedlen i bild är få och oftast riktade mot låg- och mellanstadiet. Det finns
en del material i ämnet ”reklam” som är bra, men jag efterlyser större bredd och
mer material på CD-DVD etc. Generellt så släpar nog skolorna efter i fråga om
den tekniska utvecklingen.
Förändringar över tid – kvalitetsbedömning och användning av läromedel
Trots att flera lärare förefaller vara missnöjda med utbudet av läromedel i bild
svarar en majoritet av dem som har arbetat i mer än tio år att läromedlen har
blivit bättre eller fortfarande är bra (se tabell 4.13). Samma mönster återfinns
bland de lärare som arbetet mellan fyra och nio år. I denna grupp, liksom
bland de lärare som har ännu kortare yrkeserfarenhet, är det en förhållandevis
stor andel som har valt att svara ”vet inte” eller att de har arbetat för kort tid
för att kunna svara på hur kvaliteten på läromedlen i bild har förändrats under
deras tid som lärare.
Tabell 4.13.

Lärarnas uppfattning om hur kvaliteten på de läromedel de använder har förändrats över tid, fördelat på antal undervisningsår. Andel i procent.

Tycker du generellt sett att kvaliteten på de
läromedel du använder dig av i bild har
förändrats under din tid som lärare?

Antal undervisningsår
1-3 år

4-9 år

10+ år

Ja, läromedlen har blivit bättre

14

43

69

Ja, läromedlen har blivit sämre

0

0

4

Nej, läromedlen är fortfarande bra

2

15

21

Nej, läromedlen är fortfarande dåliga

0

5

2

85

37

4

Vet inte / Har arbetat för kort tid som lärare
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I intervjuerna framkommer ett liknande svarsmönster. En lärare, som arbetat i
grundskolan i 25 år, beskriver förändringarna på följande sätt:
– Det har förändrats till det bättre. Och jag tror att man har förenklat mycket,
och det tycker jag är bra. När jag tänker tillbaka på när jag gick i skolan så var
böckerna mycket avancerade, nu är det mindre avancerat och på så vis tycker
jag det blivit bättre. Sedan finns det jättemycket material i datorn. Jag vet ju att
bildlärare i trettioårsåldern bedriver en helt annan bildundervisning än vad jag
gör.
Flertalet av de intervjuade lärarna anser att de använder läromedel på ett annat
sätt idag än när de började arbeta, dels beroende på utvecklingen av ny tekno
logi inom bildområdet, dels p.g.a. att de har skaffat sig egna erfarenheter av att
undervisa olika elevgrupper. En lärare i årskurs 5 pekar på en ökad materielan
vändning:
– Man jobbar ju med bild på ett helt annat sätt idag. Då skulle man sitta och
rita bilder. I dag håller man på med mängder av olika material och man får
in fler moment. Det är mycket kreativare nu och mycket roligare också. Det är
mycket flexiblare och det ger mycket mer arbetsglädje.
En lärare i årskurs 9 nämner istället den moderna teknikens utveckling:
– Ja, självklart har det förändrats. Väldigt många sysslar ju med modern teknik i
bildsammanhang. Filminspelningar, ljuseffekter, datoranvändning. Ja, det ändras
ju hela tiden.

Sammanfattning
De vanligaste läromedlen i bildundervisningen är olika typer av egenprodu
cerat material, som lärarna samlat på sig under sin tid som lärare eller ställt
samman på egen hand, och bilder på konstverk, bl.a. i form av vykort. Andra
läromedel som används relativt ofta är elevernas erfarenheter, fack- och refe
renslitteratur, musik, Internet, naturen, lärarhandledningar, tidningar, reklam,
bibliotek och aktuella händelser. Förlagsproducerade läroböcker har däremot
inte någon framträdande plats i bildundervisningen. I de fall som läroböcker
används är det främst som stöd- eller inspirationslitteratur för läraren, eleverna
har ytterst sällan egna läroböcker. En större andel lärare i årskurs 5 än i årskurs
9 anser att lärarhandledningsböcker är ett viktigt stöd i bildundervisningen.
Lärare som saknar utbildning i ämnet använder sig också oftare av lärarhand
ledningar och annat stödmaterial. Av intervjuerna framgår att samtliga lärare
anser att de läromedel de använder sig av inte styr deras undervisning utan att
de står helt fria i förhållande till läromedlen.
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De faktorer som störst andel av lärarna bedömer har en stor betydelse för
deras val av läromedel är deras egen kompetens samt pedagogiska grundsyn,
elevernas olika behov och förutsättningar samt skolans ekonomiska resurser.
Betygskriterier och styrdokument har också en relativt stor betydelse för lärarna i
bild, liksom elevernas önskemål. Av intervjuerna framgår att många lärare anpas
sar valet av läromedel till att elever eller klasser är olika. En majoritet av lärarna
upplever att de har stor frihet att själva välja läromedel. Egentligen är det bara
ekonomin som kan sätta stopp menar flera av de intervjuade lärarna.
Lärarna ställer en rad olika krav på ett läromedel. Allra viktigast är att det
skapar intresse hos eleverna och att det är anpassat till elevernas olika kunska
per och förutsättningar. Det är också viktigt att ett läromedel har bra bildkva
litet. De flesta lärarna gör bedömningar eller utvärderingar av de läromedel
de använder. I årskurs 9 görs utvärderingarna oftast på egen hand, medan det
i årskurs 5 är lika vanligt att man också gör utvärderingar tillsammans med
andra lärare. I årskurs 9 tycks det dessutom vara något vanligare än i årskurs 5
att eleverna involveras i utvärderingarna. De utvärderingar eller bedömningar
som görs är oftast informella och sker i form av samtal med kollegor och elever
eller på basis av egna bedömningar av i vilken mån ett visst läromedel t.ex.
skapar intresse och engagemang bland eleverna.
När det gäller utbudet av läromedel är flertalet lärare missnöjda. Särskilt
lärare som undervisar i årskurs 9 efterlyser ett större utbud av läromedel i bild.
Vissa av lärarna som undervisar i lägre årskurser, där bild ofta integreras med
andra ämnen, önskar sig läromedel som underlättar ett ämnesintegrerat arbete.
Om man jämför med de två andra ämnena i undersökningen – engelska och
samhällskunskap – finner man att lärarna i bild är minst tillfreds med lärome
delsutbudet. Att döma av enkätsvaren upplever dock en majoritet av de lärare
som har arbetat i mer än tio år att kvaliteten på de läromedel de använder sig
av har blivit bättre. Flertalet av de intervjuade lärarna anser att de använder
läromedel på ett annat sätt idag än när de började arbeta som lärare, dels bero
ende på utvecklingen av ny teknologi inom bildområdet, delvis p.g.a. att de
skaffat sig egna erfarenheter av att undervisa olika elevgrupper.
Enligt kursplanens mål ska skolan i sin undervisning sträva efter att eleven
utvecklar sitt kunnande i att framställa bilder bl.a. med metoder inom datoroch videoteknik. Ett av uppnåendemålen för årskurs 9 handlar också om att
eleven ska ha förmåga att framställa bilder med moderna metoder och tek
niker. Av svaren att döma i såväl enkäten som i intervjuerna tycks det saknas
materiella förutsättningar, t.ex. i form av datorer och modern fotoutrustning,
för att kunna leva upp till dessa kursplanemål på vissa skolor.
Fokus för denna studie har varit att undersöka hur lärare väljer och använ
der läromedel i undervisningen. Samtidigt ger resultaten en god inblick i hur
ämnets roll och inriktning uppfattas. Resultaten visar att det finns relativt stora
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skillnader i sättet att använda läromedel mellan lärare som undervisar i årskurs
5 och 9. En av anledningarna till dessa skillnader, förutom skillnader i ämnes
innehåll, kan vara att flertalet lärare i årskurs 9 är utbildade bildlärare med bild
som huvudämne, medan lärare i årskurs 5 ofta har genomgått kortare kurser i
bild eller helt saknar utbildning inom området. Dessa båda lärargrupper tycks
också uppfatta ämnets roll och funktion på delvis olika sätt. Medan bildlä
rarna i årskurs 9 ofta ser till ämnets egenvärde och försöker slå vakt om ämnets
bredd som ett kommunikativt ämne i linje med kursplanemålen, tenderar
lärarna i årskurs 5 att oftare uppfatta ämnet som ett ”hjälpämne”, som ett stöd
för undervisningen i andra ämnen eller som omväxling gentemot verksamhe
ten i de mer teoretiskt inriktade ämnena, och där tyngdpunkten i ämnet ligger
på bildframställning.
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5. Engelska
I likhet med matematik och svenska är engelska ett behörighetsgivande ämne i
grundskolan och en stor majoritet av såväl elever som föräldrar anser att det är
mycket viktigt att uppnå goda kunskaper och färdigheter i ämnet.64 Engelska
kan betecknas som ett världsspråk vars betydelse ständigt ökar. Det är bl.a. det
viktigaste kommunikationsspråket inom olika områden, som t.ex. vetenskap,
populärkultur och turism.
Detta kapitel handlar om hur läromedel väljs, används och utvärderas enligt
lärare som undervisar i ämnet engelska i grundskolan.

Ämnets mål och innehåll
I grundskolans nuvarande läroplan (Lpo 94), liksom i grundskolans kursplan
för engelska, är kommunikation ett centralt begrepp. De kommunikativa
aspekterna betonas inte minst utifrån ett internationellt perspektiv. I kurspla
nen formuleras syftet med ämnet på följande sätt:
Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ
förmåga och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella
kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att
kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- och
kommunikationsteknik samt för framtida studier. /…/ Alla elever behöver
beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad
skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och
utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska.65
I kursplanen formuleras både mål att sträva mot, som anger inriktningen på
skolans arbete och är en grund för hur undervisningen utformas, och mål att
uppnå, som anger vad alla elever minst förväntas uppnå i årskurs 5 respektive i
årskurs 9. I kursplanen anges att skolan i sin undervisning i engelska ska sträva
efter att eleven
•
•
•

utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och
skrift,
fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang,
utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunika
tion, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter
och erfarenheter,

64 Skolverket (2004a).
65 Skolverket (2000), s. 13.
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•
•
•
•
•
•
•
•

utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang
för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information
och kunskaper,
utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att
berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt
större variation och säkerhet,
utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska
informationskällor,
utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsk
talande länder och göra jämförelser med egna erfarenheter,
utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlär
ning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,
utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på
egen hand och i samarbete med andra.66

En tillbakablick i grundskolans styrdokument visar att engelska har varit ett
obligatoriskt ämne sedan grundskolans första läroplan (Lgr 62). Obligatoriet
utökades till att omfatta fler årskurser i påföljande läroplan (Lgr 69). I dessa
båda läroplaner rådde en rent lingvistisk språksyn, som betonade att det är
viktigt att uttrycka sig korrekt, både vad gäller uttal och grammatik. I näst
kommande läroplan (Lgr 80) skedde en förskjutning mot en kommunikativ
språksyn, som gick ut på att eleverna skulle förstå språket och kunna göra sig
förstådda i olika sammanhang, medan den språkliga korrektheten tonades ned.
Denna språksyn karaktäriserar ämnet även i de nu gällande styrdokumenten.

Tidigare studier
I Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (NU03) har samtliga
ämnen i grundskolan utvärderats.67 Där framgår bl.a. att lärarnas attityder till
ämnet engelska är mycket positiva. Lärarna tycker att det är roligt att under
visa i engelska och det är ett ämne som relativt många elever är intresserade av
och anser är viktigt. Engelska är det ämne som eleverna tycker att de har mest
nytta av och som de vill lära sig mer av. Ämnet är i hög grad levande i elever
nas vardag, men drygt hälften av eleverna tycker också att engelska är svårt.

66 Skolverket (2000), s. 13-14.
67 Skolverket (2004b).
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Denna andel har ökat sedan 1992 års utvärdering.68 I Skolverkets attitydunder
sökning från 2003 framgår att nästan alla elever och föräldrar anser att engel
ska är ett ämne där goda kunskaper är nödvändiga.69
I den norska utvärderingen av Reform 97 studerades bl.a. användningen av
läromedel i grundskolan.70 Där framkom att läroboken är det centrala lärome
dlet i norsk skola och att andra läromedel främst används som ett komplement
till läroböckerna. Den norska studien bekräftar resultat från tidigare forskning71
som visar att läroböcker har störst betydelse och används mest frekvent i de
hierarkiska ämnena, som t.ex. engelska. Engelsklärarna i Norge tycks också till
stor del basera sin undervisning på en enda lärobok snarare än på flera läro
böcker.
Språkundervisningen i svenska skolor baseras ofta på läroböcker redan i
de tidiga årskurserna i grundskolan. Elevernas läsförmåga blir således viktig
för språkanvändningen och språkinlärningen i skolan.72 Samtidigt använder
lärare, åtminstone i de tidiga årskurserna, även andra typer av läromedel i sin
undervisning i engelska, såsom t.ex. bilder, spel, filmer, ljudband, radio- och
TV-program samt dataprogram.73

Resultatredovisning
Resultaten som presenteras i detta kapitel baseras delvis på en enkätundersökning
med 472 lärare, som läsåret 2004/05 undervisade i engelska i årskurs 5 eller 9. 74
Undersökningen omfattar dessutom intervjuer med 17 lärare, som samma
läsår undervisade i engelska i årskurs 3, 5 eller 9.75 Dessa lärare har fått svara på
frågor om bl.a. hur de väljer, använder och utvärderar läromedel i engelska.
Avsnittets upplägg innebär att resultaten från enkäten presenteras först och
därefter fördjupas och nyanseras resultatbilden genom exempel och citat från
intervjuerna. Samtliga tabeller och procentandelar som redovisas baseras på
resultaten från enkätundersökningen. De skillnader mellan olika lärargrupper
som kommenteras i texten är statistiskt signifikanta.76 I tabellerna redovisas
68
69
70
71
72
73
74

Oscarsson och Apelgren (2005).
Skolverket (2004a).
Bachmann m.fl. (2005a, b).
Se t.ex. Gustafsson (1980) och Heyerdahl-Larsen (2000).
Lundahl (2001).
Sundin (2001).
Enkäten presenteras i bilaga 4. För information om datainsamling, bortfall samt uppgifter
om de deltagande lärarna, bl.a. deras ålder, utbildning och erfarenhet, se kapitlet Om undersökningens genomförande.
75 Intervjuguiden presenteras i bilaga 3. Även om lärare i årskurs 3 inte fått besvara enkäten
ingår tre intervjuer med lärare i årskurs 3 i analysen av intervjuerna. För mer information
om detta, se kapitlet Om undersökningens genomförande.
76 En 5-procentig signifikansnivå har använts.
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resultaten uppdelade på årskurs 5 och 9 i de flesta fall enbart om det för den
aktuella frågan finns signifikanta skillnader mellan dessa båda grupper. 77

Lärarna om engelska
Utöver frågor om läromedel har lärarna, i både enkäten och intervjuerna, fått
bedöma bl.a. olika förutsättningar för undervisningen, beskriva planering och
arbetssätt samt vad de vill att undervisningen ska ge eleverna.
Förutsättningar
Nio av tio lärare anser att engelska har en hög status på den egna skolan. De
som har arbetat i mer än tio år som lärare bedömer i större utsträckning än de
som arbetat i högst tre år att ämnet har en mycket hög status.
Av intervjuerna framgår att samtliga lärare tycker att engelska är ett viktigt
ämne och flertalet anser också att engelska har en hög status på den egna sko
lan. De ger flera olika skäl till detta. Engelska är ett behörighetsgivande ämne
och blir allt viktigare för att kunna kommunicera med omvärlden. Ett annat
skäl till ämnets höga status är att det är populärt bland eleverna och har stort
utrymme i elevernas vardag, bl.a. i form av film och musik. Utifrån enkätsva
ren kan man utläsa att nästan alla lärare anser att flertalet av deras elever är
intresserade av ämnet. En av de intervjuade lärarna i årskurs 3 svarar följande
på frågan om ämnets status:
– Hög, tycker jag, och särskilt bland barnen, dom älskar att lära sig engelska.
Dom tycker det är jätteroligt. Jag har ju jobbat i väldigt många år, och jag
ser ju utvecklingen, vilken skillnad det är sedan jag började. Eleverna har ju
mycket mer förkunskaper idag jämfört med tidigare... ja, tack vare datorer och
TV. Dom har jättefint uttal och så vidare. Tidigare var dom så rädda att säga
fel, men det är dom inte alls längre.
Tabell 5.1.

Lärarnas bedömning av olika förutsättningar. Andel i procent.
Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Den tid som finns till förfogande

28

56

13

Mycket dåligt
2

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

28

52

15

5

Tillgång till bibliotek

23

37

23

17

Tillgång till datorer/teknisk utrustning

12

38

34

16

77 Samtliga frågor i enkäten har analyserats i relation till kön, antal undervisningsår, årskurs,
lärarnas utbildning samt läromedels- och ämnesansvar. Även andra bakgrundsfaktorer har
analyserats då det har ansetts meningsfullt, t.ex. antal elever per klass/undervisningsgrupp,
arbetssätt och kunskapssyn.
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Som framgår av tabell 5.1 är flertalet av lärarna nöjda med den tid som finns
till förfogande för ämnet. De lärare som är nöjda med tiden som finns till för
fogande använder i högre grad läromedel som TV och radioprogram, film/dia
bilder samt musik i sin undervisning. Mer tid verkar således ge större utrymme
för variation i undervisningen. De intervjuade lärarna har olika uppfattningar
om ämnet har tillräckligt med utrymme. Vissa av dem tycker inte att tiden
riktigt räcker till för alla elever, i synnerhet inte för de som har svårigheter att
uppnå målen.
De lärare som besvarat enkäten har delade meningar om tillgången till ett
bibliotek och till datorer och annan teknisk utrustning. Det tycks som om god
tillgång till ett bibliotek är långt ifrån en självklarhet. Av intervjuerna framgår
att lärarna ofta har tillgång till en datasal som ska bokas i förväg. Vissa av dem
nämner att datorerna börjar bli ”gamla” och skulle behöva förnyas, medan
andra anser att det finns för få datorer på skolan.
Planering
Merparten av lärarna planerar alltid eller nästan alltid sin undervisning själva.
Ibland sker planeringen dock tillsammans med andra lärare eller med eleverna.
Samma mönster återfinns i intervjuerna, där de flesta lärarna beskriver att de i
stort planerar undervisningen själva, även om det förekommer att man i grova
drag planerar tillsammans med en eller flera kollegor. Olika inslag i gemen
sam planering kan vara att man använder sig av samma provuppgifter eller
samarbetar om läxor. Tidsbrist nämns av vissa som ett hinder för att planera
tillsammans med andra lärare. Eleverna är mer sällan systematiskt delaktiga i
planeringen. En lärare i årskurs 9 menar att när man arbetar utifrån en lärobok
finns redan en färdig struktur, men att elevernas deltagande i planeringen är på
väg att utvecklas. Det framgår också att elevernas erfarenheter av deltagande
kan variera beroende på bakgrund och skola, vilket bl.a. en lärare i i årskurs 9
berättar om:
– Det är olika vilken sorts bakgrund eleverna har, vilka skolor dom kommer
ifrån, hur självständigt dom har jobbat. Våra elever är vana vid att tänka
själva, att planera tillsammans med sina lärare, andra elever är inte lika vana,
utan har fått everything served, så det är väldigt olika.
Arbetssätt
Av tabell 5.2 framgår att lärarna använder sig av en rad olika arbetssätt. Det
vanligaste är att eleverna arbetar individuellt, men det är också relativt vanligt
att eleverna arbetar i grupper och att lärare och elever diskuterar. I årskurs 5 är
det vanligare än i årskurs 9 att lärarna ställer frågor och att elever svarar samt
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att eleverna lyssnar medan läraren pratar. Resultaten tyder på att undervis
ningen är mer lärarcentrerad i årskurs 5 jämfört med årskurs 9.
Tabell 5.2.

Förekomst av olika arbetssätt i undervisningen, fördelat på årskurs 5 och 9.
Rangordnat efter andel som svarat ”ofta” i årskurs 5. Andel i procent.

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

5

9

5

9

5

9

5

9

Eleverna arbetar individuellt

46

53

51

47

3

0

0

0

Eleverna arbetar i grupper

44

37

49

50

6

12

0

1

Lärare och elever diskuterar

34

42

53

54

12

4

0

0

Eleverna lyssnar, läraren pratar

39

23

54

61

7

16

0

0

Läraren ställer frågor, enskilda elever svarar

35

21

59

60

6

19

0

1

Eleverna redovisar arbeten inför klassen

16

9

59

56

22

30

2

4

De flesta av de intervjuade lärarna beskriver en ganska stor variation i arbets
sätt. Individuellt arbete är vanligt, men eleverna arbetar också parvis och i
grupp. Enligt de intervjuade lärarna kan eleverna till viss del välja själva om de
vill arbeta enskilt eller i grupp.
Kunskapssyn
I enkäten fick lärarna – genom att välja tre svarsalternativ – ange vad de vill
att deras undervisning i engelska främst ska ge eleverna. I tabell 5.3 presenteras
resultaten för denna fråga.
Tabell 5.3.

Vad lärarna främst vill att deras undervisning ska ge eleverna – tre av nio alternativ väljs. Fördelat på årskurs 5 och 9, rangordnat efter andel lärare i årskurs 5.
Andel lärare i procent.
Årskurs 5

Årskurs 9

Ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet

96

93

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet

81

60

Utveckla elevernas självförtroende

69

55

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande

34

52

Utveckla elevernas förmåga att analysera och diskutera

5

20

Ge eleverna omväxling i skolarbetet

5

7

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande

4

7

Utveckla elevernas förmåga att samarbeta

4

4

Utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande

1

6
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De tre alternativ som störst andel av lärarna har valt är att ge eleverna grund
läggande kunskaper och färdigheter, väcka elevernas nyfikenhet och intresse för
ämnet samt att utveckla deras självförtroende. En större andel lärare i årskurs
5 än i årskurs 9 lyfter fram att undervisningen ska väcka elevernas intresse för
ämnet samt utveckla elevernas självförtroende. I årskurs 9 är det istället en större
andel än i årskurs 5 som anser att det är viktigt att utveckla elevernas analysför
måga samt deras förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande.
De flesta av de intervjuade lärarna pekar ut samma faktorer som viktiga. Ett
typiskt svar från en lärare i årskurs 5 om vad undervisningen ska ge:
– Jag vill att eleverna ska bli väldigt nyfikna och jag vill att dom ska få
självförtroende, att dom känner att dom kan och törs och vågar. Ja, det
viktigaste är att dom får en positiv bild av sig själva och engelskan på det här
tidiga stadiet, att dom får lust och inte känner någon slags rädsla eller... ja, så
dom vågar prata och använda sig av språket när dom är ute och reser och så.
Meningen med språket är kommunikation och att dom kan kommunicera med
folk som faktiskt bara talar engelska.
Flertalet av de intervjuade lärarna framhåller att trygghet, självkänsla och ett
gott socialt klimat är nära förknippat med elevernas förmåga att lära. Lärarna
ser det ofta som sin uppgift att skapa trivsel och få eleverna att våga tala engel
ska i gruppen och inför andra. Att känna sig trygg i klassen och att klimatet i
klassrummet präglas av en tillåtande attityd hör alltså intimt ihop med kun
skapsmålen. Lärare som undervisar i de yngre åren betonar också att det ska
vara roligt och att det är viktigt att väcka intresse. De intervjuade lärarna som
undervisar i årskurs 9 betonar kunskapsmålen mer än lärarna i årskurs 5. Det
handlar om att få eleverna godkända och att förbereda dem inför de nationella
proven i engelska. Även i årskurs 9 har dock lärarna ofta en syn på kunskap där
trivsel, trygghet och social utveckling hör ihop med elevernas lärande:
– Det handlar väldigt mycket om att framkalla trygghet hos mina elever, så att
dom ska kunna växa. För känner dom sig trygga så klarar dom av att jobba på
ett helt annat sätt.
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Läromedelsanvändning
Lärarna som besvarade enkäten fick svara på hur ofta de använder 24 olika
läromedel i sin undervisning. Tabell 5.4 visar att lärarna använder sig av en rad
olika läromedel även om det sker mer eller mindre ofta. I genomsnitt använder
de nio av de 24 läromedlen varje månad. Nästan samtliga lärare (98 procent)
instämmer också helt eller delvis i påståendet att det är viktigt att använda
olika typer av läromedel. Ju fler läromedel lärarna använder, desto vanligare
är det att de bedömer att alla eller nästan alla av deras elever är intresserade av
engelska.
Tabell 5.4.

Förekomst av olika läromedel i årskurs 5 och 9, rangordnat efter lärare i årskurs 5
som svarat ”varje/nästan varje lektion”. Andel i procent.
Varje/nästan
varje lektion

Varje månad

Minst en gång
per termin

Mer sällan

Aldrig

5

9

5

9

5

9

5

9

5

9

Förlagsproducerade läroböcker

83

56

13

27

2

8

2

6

0

3

Tal på kassettband/CD

56

35

38

53

2

8

2

3

2

1

Uppslagsverk, lexikon

44

45

48

41

4

7

3

5

1

1

Musik på kassettband/CD

29

4

45

40

9

36

14

17

3

2

Elevernas erfarenheter

22

13

41

35

23

30

12

20

2

1

Lärarhandledningsböcker och
annat stödmaterial

19

13

58

45

11

18

10

15

2

9

Egenproducerade läromedel
(gjort av lärare)

15

14

56

47

11

19

13

15

4

3

Fack- och referenslitteratur

7

5

49

42

23

30

20

20

2

3

Aktuella händelser

7

14

33

44

24

28

27

13

8

1

TV- eller radioprogram

3

1

37

32

25

40

27

22

8

6

Skönlitteratur

3

2

35

40

38

48

20

9

3

1

Konstverk, vykort, bilder

2

2

26

12

27

26

32

42

13

18

Tidningar, tidskrifter, artiklar

2

6

25

40

35

37

33

16

5

0

Spel (data-, kunskapsspel)

2

0

25

8

29

26

32

37

11

29

Internet

2

4

22

39

26

33

30

16

21

8

Skolbibliotek/annat bibliotek

2

1

18

21

27

41

37

30

16

6

Film, video, diabilder

1

0

34

35

39

57

22

6

5

1

Dataprogram

1

1

19

14

19

23

41

32

20

29

Egenproducerade läromedel
(gjort av elever)

1

1

15

6

24

19

43

44

17

30

Naturen

1

0

11

3

24

12

37

40

27

45

Reklam

0

0

4

3

18

18

44

50

35

28

Gäster

0

0

1

1

10

9

45

44

45

47

Material från organisationer,
myndigheter, kommunen

0

0

1

4

9

12

50

49

40

35

Studiebesök

0

0

0

0

6

5

37

39

57

55
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Trots att lärarna använder en rad olika läromedel är förlagsproducerade läro
böcker det i särklass vanligaste läromedlet i engelska. Tre av fyra lärare använ
der läroböcker i princip varje lektion. Tal på kassettband liksom uppslagsverk
och lexikon är också vanligt förekommande läromedel. Dessa resultat tyder
på att för flertalet elever i grundskolans årskurs 5 och 9 ter sig lektionerna i
engelska ofta ganska lika.
De lärare som ofta använder sig av arbetssättet ”Eleverna lyssnar, jag pratar”
använder sig i större utsträckning dels av förlagsproducerade läroböcker, dels
av läromedel som de själva har skapat. De lärare som ofta diskuterar med sina
elever använder oftare än andra lärare aktuella händelser i sin undervisning.
Det finns däremot inga statistiskt signifikanta skillnader i läromedelsan
vändning beroende på vad lärarna främst vill att deras undervisning ska ge
eleverna. De lärare som t.ex. främst vill utveckla elevernas förmåga att analy
sera och diskutera väljer med andra ord inte att diskutera aktuella händelser
i större utsträckning än andra lärare. Detta innebär också att de lärare som
främst vill att deras undervisning ska ge eleverna grundläggande kunskaper
inte använder läroböcker i större utsträckning än andra lärare.
Nedan kommer de vanligaste läromedlen i engelska att behandlas mer
ingående.
Läroböcker
Ordet läromedel är för många lärare detsamma som läroböcker. Trots att de
intervjuade lärarna blev informerade om att läromedelsbegreppet i denna
undersökning omfattar betydligt mer än så är det tydligt att de använder ordet
läromedel i betydelsen läroböcker. 78
Enkätresultaten visar att flertalet lärare använder läroböcker i princip varje
lektion. Det är betydligt vanligare att läroboken används varje eller nästan
varje lektion i årskurs 5 än i årskurs 9. Det är också vanligare att lärare som har
arbetat i mer än tio år använder läroböcker varje/nästan varje lektion jämfört
med de lärare som har arbetat i högst tre år. Dessutom visar enkätresultaten att
de lärare som planerar sin undervisning tillsammans med sina elever använder
läroböcker i mindre utsträckning än övriga lärare. Det är också vanligare att
lärare som planerar undervisningen tillsammans med sina elever använder sig
av tidningar, skönlitteratur, Internet och aktuella händelser oftare än andra
lärare. Resultaten tyder således på att när eleverna är delaktiga i planeringen
minskar användningen av läroböcker, medan andra läromedel får större
utrymme.

78 Även de lärare som besvarade enkäten blev informerade om det breda läromedelsbegreppet.
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Samtliga intervjuade lärare beskriver att läroboken är basen i undervis
ningen, som planeras och genomförs främst utifrån en lärobok. Till skillnad
från de intervjuade lärarna i samhällskunskap, som använder sig av flera läro
böcker, tycks lärarna i engelska använda en lärobok. En lärare i årskurs 9 säger
bl.a. följande:
– I engelska måste man ha en bok, det går inte att som i svenska välja olika
böcker. Just i engelska måste man ha en viss rutin, och då är det väldigt tryggt
att ha en bok.
I varierande grad kompletterar lärarna med andra typer av läromedel. De
intervjuade lärarna i årskurs 3 beskriver t.ex. en stor läromedelsvariation i
undervisningen, där bl.a. sagor, sång och teater ingår. Även i årskurs 5 och 9
kompletteras läroboken med andra läromedel. Några av lärarna kommenterar
i slutet av enkäten att läroboken utgör en viktig grund i deras undervisning,
men att det också är angeläget att använda sig av andra läromedel så att under
visningen blir varierad, lustfylld och intressant samt hjälper eleverna att nå
målen.
Tabell 5.5.

Inställning till läroböcker bland de lärare som använder läroböcker*, fördelat på
årskurs 5 och 9. Rangordnat efter andel lärare i årskurs 5 som ”instämmer helt
och hållet”. Andel i procent.
Instämmer
helt och hållet

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Vet inte

5

9

5

9

5

9

5

9

Du använder läroböcker för att skapa kontinuitet

36

33

57

58

7

8

0

1

Läroböcker underlättar elevernas läxläsning och
arbete med hemuppgifter

29

40

53

51

17

7

1

2

Läroböcker är det viktigaste läromedlet

29

20

52

56

19

24

0

0

Läroböcker ger ett bra underlag för utformning
av arbetsuppgifter och prov

21

24

61

65

14

11

4

0

Läroböcker underlättar elevernas självständiga
arbete

13

29

69

60

16

11

2

0

Läroböcker säkerställer att undervisningen
överensstämmer med läroplan/kursplan

20

19

58

59

21

20

1

1

Läroböcker underlättar din kontroll av elevernas
kunskaper

16

18

57

50

27

30

0

2

Läroböcker styr ofta undervisningen för mycket

12

10

55

43

32

46

1

0

* 99 procent av lärarna använder sig av läroböcker någon gång under läsåret.

I enkäten fick de lärare som använder sig av läroböcker ta ställning till ett antal
påståenden. Av tabell 5.5. framgår bl.a. att fyra av fem lärare instämmer helt
eller delvis i påståendet att läroböcker är det viktigaste läromedlet. De lärare
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som instämmer helt och hållet i detta påstående använder i större utsträckning
läroböcker varje eller nästan varje lektion jämfört med övriga lärare. De som
instämmer helt och hållet i påståendet använder dessutom i genomsnitt färre
läromedel varje månad än övriga lärare – åtta av de 24 läromedlen, vilket kan
jämföras med lärare som inte instämmer alls i påståendet, som i genomsnitt
använder tio av de 24 läromedlen.
Det är vanligare att lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 instämmer helt och hållet i
att läroböcker underlättar elevernas självständiga arbete. En större andel av lärarna
i årskurs 5 än i årskurs 9 instämmer däremot helt eller delvis i påståendet att läro
böcker ofta styr deras undervisning för mycket. De lärare som anser att läroböcker
ofta styr deras undervisning för mycket använder i genomsitt färre läromedel varje
månad jämfört med de lärare som inte alls instämmer i påståendet. Dessa resultat
tyder på att läroboken har en tendens att ”tränga undan” andra typer av läromedel
och att en del lärare upplever läroboken som alltför dominerande.
Jämfört med samhällskunskapslärarna, som också använder läroböcker
förhållandevis ofta, är det en större andel bland engelsklärarna som instämmer
helt och hållet i att läroböcker är det viktigaste läromedlet och att läroböcker
säkerställer att undervisningen överensstämmer med läroplan och kursplan.
Det är också en större andel av engelsklärarna som instämmer helt eller delvis
i att läroböcker ofta styr undervisningen för mycket, vilket tyder på att dessa
lärare är mer beroende av läroböcker än lärare i samhällskunskap.
I intervjuerna med lärarna i engelska framkommer en rad olika motiv till att
använda läroböcker. Ett skäl är att utifrån lärarens perspektiv är det bekvämt
att använda en lärobok, det kräver inte lika mycket planering och förberedel
ser, ”någon annan har redan tänkt”. Vissa läroböcker innehåller även diagnoser
och provuppgifter, vilket är arbetsbesparande. Detta tas även upp av några av
de lärare som skrivit en egen kommentar i slutet av enkäten. En lärare i årskurs
5 skriver bl.a. följande:
Det är enkelt att använda läroboken/böcker ofta. Det krävs mer tid och
engagemang att hitta alternativa läromedel.
Att följa en lärobok är ”tryggt”, vilket framgår av såväl intervjuerna som av
några av lärarnas egna kommentarer i slutet av enkäten. Vissa av de inter
vjuade lärarna anser också att en fördel med läroböcker är att de kan innehålla
uppgifter för både starka och svaga elever. Ett annat motiv är att många av de
intervjuade lärarna litar på att läroboken följer läroplan och kursplan. Lärobo
ken uppfattas av vissa som en garanti för att alla olika moment kommer med
i undervisningen och att eleverna uppnår målen och är förberedda inför de
nationella ämnesproven i engelska. Förtroendet för läroböcker är stort både i
årskurs 5 och 9. En lärare i årskurs 5 säger:
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– Jag tycker läroboken är bra för att den tar upp alla viktiga delar: hörförståelse,
lite läsförståelse, sedan kommer det roliga korsord. Den tar upp de här delarna för
att nå målen. Man har chans att göra det, tror jag, om man arbetar med den.
En lärare i årskurs 9 har en liknande inställning till läroböcker:
– Där finns ju stommen, grammatikstommen, som man vet att dom ska
kunna när dom går ut nian. Det är det dom nationella proven baseras på till
exempel… ja, eleverna ska ha basgrammatiken.
Men de intervjuade lärarna beskriver också nackdelar med att använda läro
böcker. De kan upplevas som tråkiga och enahanda, och de upprepar samma
mönster varje lektion. Läroböcker beskrivs av vissa som tillrättalagda och inte
speciellt stimulerande. Det kan också bli stressigt att följa en lärobok eftersom
de är årskursbaserade. Det kan uppstå kunskapsluckor om man inte arbetat i
den takt som läroboksförfattaren tänkt. En av lärarna som tar upp detta under
visar i årskurs 5:
– Nackdelarna är ju om man inte sållar och tror att man ska hinna med allting
lika noggrant. Om man inte är klar med femmans bok och börjar med sexans
bok nästa år så kommer vi ju ha en del luckor.
Av intervjuerna framgår att det finns olika uppfattningar om läroböcker
kan tillgodose elevernas olikheter. Att läroböcker innehåller uppgifter med
olika svårighetsgrad upplever vissa lärare är en fördel. Andra lärare menar att
läroböcker inte är anpassade till alla elever med avseende på texternas utform
ning och arbetstempot. En annan nackdel som nämns i intervjuerna är att när
undervisningen utgår från en lärobok blir den mer styrd av läraren och det
finns inte så stort utrymme för elevernas initiativ.
Lärarhandledningar
Oftast hör en så kallad lärarhandledning till en förlagsproducerad lärobok.
Det är en form av stödmaterial som riktar sig till läraren och som exempelvis
kan innehålla kursplan och betygskriterier samt förslag på hur man kan arbeta
med lärobokens olika avsnitt. En lärarhandledning kan också bl.a. innehålla
elevuppgifter, diagnoser och prov.
Lärare i årskurs 5 använder lärarhandledningar oftare än lärare i årskurs 9,
även när man tar hänsyn till deras utbildning. Åtta av tio lärare instämmer
också helt eller delvis i påståendet att lärarhandledningar är ett viktigt stöd i
deras undervisning. Det är en större andel lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 som
inte alls instämmer i detta påstående. Lärarhandledningsböcker verkar således
vara viktigare för lärare i årskurs 5, vilket är logiskt med tanke på att läro
böcker används oftare i årskurs 5 än i årskurs 9.
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Av intervjuerna framgår att lärarhandledningar används i varierande grad
som ett stöd i undervisningen. En del lärare använder dem i liten omfattning
medan andra följer dem ganska noga. En förklaring till att lärarhandledningar
används i varierande grad är lärarens erfarenhet av en lärobok. Lärarhandled
ningen kan användas mer flitigt när läraren inte är så bekant med en lärobok,
vilket en lärare i årskurs 9 berättar om:
– Första gången man jobbar med en bok så tittar man mycket i lärarhandledningen för att få lite hum om hur författaren har tänkt, och man kan få bra
tips och så där, så den använder jag ganska flitigt till den här boken.
Tal och musik på kassettband/CD-skivor
Andra typer av läromedel som används frekvent enligt lärarna är tal på kassett
band/CD. Ibland ingår dessa som en del av ett läromedelspaket. Som framgår av
tabell 5.4. är det vanligare att lärare i årskurs 5 använder tal på kassettband varje
eller nästan varje lektion jämfört med lärare i årskurs 9. Även musik är något som
lärarna i båda årskurserna använder förhållandevis ofta. Några av de intervjuade
lärarna beskriver hur dessa läromedel används. En av dessa undervisar i årskurs 3:
– Sedan är det band med sånger, eller med verser, och så har vi beställt in
sagoböcker inspelade på band… ja, en kortfattad saga, och där tar man upp orden
som finns i sagan och så. Det är liksom teman inom samma bok, men sagorna är
väldigt korta. Vi har tänkt att dom ska kunna sitta och lyssna själva sedan.
Elevernas egna erfarenheter
Enligt enkätresultaten är elevernas egna erfarenheter vanliga inslag i under
visningen. Vissa av de intervjuade lärarna berättar hur de använder sig av
elevernas egna erfarenheter. Det kan handla om att prata om elevernas egna
upplevelser eller att utgå från deras intressen. En lärare i årskurs 5 säger:
– Alltså barn kommer ju med spontana kommentarer och frågor mest hela
tiden… Läser man en text om Australien till exempel, så berättar ju någon
genast att hans/hennes morfar varit i Australien, och där finns det koalor, och
där har barnen skoluniform… ja, så man tar in sådana saker också.
Ett motiv till att utgå från elevernas erfarenheter är att det ökar motivationen
och underlättar lärandet, vilket bl.a. en lärare i årskurs 5 tar upp:
– Det är ju så att barnen lär sig allra bäst om det kommer från dom själva, så är det
ju oftast för alla människor, att kommer man på någonting själv och tycker att man
vill lära sig mera om det så är det ju klart man är mera inspirerad och motiverad.
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Egenproducerade läromedel
En majoritet av lärarna använder sig av eget material som de själva producerat.
Tre av fyra lärare instämmer också helt eller delvis i påståendet att det är viktigt
att utveckla egna läromedel. I intervjuerna framkommer flera exempel på hur
lärarna använder material som de på olika sätt ”kommit över” eller ”plockat
på sig”. Vissa lärare beskriver hur de under sin yrkesverksamma tid samlat
material från olika källor. Det kan vara tidningsartiklar, stenciler från gamla
läromedel eller reklam.
De intervjuade lärarna ger olika skäl till att de använder eget material. Det kan
handla om att man rent allmänt är missnöjd med den lärobok som är inköpt
till skolan. Ett annat motiv är att de tillgängliga läroböckerna inte upplevs vara
anpassade till eleverna. En lärare som undervisar i årskurs 9 menar att läro
böcker inte fungerar för alla elever:
– Jag menar läromedlet täcker ju inte upp… Man ska ju försöka hjälpa
eleverna på den nivå dom befinner sig, men det finns ju ingen möjlighet att
göra det. Jag tycker det är en stor brist i dagens läromedel, dom har ju inte
hängt med läroplanen och jag förstår inte att dom inte anstränger sig mer. För
språklärare innebär det ett stort jobb att tillverka material, det är ett jättejobb,
ett jättejobb. Jag tycker det är den tyngsta biten idag.
Tidningar, film och skönlitteratur
Även tidningar, skönlitteratur och film används av förhållandevis många lärare
varje månad i deras undervisning i engelska. Att se på film betraktas av vissa av de
intervjuade lärarna som ett avbrott och en belöning. En lärare i årskurs 9 säger:
– Det händer att jag använder skönlitteratur och även film som skolan har. Det är
ofta så att man använder otextad film, och sedan kan man syssla med dramaturgi
och sådana saker, och så får man ju gå igenom vissa ord. Filmvisning blir väl lite
grann som ett avbrott… ja, eleverna ser det väl som en slags belöning, och det är det
väl också, men man tar ju ändå upp vissa ord och går igenom innehållet i filmen.
De intervjuade lärarna beskriver olika fördelar med att använda skönlitteratur
i undervisningen. Till skillnad från en lärobok, som kan upplevas som tråkig
och tillrättalagd, erbjuder skönlitteratur något annat. En lärare i årskurs 5
uttrycker det på följande sätt:
– Eleverna får lära sig läsa språket och ofta har dom skönlitterära böckerna ett
budskap, dom säger någonting, och när eleverna kommer in i läsningen så sugs
dom med i berättelsen och glömmer bort att dom läser ett främmande språk.
Texterna i en lärobok är ju oftast så tillrättalagda och styrda.
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Av intervjuerna framkommer också att det kan vara svårt att hitta bra skönlit
terära texter som fungerar. En lärare menar att eleverna kan uppleva texterna
som för ”barnsliga”, speciellt flickor som läser mycket. Det framgår dessutom
att skönlitteratur används på olika sätt i undervisningen. Ibland läser alla elever
i klassen samma bok, vilket underlättar gemensamma diskussioner om inne
hållet, eller så får eleverna välja egna böcker utifrån intresse och kunskapsnivå.
En lärare i årskurs 9 beskriver detta:
– I min undervisning så kan man ju välja skönlitteratur… ja, om en elev säger
att jag läser den här boken nu, det är självklart någonting man uppmuntrar, men
samtidigt så vill jag att vi läser samma litteratur för diskussionernas skull. Och då
är ju eleverna lika styrda av materialet som jag. Men eleverna på VG- och MVGnivå får ju läsa så mycket dom vill så att säga. Dom har ju stor frihet därvidlag.
Internet och bibliotek
Var femte lärare använder ett bibliotek som en del i sin undervisning varje
månad. De lärare som är nöjda med tillgången till ett bibliotek använder sig
oftare av biblioteket än de lärare som är mindre nöjda. Av intervjuerna är det
tydligt att skolbiblioteket – i den mån det finns ett sådant – sällan har littera
tur på engelska, i synnerhet inte för elever som går i årskurs 5. Den skönlitte
ratur som lärarna använder i undervisningen köps istället in till engelskinstitu
tionen på skolan. Bibliotek – i skolan eller i kommunen – används istället bl.a.
för att låta eleverna söka information när de arbetar med olika temauppgifter.
I biblioteken finns ibland dessutom datorer som eleverna kan använda för att
söka information på Internet.
Som tidigare redovisats är hälften av de tillfrågade lärarna i enkätundersök
ningen nöjda med tillgången till datorer och annan teknisk utrustning på sin
skola, medan den andra hälften är missnöjda (se tabell 5.1). En av de inter
vjuade lärarna i årskurs 5 beskriver svårigheterna med dålig tillgång till tillgång
till datorer:
– Vi har en datasal men den är väldigt uppbokad av högstadiet. Och där finns
bara tio, femton datorer, och så är vi trettien elever. Så det räcker inte till i
vilket fall som helst, och då skiter vi i det helt och hållet rent ut sagt.
Av enkäten framgår att det är dubbelt så vanligt att lärare i årskurs 9 än i årskurs
5 använder Internet varje månad i sin undervisning. De intervjuade lärare som
nämner att de använder sig av Internet gör det på samma sätt som de använder
ett bibliotek: för att låta eleverna söka information och arbeta med projekt. Två
av de intervjuade lärarna, en i årskurs 5 och en i årskurs 9, utvecklar resone
manget något och diskuterar inte enbart fördelarna med Internet. De nämner

ENGELSKA

77

t.ex. att det kan vara tidsödande för eleverna att söka information om de inte
vet var de ska leta, att all information på Internet inte är opartisk och saklig och
att det finns en risk att eleverna kopierar texter rakt av. Läraren i årskurs 5 svarar
följande på frågan om hon använder Internet i sin undervisning:
– Ja, till exempel när vi skulle resa till London i vår fantasi. Då tog vi ju fram
fakta om Londons sevärdheter.
– Är det ett bra läromedel, Internet?
– Man vet ju aldrig vem som har skrivit det och sanningshalten och så. Sedan
blir det lätt så att eleverna bara sitter och skriver av.
Till skillnad från de intervjuade lärarna i samhällskunskap är det ingen av de
intervjuade engelsklärarna som diskuterar vikten av ett kritiskt förhållningssätt
vid användningen av bl.a. Internet. Samtidigt förefaller Internet inte vara ett
lika vanligt läromedel i engelska som i samhällskunskap.
Läroböckers betydelse jämfört med andra läromedel
I enkäten fick lärarna bedöma lärobokens betydelse jämfört med andra lärome
del utifrån en rad olika aspekter. Lärarna i årskurs 5 och 9 har svarat relativt lika
på dessa frågor. En förhållandevis stor andel av lärarna anser att läroböcker har
större betydelse än andra läromedel som stöd och utgångspunkt för läxor, prov
och hemuppgifter samt för att planera lektionerna. Sammantaget visar dock
resultaten att flertalet lärare anser att läroböcker har ungefär lika stor betydelse
som andra läromedel utifrån de aspekter som anges i enkäten, vilket kan tyckas
motsägelsefullt eftersom läroboken är det läromedel som används mest frekvent.
Var tredje lärare anser att läroböcker har en mindre betydelse än andra
läromedel för elevernas intresse och engagemang samt för att ge uppslag om
teman och projektarbeten. Ungefär en av fyra lärare anser att läroböcker har en
mindre betydelse än andra läromedel för att tillgodose elevers olika behov och
förutsättningar. Enkätresultaten visar dessutom att de lärare som har arbetat
i högst tre år tenderar att i mindre utsträckning än andra lärare ha tilltro till
läroböckers betydelse för att tillgodose elevers olikheter.
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Tabell 5.6.

Lärarnas bedömning av läroböckers betydelse jämfört med andra läromedel för
olika aspekter. Rangordnat utifrån andel som svarat ”större betydelse”. Andel i
procent.

Har läroböcker större eller mindre betydelse än andra läromedel med avseende
på följande aspekter?

Större
betydelse

Ungefär lika
stor betydelse

Mindre
betydelse

Som stöd för elevernas läxläsning och
arbete med hemuppgifter

44

44

11

1

Som utgångspunkt för arbetsuppgifter,
prov och läxförhör

38

46

14

2

För att planera lektionernas innehåll och
upplägg

31

50

19

1

Elevernas måluppfyllelse

20

62

15

2

För uppslag/tips om teman och projektarbeten

17

48

33

1

För att tillgodose elevers olika behov och
förutsättningar

15

60

23

2

Elevernas intresse och engagemang

10

54

34

2

Vet inte

Val av läromedel
I enkäten fick lärarna bedöma vilken betydelse 20 angivna faktorer har för
deras val av läromedel i aktuell årskurs. Av tabell 5.7 framgår att lärarna anser
att det finns flera olika faktorer som påverkar valet av läromedel. I genomsnitt
anser lärarna att tio av de 20 faktorerna har en stor betydelse för vilka lärome
del de använder sig av.
De faktorer som störst andel av lärarna tycker har en stor betydelse för
valet av läromedel är skolans ekonomiska resurser, elevernas olika behov och
förutsättningar samt deras egen kompetens och pedagogiska grundsyn. Det är
samma fyra faktorer som även störst andel av lärarna i bild och samhällskun
skap bedömer har en stor betydelse för deras val av läromedel. De beslut som
fattas i ämneslag och arbetslag, liksom de statliga styrdokumenten, har också
en relativt stor betydelse för val av läromedel i engelska.
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Tabell 5.7.

Lärarnas bedömning av olika faktorers betydelse för deras val av läromedel.
Rangordnat efter andel som svarat ”mycket stor betydelse”. Andel i procent*.
Mycket
stor

Ganska
stor

Ganska
liten

Mycket
liten

Ingen
alls

Skolans ekonomiska resurser

46

36

11

3

4

Elevernas olika behov och förutsättningar

45

45

6

2

2

Lärares pedagogiska grundsyn

44

46

4

3

2

Lärarens kompetens i ämnet

44

41

6

4

3

Beslut i ämneslag **

39

35

6

7

9

Den nationella kursplanen i engelska

32

49

12

2

3

Beslut i arbetslag **

32

23

13

8

22

Nationella betygskriterier ***

30

43

17

2

5

Egna eller skolans bedömningar/utvärderingar

26

54

7

4

3

Läroplanen (Lpo 94)

26

47

16

2

5

Lokala betygskriterier ***

22

37

25

5

6

Kontinuitet (t.ex. läroboksserier som
riktas till flera årskurser)

16

45

17

11

10

Nationella ämnesprov

16

35

32

6

9

Elevernas önskemål

7

35

30

14

12

Tradition (t.ex. vi har alltid använt denna lärobok)

2

14

29

19

35

Beslut av skolledningen

2

8

12

16

57

Samarbete med lärare på andra skolor

2

7

16

18

53

Läromedelsproducenter
(t.ex. via reklam, mässor, skolbesök)

1

17

27

25

24

Förlagens rabattsystem

1

8

15

19

41

Sponsring (t.ex. från företag)

0

1

2

7
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*
Andel lärare som svarat ”vet inte” redovisas ej.
** Besvaras enbart om arbetslag eller ämneslag finns.
*** Besvaras enbart av lärare som undervisar i årskurs 9.

Trots att flera olika faktorer, däribland skolans ekonomi, har en stor betydelse
för lärarnas val av läromedel bedömer en majoritet av dem att de har stor frihet
att själva välja sina läromedel. De lärare som är läromedelsansvariga eller ämnes
ansvariga för engelska upplever i större utsträckning än andra lärare att de i
mycket stor utsträckning kan påverka vilka läromedel de ska använda sig av.
Tabell 5.8.

Lärarnas bedömning av hur mycket de kan påverka vilka läromedel de ska
använda, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska litet

Inte alls

Vet inte

Årskurs 5

36

50

13

0

0

Årskurs 9

41

44

10

3

2
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Nedan kommer de faktorer som en stor andel av lärarna bedömer är viktiga för
deras val av läromedel att behandlas mer ingående.
Skolans ekonomiska resurser
Åtta av tio lärare anser att skolans ekonomiska resurser har en stor betydelse för
vilka läromedel de använder sig av. Som framgår av tabell 5.9 upplever hälften av
lärargruppen att deras skolas ekonomiska resurser för inköp och användning av
läromedel är bra, medan den andra hälften anser att resurserna är dåliga. Lik
nande svarsmönster återfinns för lärarna i bild och samhällskunskap.
Tabell 5.9.

Lärarnas uppfattning av deras skolas ekonomiska resurser för inköp och användning av läromedel i engelska, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Ganska bra

Ganska dåliga

Mycket dåliga

Årskurs 5

Mycket bra
9

43

36

11

Vet inte
1

Årskurs 9

11

38

35

15

1

De lärare som anser att skolans ekonomiska resurser har en stor betydelse för
valet av läromedel är i större utsträckning än övriga lärare missnöjda med den
egna skolans ekonomiska resurser. Därtill visar resultaten att de lärare som
tycker att de ekonomiska resurserna med avseende på läromedel är bra i högre
grad än övriga lärare anser att de i mycket stor utsträckning själva kan påverka
vilka läromedel de ska använda. Detsamma gäller för lärarna i bild och sam
hällskunskap. En av lärarna i årskurs 9 skriver följande i slutet av enkäten:
Det som kostar kan jag inte påverka – vi har mycket lite pengar. Sådant som
(nästan) inget kostar (tidningsartiklar, broschyrer, nyheter osv.) kan jag förstås
påverka.
I flera av intervjuerna framkommer att skolans ekonomi begränsar möjlighe
terna att välja läromedel. Framför allt nämner lärarna att läroböcker är dyra att
köpa in, vilket kan göra det svårt att byta ut en lärobok som är relativt nyin
köpt om man inte är nöjd med den. Däremot är läraren helt fri att komplet
tera en (bristfällig) lärobok med annat material, exempelvis egenproducerade
läromedel eller skönlitterära texter. Uppfattningen om ekonomins betydelse
för val av läromedel varierar dock och beskrivs på olika sätt i intervjuerna. En
lärare i årskurs 5 säger:
– Jag upplever inte att vi inte har ekonomiska resurser. Tycker inte att det
brukar vara ett problem. Det har aldrig varit så att jag inte kunnat köpa det
jag vill på grund av att det saknas resurser.
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En lärare i årskurs 9 känner sig betydligt mer styrd av ekonomin:
– Allt styrs av det, allt, allt. Vi har inte köpt något bredvidarbetsmaterial på
säkert femton år, ingenting. Så vi får göra allt själva. Och det tar så mycket tid
alltså.
En annan lärare i årskurs 9, som vid tiden för intervjun helt nyligen deltagit i
ett val av ny lärobok, berättar:
– Vi måste naturligtvis beräkna vad läromedlet kommer att kosta. Nu valde
vi mellan två olika läromedel till nian, där det ena hade en arbetsbok som
eleverna skrev i, vilket ju skulle innebära att man måste köpa en ny arbetsbok
till niorna varje år till en kostnad av sju-, åttatusen kronor. Då föll ju det
direkt. För nu när vi köper nya böcker så måste dom hålla i sju, åtta år. Så den
föll bort direkt, fast den skulle ha varit roligare.
Elevernas olika behov och förutsättningar
Nio av tio lärare svarar att elevernas olika behov och förutsättningar har en
stor betydelse för vilka läromedel de använder sig av. Detta tyder på att elevers
olikheter är en viktig utgångspunkt när lärarna väljer läromedel. Nästan alla de
lärare som anser att elevers olika behov och förutsättningar har en mycket stor
betydelse för deras val av läromedel instämmer helt och hållet i påståendet att
ett läromedel ska underlätta inlärning anpassad till elevernas kunskaper och
förutsättningar. Även några av kommentarerna i slutet av enkäten tyder på att
lärarna tycker att det är viktigt att välja läromedel och arbetssätt som är anpas
sade till eleverna och deras olika förutsättningar. En av de intervjuade lärarna i
årskurs 9 säger:
– Det beror lite på vilken grupp man har. Vad de klarar av. Vissa grupper
kanske behöver mer stöd och mer ledning än andra. Det avgör ju också hur man
väljer att arbeta.
Några av de intervjuade lärarna berättar att elevsammansättningen påverkar
vilka läromedel de använder. I vissa klasser upplever lärarna att det behövs
”strikta lektioner” som helt baseras på en lärobok, medan man i andra klasser
anser att möjligheterna är annorlunda och där förekommer en betydligt större
variation i läromedelsanvändningen. Framför allt anser flera att läroboken är
viktigt för de ”svaga” eleverna, medan andra påpekar att den inte fungerar för
de ”svaga” eleverna. Utifrån en del av intervjuerna är det tydligt att läroboken
är uppbyggd så att den är en grund för nivåindelning av eleverna. Vissa lärare
använder medvetet läroböcker som innehåller olika nivåer. En lärare i årskurs 5
berättar:
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– Den här läroboken är ett ganska svårt läromedel. Redan i femman kommer det
in mycket text. Läroboken har någonting man kallar för A- och B-spår i sexan, så
att man har lite att utmana dom här eleverna som har väldigt goda kunskaper i
engelska med. Som pedagog är det viktigt att jag möter eleverna där dom är.
Det finns dock olika uppfattningar om vilken nivå en lärobok bör ligga på. En
lärare i årskurs 9 säger:
– Jag tycker läromedel hellre ska vara enkla än svåra. Eftersom man kan bygga
på och göra saker och ting svårare. Har man däremot en för svår text är det
svårare att förenkla den.
Utöver att läroboken kan vara en grund för nivåindelning med olika ”kunskaps
spår” framkommer i intervjuerna också att eleverna delas upp i olika grupper
beroende på deras olika behov och förutsättningar. En lärare som arbetar i
årskurs 5 berättar hur detta fungerar:
– I halvklass handlar det mest om att jag har en ganska stor grupp lite svaga
elever i engelska, så att där har specialpedagogen en… ja, hon gör exakt
samma sak som jag gjort dagen innan, fast en gång till. Här får dom en
chans, och en sådan lektion är jag kvar hos den starka gruppen. Då har vi ren
underhållningsengelska, vi har kul… ja, mycket lekar. Vi kan också fördjupa oss
i olika saker, saker som ligger utöver det dom ska kunna, som en morot liksom,
och den gruppen har en extra läxa i engelska också. Så där har vi lite grann en
nivåindelning.
Trots att elevernas olika behov och förutsättningar är en av de faktorer som
nästan alla lärare tycker är viktigt för deras val av läromedel är det relativt få
lärare som i enkäten uppger att elevernas önskemål påverkar detta val. Även i
intervjuerna framgår att eleverna inte i någon större utsträckning kan påverka
val av läromedel, framför allt har de inget inflytande över vilka läroböcker som
används. Däremot kan lärarna vara lyhörda för önskemål av andra slag. En
lärare i årskurs 5 berättar:
– Förutom inköp så har eleverna stort inflytande i vardagen liksom, men inte
när man ska göra stora inköp och så… Att dom har med sig egen musik eller vill
göra en pjäs… ja, att dom bara råkar ta upp någonting under en lektion, att
det här var roligt, det gör vi!
Lärarens kompetens och pedagogiska grundsyn
Nio av tio lärare anser att deras egen kompetens och pedagogiska grundsyn är
viktiga vid val av läromedel. Två av lärarna som skrivit en egen kommentar i
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slutet av enkäten påpekar hur svårt det är att inte bli förhållandevis beroende
av en lärobok när man, som de, saknar ämnesutbildning i engelska. Båda
undervisar i årskurs 5 och en av dem skriver följande:
Då jag inte är behörig i engelska tycker jag det är mycket svårt att utforma eget
material och arbeta ”fritt” utan att ha något att följa. För mig blir då läroboken
och lärarhandledningen det viktigaste underlaget för min undervisning. Jag är
rädd att eleverna skall missa något och då känns läroboken trygg.
Lärargruppen i form av ett arbets- eller ämneslag har också ett stort inflytande
över val av läromedel enligt en majoritet av lärarna som besvarat enkäten. I
intervjuerna beskrivs att de diskussioner som förs i arbets- och ämneslag ofta är
en grund när nya läromedel väljs. Det är ett forum där lärare kan påverka och
det underlättar om gruppen är överens.
Läroplan och kursplan
I dagens styrsystem finns ingen statlig reglering av vilka läromedel som ska
användas i olika ämnen. De statliga styrdokumenten anger inget innehållsligt
stoff som kan ge vägledning för lärarna i val av läromedel. Läroplan och kursplan
kan däremot ha en mer indirekt styrfunktion, såtillvida att de anger mål, dels att
sträva mot, dels att uppnå, som mer eller mindre påverkar valet av läromedel.
Resultaten från enkäten tyder på att statliga styrdokument – läroplanen, den
nationella kursplanen och dess betygskriterier – har stor betydelse för flertalet
av lärarna vid deras val av läromedel. Värt att notera är dock att ungefär en av
fem lärare anser att dessa styrdokument har en liten eller ingen betydelse alls
för vilka läromedel de använder sig av.
En bärande tanke bakom dagens decentraliserade styrsystem är att lärarna
själva ska tolka målen och omsätta dem i praktiken utifrån lokala förutsätt
ningar. Drygt åtta av tio lärare instämmer helt eller delvis i påståendet att de
ofta deltar i pedagogiska diskussioner om läroplan och kursplan. De lärare som
instämmer helt och hållet i påståendet använder i genomsnitt fler läromedel än
övriga lärare.
I intervjuerna uttrycker flertalet lärare styrdokumentens betydelse för val av
läromedel i generella och övergripande termer och att påverkan sker på ett indi
rekt sätt. Lärarna menar att läroplanen ”ligger ju till grund för allting” och att
den har en självklar betydelse. Följande uttalande från en av lärarna i årskurs 5 är
ett typiskt exempel på hur de intervjuade lärarna formulerar sig om detta:
– Styrdokumenten har naturligtvis inflytande, dom finns ju liksom alltid
någonstans där, men dom är ganska luddiga… Men annars finns dom där i
ryggen bara, det är ingenting jag använder mig av aktivt, utan jag kikar lite på
dom ibland för att se att jag är på rätt väg.
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Av intervjuerna är det också tydligt att lärarna har stort förtroende för att
förlagsproducerade läroböcker utgår från kursplanernas mål, som en av lärarna
i årskurs 9 påpekar:
– Man måste ju titta i kursplanen vilka mål eleverna ska nå, men det har
man ju i bakhuvudet hela tiden… Ja, att varför väljer jag det här, vad vill jag
uppnå med det och så vidare. Ja, så det styr ju, det är klart att det gör, men alla
förlagsläromedel… ja, dom flesta moment ingår ju där.
De intervjuade lärarna beskriver att målen i läroplan och kursplan är utgångs
punkten när läromedel väljs, samtidigt som en förlagsproducerad lärobok upp
levs som en garanti för att arbeta med målen. Här framträder återigen lärobo
kens legitimerande funktion. Den koppling de flesta av de intervjuade lärarna
gör mellan kursplanens mål och val av läromedel är ofta ganska vag. Det finns
emellertid även lärare som ser mer tydliga samband. En lärare i årskurs 9 svarar
följande på frågan om den nationella kursplanen ger någon vägledning för
vilka läromedel man ska använda sig av:
– Den beskriver ju vad man förväntas arbeta med och vad som är det
väsentliga innehållet i engelskundervisningen och det är klart att det styr vad
man ska jobba med. Det finns formuleringar på att eleverna ska ha en bra
omvärldsuppfattning, de ska känna till förhållanden i engelsktalande länder och
det är klart att det styr vad vi köper in. Vi kan inte bara prata om deras egen
identitetsutveckling. Vi måste ju titta på USA och Australien och så.

Bedömning och utvärdering av läromedel
Åtta av tio lärare svarar att deras egna eller skolans bedömningar eller utvärde
ringar har en stor betydelse för valet av läromedel, vilket framgår av tabell 5.7.
De flesta lärare som utvärderar de läromedel de använder sig av gör det tillsam
mans med andra lärare, medan det är mindre vanligt att utvärdera tillsammans
med eleverna. I årskurs 9 är det betydligt vanligare än i årskurs 5 att lärarna
involverar sina elever i dessa utvärderingar. De lärare som planerar sin under
visning tillsammans med sina elever väljer i större utsträckning än andra lärare
att också utvärdera läromedel tillsammans med dem. De lärare som utvärderar
läromedel tillsammans med eleverna bedömer dessutom att elevernas önskemål
är viktiga för deras val av läromedel i större utsträckning än vad övriga lärare
gör. Resultaten tyder således på att lärare som arbetar med att utveckla elever
nas delaktighet gör det på flera olika sätt.
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Tabell 5.10.

Lärarnas bedömning av förekomst av utvärdering/bedömning av läromedel samt
vilka som är inblandade i dessa utvärderingar, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel
i procent.

Årskurs 5

Årskurs 9

Utvärderar läromedel på egen hand

37

34

Utvärderar läromedel tillsammans med andra lärare

71

72

Utvärderar läromedel tillsammans med elever

34

53

4

6

Utvärderar inte läromedel

I intervjuerna beskriver lärarna hur utvärdering av läromedel går till och det
framgår att det oftast inte sker på något systematiskt sätt. Utvärdering sker
främst genom samtal med kollegor. En lärare i årskurs 5 beskriver hur utvärde
ring av läromedel går till:
– Vi lärare gör det, ja. Det görs inte skriftligt, utan det är mest att vi lärare
pratar med varandra och konstaterar att så här tyckte vi.
En annan av de intervjuade lärarna i årskurs 5 beskriver att utvärdering sker
när det är aktuellt att köpa nya läroböcker:
– Det gör vi när vi ska byta. Då är vi ofta ganska samstämmiga. Något år har
vi gjort en sådan där riktig bedömning, vi ringde runt och pratade med andra
skolor och så vidare. Då valde vi en som några tyckte var bra. Sedan visade det
sig att vi inte alls tyckte om den sedan. Då kom vi underfund med att det inte
heller är något bra sätt för man är olika hur man arbetar.
Några av de intervjuade lärarna menar att det är negativt att inte utvärdera
läromedel mer grundligt. Vissa lärare menar också att elevernas medverkan i
utvärdering av läromedel är viktig, speciellt när det gäller traditionella lärome
del. Men att utvärdera tar tid och kräver att man planerar mer noggrant. Det
är dock tydligt att eleverna på ett mer indirekt sätt kan vara delaktiga i utvär
deringar. Flera lärare beskriver att de är lyhörda för vad som fungerar bra och
vad som inte fungerar och det kan styra kommande val av läromedel. En lärare
i årskurs 9 säger följande om hur hennes elever indirekt bidrar till hennes
utvärderingar och bedömningar av läromedel:
– Sedan kommer det här om eleverna önskemål. Man styrs ju av det på det
sättet att märker man att den här boken var supertråkig, helt ointressant, då tar
man ju inte in den en gång till. När man utvärderar någonting och ser att det
här fungerar inte, det här var inte bra, de tyckte inte om det.
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Ett par av de intervjuade lärarna menar att utvärdering av läromedel är helt
frånvarande. En av dem, som undervisar i årskurs 5, säger:
– Nej, det kan jag inte säga att vi gör, utan vi kör på… Har vi nu lagt ner
pengar på dom så måste vi tycka om dom…
Krav på läromedel
I enkäten fick lärarna ta ställning till en rad påståenden om vilka krav de stäl
ler på ett läromedel i aktuellt ämne och årskurs. Som framgår av tabell 5.11
instämmer de allra flesta helt eller delvis i samtliga dessa påståenden. Störst
andel av lärarna instämmer helt och hållet i påståendet att ett läromedel ska
skapa intresse hos eleverna. De flesta instämmer också helt i påståendet att
läromedel ska vara anpassade till elevers olika kunskaper och förutsättningar.
Tabell 5.11.

Lärarnas krav på läromedel.79 Rangordnat efter andel som instämmer helt och
hållet i respektive påstående. Andel i procent.

Vilka krav ställer du på ett läromedel
i engelska i aktuell årskurs?

Instämmer
helt och hållet

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Det ska skapa intresse hos eleverna

97

3

0

0

Det ska underlätta inlärning anpassad till
elevers olika kunskaper och förutsättningar

83

16

1

0

Det ska vara utvecklat i enlighet med
läroplan och kursplan

77

21

2

0

Det ska ha en klar pedagogisk och
didaktisk profil

71

26

2

1

Det ska göra det möjligt för eleverna att
arbeta självständigt

66

33

1

0

Det ska stödja ditt sätt att undervisa på

57

38

4

1

Det ska vara lätt att kombinera med andra
läromedel du använder dig av

50

39

9

2

Vet inte

De lärare som helt instämmer i påståendet att ett läromedel ska göra det möj
ligt för eleverna att arbeta självständigt använder i större utsträckning än andra
lärare sådana läromedel som kan fordra självständigt arbete – dels Internet,
dels spel, som t.ex. dataspel och kunskapsspel.
De intervjuade lärarna uppger samma krav som förefaller vara viktiga
utifrån enkätsvaren. Vad som är tydligt är att för de flesta handlar det om
krav på läroböcker och ytterst sällan om andra typer av läromedel. Flera av de
intervjuade lärarna tycker att det är viktigt att läromedel ska kunna tillgodose
elevernas olika behov och förutsättningar, bl.a. genom att läroböckerna ska
79 Även om påståendena avser läromedel i vid bemärkelse och inte enbart läroböcker kan
formuleringen av vissa av påståendena leda in tankarna på enbart läroböcker.
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innehålla texter och uppgifter på olika svårighetsnivåer. En lärare som undervi
sar engelska i grundskolans senare del, dvs. i årskurs 7-9, säger:
– Läromedel ska uppfylla elevernas olika behov och förutsättningar. Det ska finnas
olika nivåer alltså… I min sjua har jag elever som ligger på mellanstadienivå.
Och det kan ju inte läroboken tillgodose, utan det är ju jag som måste göra det.
Det är mitt ansvar och det skulle man ju önska att författarna tog till sig.
Att läroböcker ska innehålla både korrekta och intressanta texter är ett annat
krav som framkommer i intervjuerna. Lärarna vill dessutom att läroböckerna
ska ge eleverna möjlighet att träna engelska på olika sätt. Layouten är också
viktig så att böckerna ser inbjudande ut och väcker elevernas intresse. Det är
också viktigt att texterna känns angelägna och är anpassade för åldersgrup
pen. På frågan vilka krav hon ställer på ett läromedel för årskurs 5 svarar en av
lärarna följande:
– Att det är korrekt skrivet, att det inte innehåller en massa fel, att det är
relevant, att det är bra ord som tas upp. Att man kan identifiera sig med
texterna när man är yngre, att det inte är skrivet för någon vuxen, så att de blir
intresserade. Och att det är en blandning, alltså inte tjej- och killtexter, alltså
lite olika inriktningar: djur och idrott och politik. Sedan också att det tar upp
lite om engelskspråkiga länder. Och träna elevernas engelska på många olika
sätt. Att det är hörförståelse, läsförståelse, läsning. Och att det ser ganska roligt
ut. Det måste kännas inspirerande när man bläddrar i det. Att det inte bara är
massiv text överallt.
De intervjuade lärarna tycker också att det är viktigt att ett läromedel ska upp
muntra till att eleverna kan arbeta självständigt och ta eget ansvar och däri
genom avlasta läraren. En lärare i årskurs 9 svarar bl.a. följande på frågan om
vilka krav hon ställer på ett läromedel i årskurs 9:
– Det ska ge eleverna möjlighet att ta eget ansvar så att dom kan vara lite
självgående och jag slipper stå där hela tiden… ja, det ska vara självklart vad
dom ska göra utan att jag ger dom instruktioner hela tiden. Jag går igenom det
hela först, och sedan ska det vara självklart hur dom går vidare.
Att läromedlen har en koppling till kursplanerna är också viktigt, vilket bl.a.
en lärare i årskurs 5 nämner som ett krav på läromedlen:
– Att dom ska hålla sig till kursplanerna så jag slipper tänka… (skratt). Nej,
men dom ska fylla sin funktion.
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Sammantaget ställer lärarna en rad olika krav på ett läromedel, vilket för
flertalet lärare handlar om krav på läroböcker snarare än på andra typer av
läromedel. Det allra viktigaste är att läroböckerna ska väcka elevernas intresse
och att de ska underlätta inlärning utifrån elevernas olika kunskaper och förut
sättningar. Ett läromedel ska också vara utformat i enlighet med läroplan och
kursplan och ha en klar pedagogisk profil.
Utbud och förändring av kvalitet och läromedelsanvändning
Flertalet av de lärare som besvarat enkäten är nöjda med utbudet av läromedel
i engelska för deras respektive årskurs, vilket framgår av tabell 5.12.
Tabell 5.12.

Lärarnas uppfattning om utbudet av läromedel i engelska i årskurs 5 och 9.
Andel i procent.
Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Årskurs 5

13

71

13

Mycket dåligt
0

Vet inte
4

Årskurs 9

20

61

10

3

6

Utifrån hur de intervjuade lärarna svarar på olika frågor är det tydligt att de
mycket ofta tänker på läroböcker och inte alltid på andra typer av läromedel.
Det är därför troligt att många av lärarna som besvarat enkäten enbart har
haft läroböcker i åtanke när de besvarat frågan om utbud. Av de kommentarer
i slutet av enkäten som handlar om läromedelsutbudet avser däremot nästan
samtliga andra läromedel än läroböcker. Det är uteslutande de lärare som
saknar något som har skrivit en kommentar i slutet av enkäten. De läromedel
dessa lärare vill ha mer av är film, dataprogram och texter som kan laddas ned
från Internet, som ständigt ska uppdateras och därigenom minska känslan av
att texter blir föråldrade och inaktuella. Ett par lärare saknar läromedel som är
tematiskt uppbyggda och som passar för åldersintegrerad undervisning. Även
läromedel som är bättre anpassade till elevers olika behov och förutsättningar
efterfrågas.
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Tabell 5.13.

Lärarnas uppfattning om hur kvaliteten på de läromedel de använder har förändrats över tid, fördelat på antal undervisningsår. Andel i procent.

Tycker du generellt sett att kvaliteten på de
läromedel du använder dig av i engelska har
förändrats under din tid som lärare?

Antal undervisningsår
1-3 år

4-9 år

Ja, läromedlen har blivit bättre

13

35

Ja, läromedlen har blivit sämre

0

0

5

Nej, läromedlen är fortfarande bra

6

17

23

0

4

1

81

44

4

Nej, läromedlen är fortfarande dåliga
Vet inte / Har arbetat för kort tid som lärare

10+ år
67

I enkäten fick lärarna även frågan om de anser att kvaliteten på de läromedel
de använder har förändrats under deras tid som lärare. Av de lärare som har
arbetat i mer än tio år, och som således har möjlighet att göra en tillbakablick
och en bedömning av hur kvaliteten på läromedel eventuellt har förändrats,
är en majoritet nöjda med kvaliteten på läromedlen i engelska. Två av tre av
dessa lärare tycker att läromedlen har blivit bättre, medan en av fyra anser att
de fortfarande är bra.
Även i intervjuerna beskriver lärarna hur kvaliteten på läromedel har för
ändrats till det bättre, men när man pratar om läroböcker så finns det också
mycket som de tycker är sig likt. En lärare i årskurs 9, som arbetat i grundsko
lan i 15 år, svarar följande på frågan om hon tycker att kvaliteten på läromedel
i engelska i årskurs 9 har förändrats under hennes tid som lärare:
– Det har det väl gjort. Fast samtidigt kan man ju ändå ibland tänka att ”tänk
vad de är lika”. Jag vet inte om kvaliteten har ändrats för att det är nyare och
fräschare material. Det finns kanske en anledning till att man behåller en del
saker som faktiskt är bra. Det är samma sätt att tänka kring språkinlärning.
I intervjuerna beskriver flertalet av lärarna att användningen av läromedel har
förändrats mot en större variation och öppenhet och att de inte är lika bundna
till läroboken och ett visst arbetssätt som tidigare. Det är främst lärare som har
lång yrkeserfarenhet som kan beskriva dessa förändringar. En lärare i årskurs 9,
som arbetat i grundskolan sedan 1960-talet, säger följande:
– När jag började som lärare så bestämde man inte själv vilket läromedel man
skulle jobba med. Det var på 60-talet, då hade alla skolor samma material.
Idag får du välja fritt, du behöver inte ha någon lärobok om du inte vill. Utan
du ska nå målen, och hur du når dit är det ingen som bestämmer, så det är ju
en otrolig frihet.
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Hur lärarna beskriver förändringarna beror till stor del på hur länge de arbetat
som lärare och under vilken tidsperiod de utbildat sig. En lärare i årskurs 3,
som utbildade sig under 1980-talet, beskriver hur hennes tidigare motstånd
mot förlagsproducerade läroböcker har försvunnit. Från att ”klippa och klistra”
och göra egna läromedel använder hon numera läroböcker. I en annan intervju
beskriver läraren att eleverna numera har större möjlighet att välja läromedel
men att de också får ta ett större ansvar. Det finns också lärare som inte ser
några större generella förändringar utan att det snarare handlar om skillnader
mellan skolor. En lärare i årskurs 9, som avslutade sin utbildning i början av
1990-talet, säger:
– Jag tror att det har med olika skolkulturer att göra. Jag kan inte uttala mig
så bra om andra skolor, men jag har tyckt att det var skillnad från där jag har
jobbat tidigare i tio år till när jag har jobbat här. Det är ett öppnare klimat
och ett större intresse för olika typer av arbetssätt och läromedel. Min personliga
erfarenhet är att det är stor skillnad mellan de här två skolorna. Men i och med
att det kommer nyutbildade lärare och man får nya läroplaner så förändras
synsättet.

Sammanfattning
Läroboken är det läromedel som används mest frekvent i undervisningen i
engelska – tre av fyra lärare använder läroboken i princip varje lektion. Lärobo
ken har därigenom en särställning bland läromedel i engelska och utgör basen
i undervisningen. Det är betydligt vanligare att lärare i årskurs 5 än att lärare
i årskurs 9 använder en lärobok varje eller nästan varje lektion. De lärare som
har arbetat i grundskolan i mer än tio år använder oftare läroböcker än de som
mer nyligen börjat sin lärarkarriär. Jämfört med lärarna i bild och samhälls
kunskap använder engelsklärarna oftare läroböcker i sin undervisning. Detta
överensstämmer med resultat från andra studier, där man drar slutsatsen att
läroböcker är vanligast i de mer hierarkiska ämnena, som t.ex. engelska och
matematik.80 I engelska tycks lärare också i stor utsträckning basera undervis
ningen på en enda lärobok.81
Lärarna använder sig också av flera andra läromedel även om det sker mer
eller mindre ofta. Egenproducerat material, tidningar, TV- och radioprogram,
Internet och skönlitteratur är exempel på andra läromedel som i varierande
grad används som komplement till läroböckerna.

80 Se t.ex. Bachmann m.fl. (2005a, b) samt Gustafsson (1980).
81 Bachmann m.fl. (2005a, b).
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Lärobokens särställning kan förklaras med att den fyller en rad olika funk
tioner som t.ex. att skapa kontinuitet i undervisningen och underlätta elev
ernas läxläsning. Att arbeta utifrån en lärobok innebär dessutom att det finns
en färdig struktur. Utifrån lärarens perspektiv är det tryggt och bekvämt att
använda en lärobok, det kräver inte lika mycket planering och förberedelser.
Flertalet lärare ser också läroboken som en garanti för att alla kursplanens mål
och moment ingår i undervisningen och att eleverna är förberedda inför de
nationella ämnesproven. Tidigare forskning drar samma slutsatser kring läro
böckers funktioner. Läroböckerna är ett användbart arbetsredskap för lärarna
och de har en legitimerande funktion, vilket förklarar deras centrala plats.82
Lärarna beskriver också nackdelar med att använda läroboken i undervis
ningen. Det kan bli tråkigt och enformigt då en lärobok upprepar samma
mönster varje lektion. Läroböcker beskrivs ibland som tillrättalagda och inte så
stimulerande. När undervisningen utgår från en lärobok blir den mer styrd av
läraren och det finns inte så stort utrymme för elevernas initiativ.83
Av enkätresultaten framgår dessutom att läroboken anses ha relativt liten
betydelse för att väcka elevernas intresse och engagemang. Ju fler olika lärome
del som används i undervisningen desto vanligare är det att lärarna bedömer
alla/nästan alla elever som intresserade. I enkäten instämmer en majoritet av
lärarna helt eller delvis i att läroboken styr undervisningen för mycket, vilket
visar att det också finns en kritisk hållning till lärobokens dominerande ställ
ning i engelska.
Av studien framgår att läroböckerna har styrande effekter som pekar åt olika
håll – de både försvårar och gynnar en individualiserad undervisning. Läro
böcker kan utgöra en sammanhållande kraft och styra undervisningen på så
sätt att alla elever förväntas arbeta i samma takt. De är ofta årskursbaserade,
vilket också gör det svårt att individualisera undervisningen. En kritik som
vissa lärare framför mot läroböckerna är att de inte är anpassade till elevers
olika förutsättningar och behov.
Samtidigt visar våra resultat att läroböcker även kan gynna en individualise
rad undervisning. Eleverna kan arbeta självständigt med lärobokens övnings
uppgifter, enskilt eller i grupp. Det framgår också att läroböcker kan vara
utformade så att uppgifterna har olika ”spår” eller ”nivåer” utifrån elevernas
kunskapsnivå. Läroböcker kan alltså vara en grund för en slags nivåindelning
av eleverna inom klassens ram, vilket en del lärare tycker är positivt. Detta
är dock inte helt okomplicerat. Nivåindelning är inte acceptabelt om det
innebär att eleven ”låses in” och fastnar i sin kunskapsutveckling. En nivåin
delning ska därför fortlöpande omprövas och ta sin utgångspunkt i elevens
82 Se Boel Englunds kunskapsöversikt i denna rapport.
83 Se även Englund (1999).
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utveckling och inte påverkas av andra faktorer, som exempelvis att läroböcker
är årskursbaserade. Det är inte möjligt att utifrån denna undersökning uttala
sig om i vilken mån läroböckernas olika ”spår” i praktiken leder till för lågt
ställda förväntningar och om elever riskerar att fastna på en viss kunskapsnivå.
Resultaten tyder dock på att lärobokens dominerande ställning i engelska reser
en rad olika frågor kring individualisering och likvärdighet som är angelägna
att diskutera.
Lärarna upplever att de har stor frihet att själva välja vilka läromedel de ska
använda. Lärarna anser att deras egen kompetens och pedagogiska grundsyn
har stor betydelse för val av läromedel och att deras friutrymme har ökat.
Samtidigt styr skolans ekonomiska resurser valet av läromedel, vilket begrän
sar lärarnas inflytande. Även de nationella styrdokumenten, som läroplan,
kursplan och betygskriterier, påverkar valet av läromedel. Lärarna anser att det
är viktigt att ett läromedel är utformat i enlighet med läroplan och kursplan.
Eftersom många lärare anser att läroboken är ett sätt att säkerställa att under
visningen överensstämmer med läroplan och kursplan är en slutsats att lärarna
överlämnar mycket av sitt handlingsutrymme till läroboksproducenterna och
att läroböcker har en viktig roll för att konkretisera läroplan och kursplan.84
Lärarna bedömer också – oavsett ämne – att elevernas behov och förutsätt
ningar är en viktig utgångspunkt för val av läromedel vilket är helt i linje med
läroplanens intentioner. Lärarna ställer flera olika krav på vilka egenskaper ett
bra läromedel ska ha och allra viktigast är att läromedlet skapar intresse hos
eleverna. Resultaten tyder på att det finns ett ”underifrånperspektiv” och att
läromedlen faktiskt anpassas till att elever är olika. I ett decentraliserat styr
system är val av läromedel en fråga för lärarna som har kunskap om elevernas
behov, förutsättningar och intressen och därför kan välja de läromedel som
bäst passar eleverna. I intervjuerna framkommer att lärare använder friutrym
met på olika sätt. Vissa är mer bundna till läroboken och har inte särskilt
reflekterat över varför de använder läroboken, utöver att det underlättar deras
eget arbete. Andra varierar användningen av läromedel utifrån en tanke om
vad som passar eleverna. Men elevernas egna önskemål har mindre betydelse
när läromedel väljs och elevernas inflytande över vilka läromedel som används
är ofta begränsat. När läromedel utvärderas sker det oftast tillsammans med
andra lärare medan eleverna mer sällan direkt tillfrågas. I intervjuerna framgår
dock att lärarna är lyhörda för vad som fungerar bra (eller inte fungerar) och
att det indirekt kan styra kommande val av läromedel.85 Här kan man alltså
skilja på elevernas direkta och indirekta inflytande.86
84 Se även Bachmann m.fl. (2005a, b).
85 Liknande resultat framkommer i en studie av gymnasieelevers roll i valet av läromedel
(Juhlin Svensson (2000)).
86 Jämför Englund (1999).
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I kursplanen för engelska betonas betydelsen av elevens inflytande över och
ansvar för sin egen språkinlärning. Skolan ska i sin undervisning bl.a. sträva
efter att eleven utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera
uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.87 Resultat från Skolverkets
utvärdering av grundskolan 2003 (NU03) visar att elever har begränsat infly
tande i förhållande till kursplanens mål i engelska. Av NU03 framkom också
att lärare och elever har olika åsikter om i vilken grad elever tar ansvar för,
och har inflytande över, sin egen språkinlärning. Lärare anser i högre grad att
eleverna i praktiken kan påverka innehåll, arbetssätt och tidsplanering. Jämfört
med eleverna uppger lärarna också i högre grad att eleverna inte klarar att ta
ansvar.88 Resultaten i föreliggande undersökning tyder på att även utifrån lärar
nas perspektiv är kursplanens mål om ansvar och inflytande inte alltid särskilt
väl tillgodosett med avseende på planering av undervisning, val och utvärde
ring av läromedel. Undersökningen visar också att när eleverna är delaktiga i
planeringen av undervisningen används läroböcker mindre ofta, medan andra
läromedel som tidningar, skönlitteratur och Internet får ett större utrymme i
undervisningen.

87 Skolverket (2000), s. 14.
88 Oscarson och Apelgren (2005).
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6. Samhällskunskap
Samhällskunskap är ett av de fyra samhällsorienterande ämnena (SO-ämnena).
Ämnets status präglas inte minst av skolans demokratiuppdrag och en majo
ritet av eleverna i grundskolans senare del tycker att ämnet är både intressant
och viktigt.89 Aktualitet karaktäriserar ämnet, vilket innebär att dess innehåll
ständigt förändras.
Detta kapitel handlar om hur läromedel väljs, används och utvärderas enligt
lärare som undervisar i samhällskunskap i grundskolan – i den mån det kan
särskiljas från de övriga tre SO-ämnena: geografi, historia och religionskun
skap.90

Ämnets mål och innehåll
Grundskolans läroplan (Lpo 94) inleds med ett avsnitt som handlar om
skolans värdegrund och uppdrag. I detta avsnitt framkommer bl.a. att verk
samheten i skolan ska utformas i enlighet med grundläggande värderingar. De
värden som skolan ska gestalta och förmedla är människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mel
lan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Det finns flera
beröringspunkter mellan läroplanens värdegrundsavsnitt och kursplanen i
samhällskunskap.
Centrala begrepp i grundskolans kursplan för samhällskunskap är demo
krati, delaktighet, etnisk och kulturell mångfald, hållbar utveckling och
människors lika värde. Kursplanen inleds med att fastställa att utbildningen
i samhällskunskap ska ge grundläggande kunskaper om olika samhällen, för
medla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska
processen. Vidare anges att utbildningen i ämnet ska ge eleverna möjlighet att
göra observationer och använda olika informationskällor, vilket syftar till att
utveckla deras förmåga att söka, granska, strukturera och värdera fakta samt
att integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att lära eleverna ett
kritiskt förhållningssätt lyfts också fram. I kursplanen konstateras därtill att
ämnets fokus är nutiden och att eftersom världen ständigt förändras måste
även samhällskunskapsämnets innehåll ständigt förändras.

89 Skolverket (2004a, 2004b).
90 Undervisningen i dessa ämnen är ibland ämnesuppdelad, ibland ämnesövergripande och
betyg kan ges antingen i vart och ett av ämnena eller som ett samlat SO-betyg. Av resultaten
från Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU03) tycks den ämnesö
vergripande SO-undervisningen ha ökat från 1992 års nationella utvärdering. Av eleverna
i årskurs 9 fick 12 procent ett samlat SO-betyg 1992, vilket kan jämföras med 32 procent
2003 (Skolverket (2004d)).
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I kursplanerna anges dels mål att sträva mot, som anger ämnets inriktning
och innehåll, dels mål att uppnå, som anger den lägsta nivå som alla elever för
väntas ha uppnått i slutet av årskurs 5 respektive årskurs 9. I kursplanen anges
att skolan i sin undervisning i samhällskunskap ska sträva efter att eleven
•
•
•
•

•
•
•
•
•

omfattar och praktiserar demokratins värdegrund,
utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden och deras relation
till demokratiska principer,
utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt
samhälle,
förstår hur olika intressen, ideologier och traditioner påverkar sättet att
se på individ och samhälle samt hur samhällets normer och värderingar
påverkar och påverkas av individen,
utvecklar kunskap om och förståelse av ett samhälle med etnisk och kultu
rell mångfald och betydelsen av detta för mellanmänskliga relationer,
utvecklar kunskaper om förhållanden i andra länder och därmed förmågan
att reflektera över internationella relationer och internationellt samarbete,
tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala frågor
som är viktiga för ett hållbart samhälle,
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden och kunna
se konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt
utvecklar sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en
tilltro till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka
samhällsutvecklingen.91

Tidigare studier
Av Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU03) fram
kommer bl.a. att tre av fyra elever i årskurs 9 tycker att samhällskunskap är
ett ämne som är intressant. Nästan alla elever i årskurs 9 anser dessutom att
det är viktigt att ha goda kunskaper i samhällskunskap med tanke på framtida
studier och arbete. Lärarna som undervisar i samhällskunskap får höga betyg
av eleverna i årskurs 9: det är störst andel av eleverna som anser att det är just
samhällskunskapslärarna som undervisar bra, har förmåga att engagera elev
erna och skapa intresse samt är bra på att förklara när eleverna inte förstår. 92
AV NU03 framgår att nästan alla SO-lärare (95 procent) anser att det är
egna intressen och idéer som styr deras undervisning. Lärobokens uppläggning
91 Skolverket (2000), s. 86-87.
92 Skolverket (2004b).
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anser däremot en minoritet av SO-lärarna (36 procent) styr deras undervis
ning i stor utsträckning. Jämfört med 1992 års nationella utvärdering förefal
ler läroboken ha fått en minskad betydelse för SO-lärarnas undervisning.93
Även en jämförelse av elevernas svar 1992 och 2003 visar att läroboken, även
om den fortfarande används i stort sett varje SO-lektion, har fått en minskad
betydelse genom att den i högre grad 2003 än 1992 kompletteras med andra
läromedel, som t.ex. fakta- och arbetsböcker, Internet, TV och tidningar.
Kanske kan lärobokens minskade betydelse inom SO-ämnena delvis förklaras
av att en större andel SO-lärare 2003 jämfört med tidigare utvärderingar anser
att undervisningen i SO ska ge eleverna livskunskap, dvs. självtillit, inlevelse
och handlingskompetens, och att lärarna 2003 i mindre utsträckning betonar
undervisningens allmänbildande funktion.94
I en undersökning från 1997 om hur grundskollärare planerar, genomför
och utvärderar sin undervisning i samhällskunskap95 anser de 20 tillfrågade
lärarna att det viktigaste läromedlet är massmedia, framför allt tidningar. Det
näst viktigaste läromedlet i denna undersökning är läroböcker. Massmedias
betydelse som läromedel motiverar lärarna bl.a. med att det ger anknytning
till aktuella händelser och väcker elevernas intresse. Lärobokens betydelse i
samhällskunskapsundervisningen motiverar lärarna istället med att boken ger
eleverna de baskunskaper de behöver. Lärarna anser dessutom att läroboken
är användbar vid läxläsning och prov. Massmedia och andra typer av lärome
del än läroböcker används enligt lärarna för konkretisering, fördjupning och
aktualitetsbevakning.

Resultatredovisning
I denna undersökning har 438 lärare som läsåret 2004/05 undervisade i
samhällskunskap antingen i årskurs 5 eller i årskurs 9 besvarat en enkät. 96
Ytterligare 17 lärare, som samma läsår undervisade i samhällskunskap antingen
i årskurs 3, 5 eller 9, har intervjuats. 97 De resultat som presenteras baseras på
dessa lärares uppfattningar och erfarenheter av bl.a. läromedelsanvändning, val
av läromedel och bedömning av läromedel i ämnet samhällskunskap.

93
94
95
96

Oscarsson och Svingby (2005).
Skolverket (2004d).
Vernersson (1999).
Enkäten presenteras i bilaga 4. För information om t.ex. datainsamling, bortfall samt upp
gifter om de deltagande lärarna, t.ex. deras utbildning och antal år inom yrket, se kapitlet
Om undersökningens genomförande.
97 Intervjuguiden presenteras i bilaga 3. Även om lärare i årskurs 3 inte har fått besvara enkä
ten ingår tre intervjuer med lärare i årskurs 3 i analysen av intervjuerna. För mer informa
tion om detta se kapitlet Om undersökningens genomförande.
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Resultatredovisningen är upplagd på så sätt att resultaten från enkäten
presenteras först och därefter fördjupas och nyanseras resultatbilden genom
exempel och citat från intervjuerna. Samtliga tabeller och procentandelar som
redovisas baseras på resultaten från enkätundersökningen. De skillnader mel
lan olika lärargrupper som kommenteras i texten är statistiskt signifikanta.98
I tabellerna redovisas resultaten uppdelade på årskurs 5 och 9 i de flesta fall
enbart om det finns signifikanta skillnader mellan dessa grupper. 99

Lärarna om samhällskunskap
Lärarna som besvarade enkäten tillfrågades inte enbart om läromedel utan
även om bl.a. olika förutsättningar för deras undervisning, hur de arbetar i
samhällskunskapsämnet och vad de främst vill att deras undervisning ska ge
deras elever. Även de intervjuade lärarna fick liknande frågor.
Förutsättningar
Nästan åtta av tio lärare (77 procent) som undervisar i samhällskunskap i
årskurs 9 anser att ämnet har en mycket eller en ganska hög status på deras
skola. Det är en mindre andel (54 procent) av lärarna som undervisar i årskurs
5 som anser att ämnet har en hög status på deras skola. Utifrån hur de inter
vjuade lärarna resonerar framgår det att de anser att samhällskunskap är ett
viktigt ämne, men de upplever inte alltid att ämnet har någon särställning
eller högre status än andra ämnen. Det är framför allt de behörighetsgivande
ämnena engelska, matematik och svenska som de tycker har en hög status. En
av de intervjuade lärarna, som undervisar i årskurs 9, säger följande om ämnets
betydelse och status:
– Jag tror alla tycker det är viktigt, alltså alla lärare tycker att allting är viktigt
på något sätt, men statusen avgörs ju också av huruvida det är ett basämne
eller inte. Samhällskunskap är inte ett basämne, så det finns ju aldrig någon
extrahjälp att få, det finns inga små grupper, det finns ju inte budget så att alla
kan få varsin bok i alla SO-ämnen till exempel, så på så sätt har det ju inte
samma status som basämnena.
Jämfört med de engelsklärare som besvarat enkäten är det en lägre andel av
samhällskunskapslärarna som svarar att de tycker att deras ämne har en hög
status på den egna skolan.
98 En 5-procentig signifikansnivå har använts.
99 Samtliga frågor i enkäten har analyserats i relation till kön, antal undervisningsår, årskurs,
lärarnas utbildning samt läromedels- och ämnesansvar. Även andra bakgrundsfaktorer har
analyserats då det har ansetts meningsfullt, t.ex. antal elever per klass/undervisningsgrupp,
arbetssätt och kunskapssyn.

98 LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

Tabell 6.1.

Lärarnas bedömning av olika förutsättningar. Andel i procent.
Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Den tid som finns till förfogande

15

62

17

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

23

55

16

4
5

Tillgång till bibliotek

25

42

22

11

Tillgång till datorer/teknisk utrustning

15

39

27

18

Som framgår av tabell 6.1 är nästan åtta av tio samhällskunskapslärare är nöjda
med den tid som finns till förfogande för ämnet och anser att de har tillgång
till ändamålsenliga lokaler. Något färre är nöjda med tillgången till bibliotek
och till datorer och annan teknisk utrustning. Av intervjuerna framkommer
att lärarna i årskurs 9 ofta väljer att ”blockläsa” de olika SO-ämnena, dvs.
att de t.ex. har samhällskunskap under en period under läsåret istället för
enbart någon lektion i veckan under hela läsåret. Intervjuerna med lärarna
som undervisar i årskurs 3 och 5 visar att samhällskunskap är ett ämne som
överlappar många andra ämnen och att man därför har mer tid som ägnas åt
ämnet än vad som kanske står angivet i schemat.
En majoritet av lärarna planerar nästan alltid sin undervisning på egen
hand, men många planerar ibland också sin undervisning tillsammans med
andra lärare och/eller med de egna eleverna. Av intervjuerna framgår att aktu
ella händelser är en mycket viktig faktor för hur lärarna väljer att lägga upp
och utforma sin undervisning, åtminstone i årskurs 3 och 5. En lärare som
undervisar i årskurs 5 svarar följande på frågan om vad det är som påverkar
hur hon planerar och utformar sin undervisning:
– I samhällskunskap tycker jag det nästan uteslutande är aktuella händelser. Att
man tar upp samhällskunskapen i samband med att det händer saker, när vi har
EMU-omröstning... ja, sådana saker. Det är jätteviktigt att sådana saker speglar
in i klassrummet också, att lektionerna under sådana perioder handlar om det.
De intervjuade lärarna i årskurs 9 tycker också att aktuella händelser kan
påverka undervisningen, men inte i samma utsträckning som i de tidigare års
kurserna. På frågan vilken betydelse aktuella händelser har för hennes under
visning svarar en lärare i årskurs 9 följande:
– Aktuella händelser i skolan eller omvärlden... ja, är det någonting som
direkt berör samhällskunskapen – och det är det ju ofta – så påverkar det
ju, men det ska ju vara en verkligt stor händelse för att det liksom ska rucka
på undervisningen, för annars skulle man ju inte få göra annat än ändra på
undervisningen.
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Lärarna som besvarat enkäten har i genomsnitt 23 elever per klass och näs
tan nio av tio lärare bedömer att fler än hälften av deras elever är intresserade
av ämnet. En av de intervjuade lärarna som undervisar i årskurs 9 menar att
intresset för ämnet handlar om att det knyter an till verkligheten:
– Det är ju ett ämne som eleverna gillar därför att dom känner att det liksom
är livet på något sätt. I sjuan läser vi ju lag och rätt, i åttan handlar det om
riksdag och regering, val, och EU var det ju för något tag sedan. Och så läser vi
om samhällsekonomin i nian.
Arbetssätt
Som framgår av tabell 6.2 anser lärarna att den vanligast förekommande
arbetsformen under lektioner i samhällskunskap, både i årskurs 5 och 9, är att
läraren och eleverna diskuterar tillsammans. Det är en större andel av samhälls
kunskapslärarna jämfört med lärarna i bild och engelska som svarar att de ofta
diskuterar med sina elever.
Tabell 6.2.

Lärarnas bedömning av förekomst av olika arbetssätt. Rangordnat efter andel som
svarat ”ofta”. Andel i procent.

Ofta

Ibland

Läraren och eleverna diskuterar gemensamt

54

43

Sällan
3

Aldrig
0

Eleverna arbetar individuellt

34

58

8

0

Eleverna lyssnar, läraren pratar

31

60

9

0

Eleverna arbetar i grupper

24

59

16

1

Läraren ställer frågor, enskilda elever svarar

21

63

15

1

Eleverna redovisar arbeten inför klassen

21

62

15

2

Av de övriga fem arbetssätten som lärarna blir tillfrågade om i enkäten finns
det en relativt jämn fördelning och används ofta eller ibland av mellan 80 och
90 procent av samhällskunskapslärarna. Det är vanligare att lärare i årskurs
5 (26 procent) än i årskurs 9 (13 procent) svarar att eleverna ofta redovisar
arbeten inför klassen.
Kunskapssyn
På frågan vad de vill att deras undervisning i samhällskunskap främst ska ge
eleverna fick lärarna välja ut högst tre av nio möjliga svarsalternativ, vilka
presenteras i tabell 6.3. Lärare i årskurs 5 har i större utsträckning än lärare
i årskurs 9 valt alternativen att utveckla elevernas delaktighet och inflytande
samt förmåga att samarbeta. De tenderar också i större utsträckning än lärarna
i årskurs 9 att vilja väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet. Lärarna i
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årskurs 9 har istället i större utsträckning än lärarna i årskurs 5 valt alternativen
att ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet samt att
utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande.
Tabell 6.3.

Vad lärarna främst vill att deras undervisning ska ge eleverna – tre av nio alternativ väljs. Fördelat på årskurs 5 och 9, rangordnat efter andel lärare i årskurs 5.
Andel i procent.
Årskurs 5

Årskurs 9

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet

59

46

Ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet

57

71

Utveckla elevernas förmåga att analysera och diskutera

56

58

Utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande

49

65

Utveckla elevernas delaktighet och inflytande

29

17

Utveckla elevernas förmåga att planera och ta ansvar för sitt eget lärande

21

22

Utveckla elevernas självförtroende

18

16

Utveckla elevernas förmåga att samarbeta

18

2

2

3

Ge eleverna omväxling i skolarbetet

Samhällskunskapslärarna har i mindre utsträckning än lärare som undervisar
i bild och engelska valt alternativen att utveckla elevernas självförtroende och
att väcka elevernas intresse för ämnet. Däremot är det vanligare att samhälls
kunskapslärarna än lärarna i bild och engelska har valt alternativen att utveckla
elevernas förmåga att analysera och diskutera samt deras förmåga till kritiskt
tänkande, liksom elevernas delaktighet och inflytande.
Även bland de intervjuade lärarna, som inte har några i förhand givna
svarsalternativ att välja mellan, nämner flera framför allt de fyra aspekter som
fler än hälften av lärarna i enkätundersökningen har valt. En av de intervjuade
lärarna i årskurs 9 svarar följande på frågan om vad han främst vill att
eleverna ska ta med sig från hans samhällskunskapslektioner när de lämnar
grundskolan:
– Min uppgift är ju att lära elever saker, att lära dom hur dom lär sig själva
och att ge dom någon sorts omvärldskunskap, att ge dom verktyg att förstå
världen runt omkring. Demokratibegreppet är ju centralt på något sätt, att man
förstår vad demokrati är och att man också så långt som möjligt görs delaktig
i demokratin. Genom att förstå kan man också bli engagerad, och det är min
uppgift att engagera eleverna och få dom att bli intresserade av samhällsfrågor.
Jag vill att dom ska få en känsla av att dom behärskar världen, att dom ska
förstå saker i världen och att dom kan vara med och känna sig delaktiga
i samhället på något sätt, att dom ska vara kritiska mot information från
massmedia och annat, och att dom ska kunna se saker ur olika perspektiv.
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Läromedelsanvändning
I enkäten blev lärarna tillfrågade om 24 olika läromedel. I genomsnitt använ
der de sig av nio av dessa läromedel minst en gång i månaden. Sju av tio lärare
instämmer också helt och hållet i påståendet att det är viktigt att använda sig
av flera olika typer av läromedel, medan tre av tio lärare instämmer delvis i
detta påstående.
Tabell 6.4.

Förekomst av läromedel i årskurs 5 och 9, rangordnat efter lärare i årskurs 5 som
svarat ”varje/nästan varje lektion”. Andel i procent.
Varje/nästan
varje lektion

Varje månad

Minst en gång
per termin

Mer sällan

Aldrig

5

9

5

9

5

9

5

9

5

9

Aktuella händelser

53

48

42

49

4

3

1

1

0

0

Elevernas erfarenheter

45

34

42

37

11

19

2

10

0

1

Förlagsproducerade läroböcker

33

47

36

47

17

4

12

2

3

0

Tidningar, tidskrifter, artiklar

20

10

51

69

22

19

7

2

0

0

Skolbibliotek/annat bibliotek

18

7

42

51

27

24

12

13

2

4

Uppslagsverk, lexikon

16

10

57

64

18

19

8

7

1

0

Fack- och referenslitteratur

16

13

45

58

28

21

8

8

2

0

Internet

16

11

42

67

20

14

19

4

3

3

Egenproducerade läromedel (gjort
av lärare)

12

20

35

39

22

23

24

10

7

7

Lärarhandledningsböcker och annat stödmaterial

11

3

38

36

22

27

27

26

3

8

Skönlitteratur

10

2

31

15

26

35

29

34

4

14

TV- eller radioprogram

5

2

35

43

30

34

23

19

7

2

Egenproducerade läromedel (gjort
av elever)

5

1

15

11

23

16

35

49

22

23

Naturen

3

0

31

3

33

13

20

40

13

44

Konstverk, vykort, bilder

2

2

22

11

30

30

36

34

10

23

Material från organisationer, myndigheter, kommunen

1

0

19

37

44

42

35

17

1

4

Dataprogram

1

1

9

9

11

22

50

37

29

31

Musik på kassettband/CD

1

0

5

4

11

14

38

33

44

49

Tal på kassettband/CD

1

1

2

5

12

12

31

32

55

50

Film, video, diabilder

0

1

45

61

41

32

13

6

1

0

Reklam

0

0

11

11

34

38

40

38

15

13

Spel (data-, kunskapsspel)

0

0

8

1

12

13

48

39

32

47

Studiebesök

0

0

6

4

51

54

36

39

7

4

Gäster

0

0

3

3

36

34

57

56

5

7
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Av tabell 6.4 framgår att det är aktuella händelser som störst andel av lärarna
använder sig av varje eller nästan varje lektion. Det vanligast förekommande
läromedlet varje månad, efter aktuella händelser, är bland lärare i årskurs 5
elevernas erfarenheter, uppslagsverk och lexikon, tidningar och förlagsproduce
rade läroböcker. De vanligast förekommande läromedlen varje månad i årskurs
9 är, utöver aktuella händelser, förlagsproducerade läroböcker, tidningar, Inter
net, fack- och referenslitteratur samt elevernas erfarenheter.
Några av de läromedel lärarna använder sig av i sin undervisning presenteras
nedan. Först diskuteras läroböcker – det läromedel som många lärare först och
främst förknippar med begreppet läromedel. Aktuella händelser, som störst
andel av lärarna svarar att de använder sig av varje eller nästan varje lektion,
har ingen egen rubrik utan redovisas i avsnitten Massmedia och Internet samt
Elevernas egna erfarenheter.
Läroböcker
Ordet läromedel är för många en synonym för läroböcker. Även bland de
lärare som blev intervjuade – trots att de både i början av och under intervjun
blev informerade om att läromedelsbegreppet i denna undersökning är betyd
ligt mer omfattande100 – är det ibland tydligt att de sätter likhetstecken mellan
läromedel och läroböcker, vilket bl.a. följande svar från en intervjuad lärare i
årskurs 9 vittnar om:
– När man börjar som lärare är man kanske lite mera beroende av läromedel,
det är ju naturligtvis så. Sedan när man tycker att man känner till vad som
finns och hur det ser ut så tar man sig lite större friheter. Men jag tror ändå
lärare använder läromedel, och är glada över bra läromedel.
Den ”läromedelslösa” undervisningen handlar alltså egentligen, för att vara
noggrann, om den ”lärobokslösa” undervisningen. Det läraren i citatet ovan
säger är helt enkelt att han anser att ju mer erfarenhet en lärare får, i desto
mindre utsträckning är han eller hon beroende av läroböcker. Hur ofta lärarna
använder sig av läroböcker i sin undervisning i samhällskunskap är emellertid
inte relaterat till antal undervisningsår i föreliggande enkätundersökning. Det
är dock vanligare att lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 använder läroböcker i sin
undervisning varje månad. Undersökningen visar att det motsatta förhållandet
gäller i engelska.

100		 Även de lärare som besvarade enkäten blev informerade om det breda läromedelsbegreppet.
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Av intervjuerna med lärarna i årskurs 9 framkommer att de ofta använder
sig av flera läroböcker snarare än av en enda lärobok. Skolan har köpt in en
klassuppsättning av olika läroböcker och beroende på vad de läser om – t.ex.
samhällsekonomi, miljöfrågor eller lag och rätt – använder lärarna olika
läroböcker baserat på vilken de anser bäst beskriver det aktuella området. Det
innebär att deras elever inte har en egen lärobok i samhällskunskap. En lärare i
årskurs 9 berättar följande:
– Vi har som en bank av läromedel och så hämtar man in dom böcker man
tycker man behöver, för vi kan omöjligt köpa böcker så att alla elever har en bok
i samhällskunskap, en i historia, religion och geografi. Det blir alldeles för dyrt.
– Den här banken, är det som ett bibliotek eller?
– Just det, olika klassuppsättningar med olika sorters läroböcker. Så när man till
exempel ska läsa om hinduismen så tar man det material som man tycker passar
bäst liksom, och så har man det i klassrummet i kanske en månad, och sedan
lämnar man tillbaka det igen.
Intervjuerna visar också att lärarna inte använder sig av läroböcker inom samt
liga ”moment” i samhällskunskap.
Tabell 6.5.

Inställning till läroböcker bland de lärare som använder läroböcker*, fördelat på
årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Instämmer
helt och hållet
5

Läroböcker styr ofta din undervisning
för mycket

9

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

5

9

5

9

Vet inte
5

9

2

8

49

33

49

59

0

0

Läroböcker underlättar elevernas
självständiga arbete

11

16

64

70

23

13

2

1

Läroböcker underlättar elevernas
läxläsning och arbete med hemuppgifter

15

39

59

51

23

10

3

0

Läroböcker ger ett bra underlag för
utformning av arbetsuppgifter och prov

13

20

70

64

15

16

2

0

Läroböcker underlättar din kontroll av
elevernas kunskaper

6

14

42

51

49

35

3

0

* 98 procent av lärarna använder sig av läroböcker någon gång under läsåret.

De lärare som använder sig av läroböcker fick i enkäten ta ställning till ett
antal påståenden om läroböcker (se tabell 6.5). Av dessa lärare instämmer
få helt och hållet i påståendet att läroböcker ofta styr deras undervisning för
mycket. Fler än hälften av lärarna instämmer inte alls i påståendet. Jämfört
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med engelsklärarna är det en större andel av samhällskunskapslärarna som inte
alls instämmer i detta påstående. Det är vanligare att de samhällskunskapslä
rare som anser läroböcker ofta styr deras undervisning för mycket använder
förlagsproducerade läroböcker varje eller nästan varje lektion jämfört med de
lärare som inte alls instämmer i påståendet. Den förstnämnda gruppen använ
der dock i genomsnitt åtta läromedel utöver läroböcker varje månad. Lärarna
som inte anser att läroböcker ofta styr deras undervisning för mycket använder
i genomsnitt nio läromedel utöver läroböcker varje månad.
Det är en större andel lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 som helt och hållet
instämmer i påståendet att läroböcker underlättar elevernas läxläsning och
arbete med hemuppgifter. Det är också vanligare att lärare i årskurs 9 än i
årskurs 5 instämmer helt eller delvis i påståendet att läroböcker underlättar
deras kontroll av elevernas kunskaper. Jämfört med engelsklärarna är det dock
en lägre andel av samhällskunskapslärarna som instämmer helt eller delvis i
påståendet att läroböcker underlättare deras kontroll av elevernas kunskaper.
De samhällskunskapslärare som svarar att grundläggande kunskaper och färdig
heter inom ämnet är en av de tre saker de främst vill att deras undervisning ska
ge eleverna använder i större utsträckning än andra lärare förlagsproducerade
läroböcker varje månad.
Av intervjuerna är det tydligt att lärarna anser att läroboken eller läroböck
erna ger eleverna grunden eller baskunskaperna samt en helhetsbild och att de
kompletterar läroböckerna med andra typer av läromedel för att t.ex. ge elev
erna en fördjupad eller mer aktuell bild. Andra läromedel kan också användas
för att konkretisera det som står i läroböckerna. Detta överensstämmer med
Vernerssons studie av samhällskunskapslärare.101 En av lärarna som undervisar
i årskurs 9 förklarar varför han anser att det är viktigt att använda en lärobok
och inte t.ex. enbart tidningar i sin samhällskunskapsundervisning:
– Det har pratats så mycket om att man minsann inte behöver några läroböcker,
allt jag behöver är dagstidningar liksom. Jag tycker att dom som säger så verkligen
har missat någonting, därför att för det första är det så att tidningar är ett
jättesvårt material. Ta en tidningsartikel om mellanöstern, den bygger ju på att
läsaren redan är insatt i vad som hänt där sedan andra världskriget alltså. Det är
ju oerhört opedagogiskt ur elevernas synvinkel. Jag tycker verkligen att läroböcker
behövs, för dom som gör läroböcker utgår ju från hur mycket eleverna kan och
känner till i den här åldern, och så går dom igenom saker och ting från början.
Det är ju en jättestor skillnad mellan att läsa en artikel om ett bombdåd i Tel
Aviv och en text om Mellanösternkrisen, för den är ju på något sätt förklarande.
101 Vernersson (1999).
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Denna lärare använder sig dock inte uteslutande av läroböcker utan komplet
terar dem med andra typer av läromedel. ”Det ena utesluter inte det andra”
säger han.
Lärarhandledningar
Till många, men inte alla, läroböcker finns det en så kallad lärarhandledning
eller annan form av stödmaterial. Detta material riktar sig till läraren och
kan t.ex. innehålla ämnets kursplan och betygskriterier, förslag på hur man
arbetar med olika delar av läroboken och elevuppgifter. Färre än hälften av
lärarna använder sig av lärarhandledningsböcker eller annat stödmaterial minst
någon gång varje månad (se tabell 6.4). Tre av fyra lärare instämmer dock helt
eller delvis i påståendet att lärarhandledningsböcker är ett viktigt stöd i deras
undervisning.
Av intervjuerna att döma kan lärarhandledningar ge stöd och tips, men det
är inte något de flesta av de intervjuade lärarna använder sig av speciellt ofta.
När de gör det handlar det många gånger om att få förslag och idéer som de
kan bearbeta och göra till sina egna, vilket följande uttalande av en av lärarna i
årskurs 5 visar:
– Det följer ju alltid med en lärarhandledning till läroböckerna och den kan man
ju gå efter om man vill. Jag brukar aldrig följa den slaviskt, men man kan få lite
tips om hur man ska lägga upp det hela, sedan gör man ju på sitt eget sätt i alla
fall.
De intervjuade lärare som sällan eller inte alls använder sig av lärarhandled
ningar har olika förklaringar till det. För vissa handlar det om att de känner
att de efter flera år i yrket inte längre behöver lika mycket stöd och tips, för
andra handlar det om en fråga om tid – lärarhandledningar kan vara förhål
landevis omfattande – medan det för ytterligare andra handlar om att man på
skolan inte köper in lärarhandledningar eller att man inte tycker att de som
finns tillgängliga är bra. En lärare i årskurs 9 svarar följande på frågan om hon
använder lärarhandledningar:
– Inte så mycket, och det beror väl på att jag har jobbat så många år. Ja, man
tycker liksom att man kan det här. Det är ju en risk med det också, att man
bara kör på. Men jag brukar ju skumma igenom dom. Och så får jag väl
erkänna att ibland är man lat också, många är så omfångsrika att man faller
för utmattningsmetoden. Men dom finns ju, och är jag osäker så går jag och slår
upp i dom.

106 LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

Massmedia och Internet
Av intervjuerna är det tydligt att lärarna anser att det inte är tillräckligt att
använda läroböcker i samhällskunskapsundervisningen. Eftersom ämnet i mångt
och mycket handlar om aktuella händelser och samtiden menar de intervjuade
lärarna att det är viktigt att komplettera läroboken med andra typer av läromedel. Det viktigaste av dessa andra typer av läromedel förefaller, utifrån intervjuerna, vara information från massmedia och Internet. Detta motsvarar vad
Vernersson fann i sin studie, där samhällskunskapslärare rangordnade massmedia, och då i synnerhet tidningar, som det viktigaste läromedlet.102 Föreliggande
undersökning visar att samhällskunskapslärarna använder massmedia och Internet i större utsträckning än lärarna som undervisar i bild eller engelska.
Av enkäten framgår att aktuella händelser och massmedia i form av tidningar, radio- och TV-program är vanligt förekommande läromedel. Fördelen
med att använda sig av massmedia i form av t.ex. tidningar är, enligt vissa av
de intervjuade lärarna, inte enbart att det bidrar till aktualitet, utan att det
också väcker elevernas intresse och engagemang. En lärare i årskurs 5 beskriver
detta på följande sätt:
– Eleverna tycker det är roligt med tidningar. Ja, jag läste aldrig tidningar när
jag var i den åldern, men dom tycker det är roligt, så jag brukar plocka med
mig några gratistidningar [från tunnelbanan]. Ja, där står ju om saker dom
känner igen, som dom hört talas om, och så tycker jag det är viktigt att dom får
lära sig hur man läser en tidning.
Det är dock inte alltid problemfritt att använda sig av massmedia som läromedel. En lärare i årskurs 5, som annars ofta använder tidningar, valde t.ex. att
inte använda tidningar i någon större utsträckning i samband med tsunamikatastrofen i Indiska oceanen i december 2004:
– Vi hade mycket diskussioner kring den händelsen. Och en del tidningsartiklar
var lite väl smaskiga, så vi använde faktiskt inte tidningarna särskilt mycket
då. Nej, det blev lite mera geografi av det istället, hur det kunde hända och så
vidare, och så mycket diskussioner då som sagt.
Även Internet används för att skapa aktualitet och komplettera den information
som finns i läroböckerna. Närmare åtta av tio lärare i årskurs 9 använder Internet
varje månad, vilket är en större andel än bland lärarna i årskurs 5. Det är vanligare att lärare använder Internet varje månad om de anser att den tid som finns
till förfogande för ämnet är bra. Det är också vanligare att de lärare som planerar
sin undervisning tillsammans med sina elever använder Internet varje månad.
102 Vernersson (1999).
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De intervjuade lärare, som använder Internet, låter t.ex. eleverna söka infor
mation och få tillgång till elektroniska versioner av olika dagstidningar. Samti
digt som flera av de intervjuade lärarna menar att Internet är en enorm tillgång
för dem och deras elever ser de också nackdelar med Internet, framför allt
nämner de risken med att hitta osaklig och felaktig information samt att riskerna
med fusk kan öka. En lärare i årskurs 9 uttrycker det bl.a. på följande sätt:
– Jag menar, det finns ju allt från kvalificerad smörja till rasistiskt elände, men
det finns riktigt bra fakta också.
En annan lärare i årskurs 9 berättar:
– Nackdelen med Internet är att ibland hittar elever ju sidor som kanske inte
är… Om jag tar ett färskt exempel från idag så letade en elev efter information
om islam och hittade en sida som var väldigt negativ. Och det var ju tur att jag
satt bredvid, för jag fick ju lov att påpeka att informationen ju ska vara helt
saklig, och vi kunde diskutera huruvida den här informationen verkligen var
saklig och så vidare. Ja, så man har ju svårt att kontrollera vad dom hittar, och
då är det ju jätteviktigt att man diskuterar det här med källkritik och vikten
av detta. Och så finns det ju en hel del elevarbeten på Internet, som är lätta att
hämta hem, och ibland är det ju svårt att spåra om det är ett elevarbete eller om
det är deras eget arbete.
Alexandersson och Limberg fann i en studie flera exempel på frånvaro av käll
kritik i elevers arbete med t.ex. Internet.103 Förekomsten av kopiering av texter
från Internet är också känt från tidigare studier. Bergman beskriver t.ex. 1214-åringars användning av Internet i deras skolarbete som mekaniskt: kopiera,
ladda ned och skriva ut. Hon menar att eleverna använder Internet som en
lärobok och att informationssökningen sällan leder till analys eller bearbet
ning.104 På samma sätt visar t.ex. Alexanderssons och Limbergs studie att elever
ofta kopierar texter rakt av och inte bearbetar den information de finner.
Några av de intervjuade lärarna i föreliggande undersökning anser att de
inte är tillräckligt kunniga för att lära eleverna hur de ska använda Internet,
vilket kan bli ett problem om inte eleverna redan är vana vid att använda detta
media. En lärare i årskurs 9 säger:
– Man måste kunna en hel del om man ska kunna leta, och det är det eleverna
inte alltid kan. Om du slår på islam så får du ju tre miljoner träffar, och hur
väljer du då?

103		 Alexandersson och Limberg (2004).
104		 Bergman (1999).

108 LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

Bergmans studie av 12-14-åringars Internet-användning i skolan visar att
eleverna är duktiga på att använda datorer och Internet för sina egna intressen.
Däremot framgår det att de är osäkra på hur sökord, söktjänster och databaser
ska användas för att effektivt kunna finna den information de söker efter.105
Vissa av de intervjuade lärarna i föreliggande undersökning berättar att de
försöker kontrollera sina elevers användning av Internet, t.ex. genom att säga
till dem vilka hemsidor de ska titta på. Andra lärare anser antingen att de själva
inte är tillräckligt duktiga på IT för att kunna göra det eller att det inte är möj
ligt att helt och hållet kontrollera elevernas Internet-användning.
En annan nackdel med Internet som ett par av lärarna tar upp är att den
information eleverna hittar ofta är skriven på ett språk som riktar sig till vuxna,
vilket gör att det kan vara svårt för eleverna att förstå informationen. Samma
invändning har vissa av lärarna även gentemot andra skriftliga läromedel, som
t.ex. läroböcker. De anser att språket både på Internet och i läroböcker ibland är
för abstrakt och komprimerat, vilket gör det svårt för eleverna att läsa och förstå.
Elevernas egna erfarenheter
Åtta av tio lärare använder elevernas egna erfarenheter en eller flera gånger
varje månad i sin samhällskunskapsundervisning. I de diskussioner som så ofta
är arbetssättet på dessa lektioner är inte bara lärarens utan även elevernas egna
erfarenheter viktiga inslag enligt de intervjuade lärarna. De flesta av dem nöjer
sig med att konstatera detta utan att förklara varför. De lärare som beskriver mer
i detalj hur de tar tillvara sina elevers erfarenheter pekar framför allt på de diskus
sioner de har med sina elever och menar att det är vid dessa tillfällen som olika
erfarenheter blir viktiga i undervisningen. I likhet med information från mass
media och Internet anser de att dessa diskussioner bidrar till aktualitet.
En lärare i årskurs 3 menar att eleverna kan ”få perspektiv på saker och
ting” inte enbart genom att hon delar med sig av sina erfarenheter, utan också
genom att eleverna får berätta om sina egna erfarenheter. Därigenom anser
hon också att samhällskunskapsämnet kan levandegöras och bli mer konkret
för eleverna. Hon säger bl.a. följande:
– Jag gillar att det blir diskussioner och vill gärna att eleverna kommer med
egna erfarenheter och att det blir en diskussion, för än så länge så upplever
jag att dom har svårt att ta till sig faktatexter, utan det är genom att utbyta
erfarenheter med mig och sina klasskamrater som dom får lära sig det här
ämnet. En bättre källa än att man själv får berätta vad man varit med om kan
man ju inte få. Då borde man ju få med aktuella händelser och många bilder
från samhället.
105 Bergman (1999).
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Egenproducerade läromedel
Tre av fyra lärare instämmer helt eller delvis i påståendet att det är viktigt att
utveckla egna läromedel. Egenproducerade läromedel, som lärarna själva ska
pat, används också av förhållandevis många lärare varje månad. Det är däremot
mindre vanligt att lärarna använder sig av läromedel som eleverna skapat. Det
är framför allt de lärare som har valt svarsalternativet ”att utveckla elevernas
självförtroende” som en av de tre aspekter de främst vill att deras undervisning
i samhällskunskap ska ge eleverna som använder sig av läromedel som eleverna
själva får skapa.
Av intervjuerna framgår att motivet till att lärarna skapar egna läromedel är
att de saknar något som de andra läromedel de använder sig av inte tillhanda
håller – samma drivkraft som ofta ligger bakom författares arbete med läro
böcker.106
Bibliotek, fakta- och referenslitteratur samt skönlitteratur
Skolbiblioteket eller annat bibliotek används varje månad av sex av tio lärare.
Som framgår av tabell 6.4 är det vanligare att lärare i årskurs 5 än att lärare i
årskurs 9 använder ett bibliotek varje eller nästan varje lektion. Det är dess
utom betydligt vanligare att samhällskunskapslärare än att lärare som undervi
sar i bild eller engelska använder bibliotek.
Inte helt oväntat är att det är de samhällskunskapslärare som är nöjda med
biblioteket som också ofta använder sig av det. Av intervjuerna framgår att
lärarna inte alltid använder biblioteket – eller så finns inget bibliotek tillgäng
ligt – utan de använder istället något de alla refererar till som ”SO-institutio
nen”. Detta motsvarar ett litet ”bibliotek” med läroböcker och annan typ av
litteratur som riktar sig till de olika SO-ämnena. Tillgången till ett bibliotek
är dessutom inte alltid i form av ett rum eller en byggnad, vilket bl.a. följande
kommentar i slutet av en enkät besvarad av en lärare i årskurs 5 visar:
Vi har inget bibliotek men vi har en väl fungerande bokbuss en gång i
månaden. Vi kan beställa bra boklådor till ämnet (fakta + skönlitterära
böcker).
Av enkätsvaren framgår att olika typer av fack- och referenslitteratur används
av en majoritet av lärarna varje månad, vilket är något vanligare bland
samhällskunskapslärarna än bland lärarna i bild och engelska. Så kallad
bredvidläsningslitteratur tillhör denna kategori läromedel, vilket t.ex. kan vara
berättelser som berör det ämne eleverna läser om. Läser de om lag och rätt kan
bredvidläsningslitteraturen bestå av en berättelse om ett rättegångsfall som mer
106 För ytterligare om detta se bilaga 2 Från idé till färdigt läromedel.
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har karaktären av en novell än av en lärobok. Enkätresultaten visar att unge
fär en av tre lärare använder skönlitteratur varje månad, vilket också kan ses
som en form av bredvidläsningslitteratur, men en form av litteratur som inte
skrivits med syfte att vara ett läromedel. Det är betydligt vanligare att lärare i
årskurs 5 än att lärare i årskurs 9 använder sig av skönlitteratur. De lärare som
är nöjda med biblioteket använder i större utsträckning än andra lärare skön
litteratur varje månad.
Bredvidläsnings- och skönlitteratur kompletterar läroboken och ger eleverna
ett annat, mer verklighetsnära, perspektiv på de områden som läroboken tar
upp. Vikten av denna typ av komplement till läroboken visar bl.a. detta utta
lande från en av de intervjuade lärarna i årskurs 9:
– Läroboken är ofta så in i bängen faktaspäckad och en så tung text, så
eleverna storknar kanske lite grann. Och den här lite mer berättande texten
finns inte med där. Då får man ersätta det med dom här bredvidläsnings- och
extragrejerna som vi har en del av. För att ge det hela lite mera liv så att säga.
Av intervjuerna framgår att biblioteket på vissa skolor också nyttjas för att låta
eleverna använda datorer och Internet och att bibliotekarierna då har en viktig
roll att hjälpa dem att hitta det de söker inte enbart i bokhyllorna utan även på
Internet.
Några andra viktiga läromedel
Ett läromedel som inte finns med i enkätens lista, men som en av lärarna i
årskurs 3 och två av de intervjuade lärarna i årskurs 5 nämner, är klass- och
elevrådet. Även en av de lärare i årskurs 5 som har valt att skriva en egen kom
mentar i slutet av enkäten nämner där att klassrådet är ett viktigt läromedel.
Klass- och elevrådet behöver inte enbart vara skolans sätt att organisera och
kanalisera elevernas inflytande, utan kan också spela en viktig roll för att få
eleverna att förstå hur t.ex. en demokratisk beslutsprocess kan gå till. Att det är
just lärarna i de tidigare årskurserna som nämner betydelsen av klass- och elev
råd beror kanske på att abstrakta begrepp som demokrati och respekt för olika
åsikter blir förståeligt för yngre elever först när de får erfara en lärosituation där
dessa begrepp konkretiseras. En av de intervjuade lärarna i årskurs 5 pekar just
på klassrådets konkretiserande funktion:
– Samhällskunskapen är ju knepig alltså. Ja, man ska delta i en demokratisk
process… Jaha, vad är det då? Jo, det är klassrådet… jaha! Ja, så det är inte så
konkret för eleverna.
En av de intervjuade lärarna i årskurs 3 menar att klass- och elevråd utgör en
mycket viktig del av undervisningen i samhällskunskap:
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– Jag glömde att vi har elevråd, att vi har klassråd, att vi har husråd… Och
det handlar ju mycket om den här demokratiska processen. Det här har vi
schemalagt en gång i veckan, och det är ju faktiskt rätt mycket tid. Jag tänkte på
när vi pratade om vad som är viktigt i undervisningen i samhällskunskap, och
där är det ju jätteviktigt att man kan lyssna på varandra och förstå att man kan
ha olika åsikter och så vidare.
– Du tänker dig elevrådet och så vidare som en typ av läromedel?
– Ja, absolut. Ja, för det är ju nästan själva kärnan.
Ytterligare några andra läromedel som inte används mer än någon gång per
termin eller läsår, men som de intervjuade lärarna ändå anser är viktiga, är
kunskapsspel107 och dramatiseringar, studiebesök och gäster. Alla dessa typer av
läromedel är en fråga om tid enligt lärarna, och ibland också om ekonomi. En
betydligt större andel av samhällskunskapslärarna än lärarna som undervisar i
bild eller engelska gör studiebesök och bjuder in gäster åtminstone någon gång
varje termin.
Läroböckers betydelse jämfört med andra läromedel
Nästan alla lärare i årskurs 5 och 9 använder en eller flera läroböcker mer eller
mindre ofta i sin undervisning i samhällskunskap. Bland dessa lärare instäm
mer sex av tio helt eller delvis i påståendet att läroböcker är det viktigaste
läromedlet. Det är en högre andel av lärarna i årskurs 9 än i årskurs 5 som
instämmer helt eller delvis i detta påstående. Det är dock en minoritet som
instämmer helt och hållet i påståendet.
Tabell 6.6.

Inställning till läroböcker bland de lärare som använder läroböcker*, fördelat på
årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Instämmer
helt och hållet

Läroböcker är det viktigaste läromedlet

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Vet inte

5

9

5

9

5

9

5

9

3

18

50

63

47

20

1

0

* 98 procent av lärarna använder sig av läroböcker någon gång under läsåret.

107 Kunskapsspel, som sex av de intervjuade lärarna (två i årskurs 5 och fyra i årskurs 9) näm
ner, kan handla om att lösa uppgifter i grupp, t.ex. skapa en stad utifrån en begränsad
budget och hantera sådant som sjukvård, trafik och miljöfrågor. Kunskapsspel kan också
handla om att eleverna får göra dramatiseringar av olika situationer, t.ex. en rättegång, där
elever får spela olika roller. I dessa typer av kunskapsspel får eleverna, enligt de intervjuade
lärarna, inte enbart en förståelse för hur t.ex. en rättegång kan gå till, utan de får även bl.a.
träna på att argumentera.
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Av Vernerssons studie framkom att samhällskunskapslärarna upplevde att läro
boken var det näst viktigaste läromedlet, näst efter massmedia.108 Jämfört med
engelsklärarna är det en mindre andel av samhällskunskapslärarna som instäm
mer helt och hållet i påståendet att läroboken är det viktigaste läromedlet.
Det är betydligt vanligare att samhällskunskapslärare som instämmer helt
eller delvis i påståendet att läroböcker är det viktigaste läromedlet använder
sig av läroböcker varje eller nästan varje lektion jämfört med andra lärare i
samhällskunskap.
Tabell 6.7.

Lärarnas bedömning av läroböckers betydelse jämfört med andra läromedel för
olika aspekter, fördelat på årskurs 5 och 9 och rangordnat efter andel lärare i
årskurs 5 som svarat ”större betydelse”. Andel i procent.

Har läroböcker större eller mindre
betydelse än andra läromedel med
avseende på följande aspekter?

Större
betydelse

Ungefär lika
stor betydelse

Mindre
betydelse

Vet inte

5

9

5

9

5

9

5

9

Som stöd för elevernas läxläsning och arbete
med hemuppgifter

22

49

54

41

20

9

4

1

Som utgångspunkt för arbetsuppgifter, prov
och läxförhör

21

40

55

42

22

18

2

1

För uppslag/tips om teman och projektarbeten

20

12

62

46

16

41

1

1

För att planera lektionernas innehåll och upplägg

15

27

55

47

28

25

1

1

Elevernas intresse och engagemang

8

9

51

65

38

25

3

1

Elevernas måluppfyllelse

7

18

59

69

26

11

8

2

För att tillgodose elevers olika behov och
förutsättningar

7

19

54

62

34

18

5

1

För en majoritet av lärarna förefaller läroböcker ha ungefär lika stor betydelse
som andra läromedel de använder sig av för t.ex. elevernas måluppfyllelse samt
intresse och engagemang, liksom för att kunna tillgodose elevernas olika behov
och förutsättningar. Som framgår av tabell 6.7 är det vanligare i årskurs 9 än
i årskurs 5 att lärarna bedömer att läroboken har en större betydelse än andra
läromedel för elevernas måluppfyllelse, som utgångspunkt för arbetsuppgif
ter, prov och läxförhör samt som stöd för elevernas läxläsning och arbete med
hemuppgifter. Det är också en större andel lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 som
tycker att läroböcker har en större betydelse än andra läromedel för att planera
lektionernas innehåll och upplägg samt för att tillgodose elevernas olika behov
och förutsättningar. I årskurs 9 är det däremot vanligare än i årskurs 5 att
läraren anser att läroboken har en mindre betydelse än andra läromedel för att
ge uppslag till teman och projektarbeten.

108 Vernersson (1999).
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En jämförelse mellan ämnena visar att det är vanligare att engelsklärarna än
samhällskunskapslärarna anser att läroboken har en större betydelse än andra
läromedel för att planera lektionernas innehåll och upplägg samt som stöd för
elevernas läxläsning och arbete med hemuppgifter.
De flesta av de intervjuade samhällskunskapslärarna har svårt att svara på
om läroboken är viktigare eller mindre viktig än andra läromedel. De anser
att både grundläggande faktakunskaper, som de anser att läroboken ger, och
aktualitets- och fördjupningsperspektiven, som de menar att andra typer av
läromedel bidrar med, är lika viktiga och dessutom bygger på varandra. Några
av de intervjuade lärarna, framför allt i årskurs 5, anser emellertid att andra
läromedel har en större betydelse än läroboken för att väcka elevernas intresse
och engagemang. Av de intervjuade klasslärarna, som undervisar i flera ämnen,
säger dessutom några att läroboken har mindre betydelse i ett ämne som
samhällskunskap än i t.ex. engelska och matematik där man, som en lärare i
årskurs 5 uttrycker det, ”måste ha en lärobok”.

Val av läromedel
De lärare som besvarade enkäten fick bedöma vilken betydelse 20 olika fakto
rer har för deras val av läromedel. I genomsnitt anser lärarna att nio av dessa
faktorer har en stor betydelse för vilka läromedel de använder sig av. I tabell
6.8 presenteras lärarnas bedömning av hur viktiga dessa faktorer är för deras
val av läromedel.
Fyra faktorer bedömer nio av tio lärare både i årskurs 5 och 9 har en stor
betydelse för vilka läromedel de använder sig av: skolans ekonomiska resurser,
lärarens pedagogiska grundsyn, lärarens kompetens i ämnet samt elevernas
olika behov och förutsättningar. Det är samma faktorer som störst andel av
såväl lärarna i bild som i engelska bedömer som viktiga faktorer vid val av
läromedel inom deras respektive ämnen. Faktorer som fler än sju av tio sam
hällskunskapslärare bedömer har en stor betydelse för deras val av läromedel är
den nationella kursplanen i samhällskunskap och läroplanen. Bland lärarna i
årskurs 9 anser dessutom sju av tio att nationella och lokala betygskriterier har
en stor betydelse för vilka läromedel de använder sig av.
Trots att skolans ekonomiska resurser är en av de faktorer som nästan alla
lärare anser har en stor betydelse för deras val av läromedel menar nästan nio
av tio lärare att de själva i stor utsträckning kan påverka vilka läromedel de
ska använda sig av (se tabell 6.9). Det är en större andel av de lärare som är
läromedelsansvariga, men även av de som är ämnesansvariga, än bland övriga
lärare som anser att de i mycket stor utsträckning själva kan påverka vilka läro
medel de ska använda sig av.
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Tabell 6.8.

Lärarnas bedömning av olika faktorers betydelse för deras val av läromedel.
Rangordnat efter andel som svarat ”mycket stor betydelse”. Andel i procent*.
Mycket
stor

Ganska
stor

Ganska
liten

Mycket
liten

Ingen
alls

Skolans ekonomiska resurser

46

43

7

3

1

Lärarens pedagogiska grundsyn

43

48

6

2

0

Lärarens kompetens i ämnet

41

48

8

0

1

Elevernas olika behov och förutsättningar

36

52

9

1

1

Beslut i ämneslag **

35

31

8

4

13

Den nationella kursplanen i samhällskunskap

26

53

12

5

2

Beslut i arbetslag **

25

38

12

8

14

Läroplanen (Lpo 94)

24

50

17

4

3

Nationella betygskriterier ***

23

50

17

3

4

Egna eller skolans
bedömningar/utvärderingar

23

47

13

8

4

Lokala betygskriterier ***

20

48

18

7

4

Elevernas önskemål

12

41

30

11

6

Kontinuitet (t.ex. läroboks-serier för flera
årskurser)

6

41

20

12

17

Förlagens rabattsystem

3

12

19

18

37

Beslut av skolledningen

3

8

15

21

45

Samarbete med lärare på andra skolor

2

6

17

16

54

Sponsring (t.ex. från företag)

2

4

6

15

62

Läromedelsproducenter (t.ex. via reklam,
mässor, skolbesök)

1

12

35

26

23

Tradition (t.ex. vi har alltid använt denna
lärobok)

1

12

35

18

31

*
Andel lärare som svarat ”vet inte” redovisas ej.
** Besvaras enbart om arbetslag eller ämneslag finns.
*** Besvaras enbart av lärare som undervisar i årskurs 9.

Av intervjuerna är det också tydligt att några av lärarna anser att de har fått ett
ökat inflytande över vilka läromedel de ska använda sig av ju längre tid de har
arbetat som lärare.
Tabell 6.9.

Lärarnas bedömning av hur mycket de kan påverka vilka läromedel de ska
använda, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Väldigt
mycket

Ganska
mycket

Ganska
litet

Årskurs 5

36

50

13

0

1

Årskurs 9

50

40

8

2

0

Inte alls

Vet inte
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Ekonomiska faktorer
Skolans ekonomiska resurser är den faktor, av de 20 valbara i enkäten, som
störst andel av lärarna bedömer har en mycket stor betydelse för vilka lärome
del de använder. De övriga två faktorerna som handlar om ekonomi, förlagens
rabattsystem och sponsring från t.ex. företag, är det däremot en avsevärt min
dre andel som anser har en stor betydelse för deras val av läromedel. Förlagens
rabattsystem förefaller dock ha en viss, om än liten, betydelse för många skolor
och sponsring förekommer också i viss, om än i marginell utsträckning. Flera
av kommentarerna i slutet av enkäten handlar om ekonomi och då uteslutande
om dåliga ekonomiska resurser. En av lärarna i årskurs 9 skriver:
Jag arbetar i en kommun som är ”bankrutt”. Pengar till inköp av olika
läromedel saknas sedan ett par år tillbaka. Ingen idé att överhuvudtaget fundera
på något som kan kosta pengar.
En av de intervjuade lärarna i årskurs 5 nämner sponsring. Hon berättar att ett
flertal av företagen i kommunen har skapat två natur- och miljöpärmar, varav en
riktas till årskurs 5. Elevpärmarna används bl.a. i samhällskunskapen för under
visning om olika sätt att skapa ett hållbart och miljövänligt samhälle såväl lokalt
som globalt. Företagen betalar för, dvs. sponsrar, pärmarna som eleverna får
behålla. Läraren upplever dock inte dessa pärmar som företagsreklam.
Frågan om vad lärarna tycker om den egna skolans ekonomiska resurser
för inköp och användning av läromedel delar lärarna i två, i det närmaste lika
stora, grupper, vilket framgår av tabell 6.10. Samma svarsmönster återfinns
bland lärarna som undervisar i bild respektive i engelska.
Tabell 6.10.

Lärarnas uppfattning av deras skolas ekonomiska resurser för inköp och användning av läromedel i samhällskunskap, fördelat på årskurs 5 och 9. Andel i procent.
Ganska bra

Ganska dåliga

Mycket dåliga

Årskurs 5

Mycket bra
6

37

34

21

Vet inte
2

Årskurs 9

4

48

35

13

0

De lärare som tycker att deras skolas resurser för läromedelsinköp är dåliga
bedömer i större utsträckning än övriga lärare att skolans ekonomiska resurser
har en stor betydelse för valet av läromedel. De lärare som upplever att de i stor
utsträckning kan påverka vilka läromedel de ska använda anser dessutom i min
dre utsträckning än andra lärare att skolans ekonomiska resurser har en mycket
stor betydelse för deras val av läromedel. Flera lärare har också valt att skriva om
detta på sista sidan i enkäten. En av dem, som undervisar i årskurs 5, skriver:

116 LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

Kommentar till fråga 19 [som handlar om hur mycket läraren kan påverka vilka
läromedel som ska användas]: Om det hade funnits ekonomiska resurser hade jag
kunnat påverka valet av läromedel. Som det är nu får man använda det som finns.
En lärare i årskurs 9 konstaterar detsamma på följande sätt på sista sidan i enkäten:
När det gäller frågan om hur mycket jag kan påverka vilka läromedel jag använder
mig av kan man säga så här; Om läromedlen är ”gratis” eller inte medför några
större kostnader så har jag mycket stora möjligheter att själv avgöra. Men om
läromedlen genererar en kostnad är mina möjligheter att påverka mycket små.
Även bland de intervjuade lärarna finns det delade meningar om skolans
ekonomi med avseende på läromedel. De flesta som är nöjda med resurserna
berättar att de får ekonomin att fungera tack vare att de inte köper in en
lärobok per elev i samhällskunskap, utan t.ex. köper in en klassuppsättning
av läroböcker som eleverna får låna under en kortare eller längre period. På
så sätt får de råd med andra typer av läromedel som de prioriterar högre än
en lärobok till varje elev. Även de missnöjda lärarna berättar att de köper in
klassuppsättningar snarare än en lärobok per elev. På frågan vad de skulle vilja
göra eller köpa med avseende på läromedel om de fick obegränsat med pengar
svarar de flesta intervjuade lärare i årskurs 5 att de skulle vilja göra fler studie
besök, medan de flesta lärarna i årskurs 9 svarar att de skulle vilja att eleverna
fick varsin lärobok som de skulle få behålla.
Lärarens kompetens och pedagogiska grundsyn
Nio av tio lärare tycker att deras pedagogiska grundsyn och deras kompetens
i ämnet har en stor betydelse för vilka läromedel de använder sig av. Utifrån
enkätsvaren framkommer emellertid inga statistiskt signifikanta skillnader
mellan lärare beroende på utbildning med avseende på hur många eller vilka
läromedel de använder sig av.
Som redan framgått tidigare i detta kapitel är däremot svaren på frågan om
kunskapssyn i viss mån relaterade till vilka läromedel lärarna använder sig av.
Det är t.ex. en större andel lärare som använder läroböcker varje månad bland
dem som anser att grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet är en
av de tre saker de främst vill att deras undervisning ska ge eleverna. De lärare
som har valt svarsalternativet ”att utveckla elevernas självförtroende” som en
av dessa tre aspekter de främst vill att deras undervisning i samhällskunskap
ska ge eleverna använder istället i större utsträckning än andra lärare läromedel
som eleverna själva får skapa.
Utifrån intervjuerna är det tydligt att de som är ämneslärare, men även de
som är klasslärare och som har ämnesutbildning i samhällskunskap, har lät�
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tare för att t.ex. diskutera hur och varför de arbetar med olika läromedel i sin
samhällskunskapsundervisning. Intervjuerna tyder också på att det inte enbart
är en fråga om utbildning utan även om hur många år läraren har undervisat
i ämnet. En av lärarna i årskurs 9 svarar följande på frågan om hon har fått
större eller mindre inflytande över valet av läromedel under sin tid som lärare:
– Du har arbetat som lärare sedan 1994, har du fått större eller mindre
inflytande över valet av läromedel under den tiden tycker du?
– Mycket större.
– Vad beror det på tror du, är det för att du bytt skola, eller är det bara
någonting som har…?
– Egen säkerhet tror jag. Man vet mera vad man vill ha, och… ja, även om jag
inte får välja lärobok så finns det ju så mycket annat man kan välja, och plocka
av, och sålla bort, och fixa med. Och man har ju en mycket större ryggsäck med
sig nu jämfört med när man kom ut [från Lärarhögskolan].
Att det är viktigt att ha kompetens och erfarenhet av ett ämne är alla de lärare
som kommit in på detta i sina intervjuer överens om. Det handlar inte enbart
om att ämneskompetens innebär att det är lättare att förklara för eleverna, det
handlar även om att man därigenom t.ex. har lättare att använda sig av, välja
ut och prioritera det som är viktigt i det material som finns tillgängligt och att
välja vilka läromedel som behövs för att eleverna ska nå målen.
Elevernas olika behov och förutsättningar
Som framgår av tabell 6.8 bedömer nästan alla lärare att elevernas olika behov
och förutsättningar har en stor betydelse för vilka läromedel de använder sig av
sin undervisning i samhällskunskap.
Samtliga intervjuade lärare tycker att elevgruppens behov och förutsätt
ningar har betydelse för hur de planerar och genomför sin undervisning samt
för vilka läromedel de använder sig av. Några av dessa lärare har elever med
dyslexi, flera av dem har elever med utländsk bakgrund som har svårt för det
svenska språket och några har elever som har ”inlärningssvårigheter” eller som
är ”svagpresterande”. För samtliga dessa elevgrupper använder lärarna så kal�
lat lättmaterial, dvs. läroböcker som tar upp samma saker som den lärobok de
övriga eleverna använder men på ett enklare språk och med fler förklaringar.
Några av de lärare som inte är helt nöjda med lättmaterialet skriver ibland egna,
enklare varianter av de texter som finns i den eller de läroböcker de använder sig
av. För de elever som har dyslexi använder lärarna också kassettband som finns
till vissa läroböcker, som eleverna kan lyssna på i skolan eller låna hem.
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De intervjuade lärarna talar också om andra former av speciallösningar. En
lärare i årskurs 5 låter t.ex. en av sina elever ”till viss del, när det finns behov”
använda sig av särskolans material istället för de läromedel de övriga eleverna
använder. Två andra lärare i årskurs 5 berättar att de ibland delar in eleverna
i grupper utifrån deras kunskaper och förutsättningar och tilldelar grupperna
delvis olika arbetsuppgifter. På så sätt arbetar vissa grupper förhållandevis
självständigt, vilket ger lärarna möjlighet att ge andra elevgrupper mer stöd
och hjälp. Båda dessa lärare säger också att de ser till att anpassa vilka lärome
del elevgrupperna ska använda utifrån deras behov och förutsättningar. En av
dessa lärare, som anser att hennes klass är mycket heterogen, t.ex. med avse
ende på läs- och skrivkunnighet, motiverar att hon delar in eleverna i grupper
baserat på deras kunskaper, behov och förutsättningar på följande sätt:
– Eleverna kan ju inte riktigt jobba i samma grupp, för att då känner sig den
som är svag så väldigt svag, och den som är duktig känner inte att han eller hon
får någon stimulans.
Två av de intervjuade lärarna, en i årskurs 5 och en i årskurs 9, anser att deras
nuvarande klasser är så pass homogena vad gäller behov och förutsättningar
att de upplever att de inte behöver specialdesigna sin undervisning utifrån
enskilda elever. Båda dessa lärare har dock erfarenhet av andra elevsammansätt
ningar, då de i sin undervisning och i sitt val av läromedel varit tvungna att ta
hänsyn till att olika elever haft skilda behov och förutsättningar.
Läroplan och kursplan
Sju av tio lärare tycker att läroplanen har en stor betydelse för vilka läromedel
de använder sig av, medan åtta av tio lärare tycker att den nationella kurspla
nen har en stor betydelse för deras val av läromedel. Kursplanen innehåller
bl.a. betygskriterier och för drygt sju av tio lärare som undervisar i årskurs 9
har dessa nationella betygskriterier en stor betydelse för vilka läromedel de
använder. Även lokala betygskriterier bedömer sju av tio lärare i årskurs 9 som
viktiga för deras val av läromedel.
Alla de intervjuade lärarna säger att läroplan och kursplan påverkar deras
undervisning i samhällskunskap. Det är emellertid inte deras val av läromedel
som de menar att styrdokumenten påverkar. Kursplanen, som är det styrdo
kument de intervjuade lärarna framför allt nämner, anser de ger dem mål och
betygskriterier, men inte någon direkt vägledning för vilka läromedel de ska
använda sig av. En av de intervjuade lärarna ser dock en tydlig koppling mellan
kursplanens mål och betygskriterier och hans val av läromedel. Denna lärare,
som undervisar i årskurs 9, menar att betygskriterierna för samhällskunskap
innebär att man t.ex. inte enbart kan arbeta med läroböcker för att eleverna
ska kunna nå betyget mycket väl godkänd (MVG). Han säger bl.a. följande:
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– Om man tittar på betygskriterierna så är det ju tveksamt om eleverna kan
uppnå MVG genom att bara jobba med läroböcker. Jag tror inte man kan göra
det. MVG innebär ju egentligen att dom ska kunna jobba på ett annat sätt.
Ett av uppnåendemålen i kursplanen för samhällskunskap anger att eleven
i slutet av sitt nionde skolår ska kunna använda olika kunskapskällor samt
kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från
olika källor och opinionsbildare. Detta förutsätter att eleven har fått arbeta
med flera olika typer av läromedel. En lärare i årskurs 9, som besvarat enkäten,
ser också en koppling mellan kursplanen och val av läromedel, vilket framgår
av hennes kommentar på sista sidan i enkäten:
Utifrån kursplanen och betygskriterierna anser jag att det är andra kvaliteter
än faktainlärning som bör prioriteras. Läroböcker kan och ska fungera som
faktabas tillsammans med andra informationskällor.
Sex av tio av de lärare som mer eller mindre ofta använder läroböcker instäm
mer helt eller delvis i påståendet att läroböcker säkerställer att undervisningen
överensstämmer med läroplan och kursplan. Att fler än hälften av lärarna instäm
mer delvis och inte helt i påståendet kan tyda på att de anser att det behövs mer
än en lärobok för att säkerställa att undervisningen ska överensstämma med
läroplan och kursplan. Intressant att notera är också att de lärare som tycker att
läroplan och kursplan är mycket viktig för val av läromedel i större utsträckning
än övriga lärare inte alls instämmer i påståendet att läroböcker säkerställer att
undervisningen överensstämmer med läroplan och kursplan.
Tabell 6.11.

Lärarnas inställning till lärobokens koppling till läro- och kursplan* samt bedömning av förekomst av pedagogiska diskussioner om styrdokument. Andel i procent.
Instämmer
helt

Läroböcker säkerställer att undervisningen
överensstämmer med läroplan och kursplan *
Du deltar ofta i pedagogiska diskussioner
om läroplan och kursplan

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

6

55

37

2

34

53

12

1

Vet inte

* De lärare som använder läroböcker (98 procent av lärarna) har fått ta ställning till detta påstående.

Som framgår av tabell 6.11 instämmer de flesta av lärarna helt eller delvis
i påståendet att de ofta deltar i pedagogiska diskussioner om läroplan och
kursplan. De lärare som instämmer helt och hållet i detta påstående använder
i genomsnitt fler läromedel varje månad än de lärare som inte alls instämmer
i påståendet – tio respektive sju av de 24 läromedel de blir tillfrågade om i
enkäten. De lärare som delvis instämmer i påståendet använder i genomsnitt
nio av dessa läromedel.
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Utvärdering och bedömning av läromedel
Nästan alla lärare gör någon form av bedömning eller utvärdering av de
läromedel de använder sig av, vilket framgår av tabell 6.12. Det vanligaste är
att dessa utvärderingar görs tillsammans med andra lärare. Nästan fyra av tio
lärare utvärderar de läromedel de använder sig av tillsammans med sina elever.
Det är vanligare att lärare utvärderar läromedel tillsammans med sina elever om
de också har involverat dem i planeringen av undervisningen. Som framgick av
tabell 6.8 bedömer sju av tio lärare att deras egna eller skolans utvärderingar/
bedömningar av läromedel har en stor betydelse för deras val av läromedel.
Tabell 6.12.

Lärarnas bedömning av förekomst av utvärdering/bedömning av läromedel samt
vilka som är inblandade i dessa utvärderingar. Andel i procent.

Utvärderar läromedel på egen hand

31

Utvärderar läromedel tillsammans med andra lärare

76

Utvärderar läromedel tillsammans med elever

37

Utvärderar inte läromedel

6

Av intervjuerna framgår att de utvärderingar eller bedömningar som lärarna
gör av läromedel ofta inte är speciellt formella, utan det handlar många gånger
om att de diskuterar t.ex. en lärobok eller ett studiebesök med sina kollegor
i samband med ett arbetslags- eller ämneslärarmöte alternativt vid en lunch
eller en fika. Även när de involverar sina elever i utvärderingen handlar det inte
alltid om ett formaliserat sätt, som t.ex. att läraren delar ut en utvärderings
enkät eller liknande till eleverna. Istället handlar det ofta om att läraren frågar
eleverna vad de tycker om olika läromedel de använder sig av eller att läraren
själv, utan att fråga, anser sig kunna bedöma i vilken mån olika läromedel
skapar förståelse liksom intresse och engagemang hos eleverna.
Som framkom i avsnittet Läroböcker har flera av de intervjuade lärarna
tillgång till ett antal olika läroböcker som de väljer mellan beroende på kurs
moment. Med sådana förutsättningar baseras troligen valet av lärobok på
någon form av bedömning eller utvärdering från lärarens sida, t.ex. utifrån hur
pedagogisk eller lättillgänglig text och bild är. Valet av läromedel baseras också
på en kritisk bedömning av t.ex. en läroboks innehåll. En lärare i årskurs 9
berättar t.ex. att hon hoppar över ett avsnitt i en av de läroböcker hon använ
der eftersom hon anser att just denna del av läroboken är skriven på ett par
tiskt sätt. På samma sätt gör de intervjuade lärarna en bedömning av i vilken
mån t.ex. ett studiebesök eller en gästföreläsare har varit ett givande inslag i
undervisningen och om det är värt att upprepa nästa läsår.
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Krav på läromedel
Av enkätsvaren framgår att nästan alla lärare, både i årskurs 5 och i årskurs 9,
instämmer helt och hållet i påståendet att de läromedel de använder sig av ska
skapa intresse hos eleverna. Andra krav på läromedel, som en stor andel av
lärarna har, är att läromedlen ska underlätta inlärning anpassad till elevernas
olika kunskaper och förutsättningar, vara utvecklat i enlighet med läroplan och
kursplan samt göra det möjligt för eleverna att arbeta självständigt
Tabell 6.13.

Lärarnas krav på läromedel.109 Rangordnat efter andel som instämmer helt och
hållet i respektive påstående. Andel i procent*.

Vilka krav ställer du på ett läromedel i
samhällskunskap i aktuell årskurs?

Instämmer
helt och hållet

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Det ska skapa intresse hos eleverna

89

10

0

1

Det ska underlätta inlärning anpassad till
elevers olika kunskaper och förutsättningar

68

29

1

2

Det ska vara utvecklat i enlighet med läroplan
och kursplan

65

31

3

1

Det ska göra det möjligt för eleverna att
arbeta självständigt

58

38

2

2

Det ska ha en klar pedagogisk och
didaktisk profil

53

44

1

2

Det ska vara lätt att kombinera med andra
läromedel du använder dig av

50

40

8

2

Det ska stödja ditt sätt att undervisa på

44

50

4

2

Vet inte

På frågan om vilka krav de ställer på ett läromedel, vilka krav det ska uppfylla
för att de ska välja att använda det i sin undervisning, lyfter de intervjuade
lärarna fram flera olika saker. Av svaren att döma är det tydligt att flera av dem
talar om krav på specifikt läroböcker: det ska innehålla ett korrekt faktainne
håll, eleverna ska kunna arbeta självständigt med det, det ska innehålla elev
uppgifter på olika svårighetsnivåer och det ska vara lättillgängligt, dvs. texten
ska vara läsvänlig och det ska innehålla ”lite roliga bilder så att det inte blir så
tungt”, som en av lärarna i årskurs 5 uttrycker det. En av lärarna, som under
visar i årskurs 9, går dock även in på krav på andra läromedel än läroböcker.
Hon menar att det är viktigt att studiebesök och gästande föredragshållare
lyckas ”ta in livet utanför” och erbjuda eleverna ett annat sätt att närma sig
olika saker som de har läst om i läroböckerna.

109 Även om påståendena avser läromedel i vid bemärkelse och inte enbart läroböcker kan
formuleringen av vissa av påståendena leda in tankarna på enbart läroböcker.
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Utbudet av läromedel
Åtta av tio lärare som undervisar i årskurs 9 tycker att utbudet av läromedel
i samhällskunskap för denna årskurs är bra. Det är en större andel än bland
lärarna som undervisar i årskurs 5. Förhållandevis många av lärarna i årskurs
5 har dessutom svarat att de inte vet vad de tycker om läromedelsutbudet i
samhällskunskap.
Tabell 6.14.

Lärarnas uppfattning om utbudet av läromedel i samhällskunskap i årskurs 5 och 9.
Andel i procent.
Ganska bra

Ganska dåligt

Årskurs 5

Mycket bra
6

48

20

Mycket dåligt
5

Vet inte
20

Årskurs 9

10

71

13

3

3

De intervjuade lärarna fick bedöma utbudet av läromedel både på den egna
skolan och rent generellt. Vissa av de intervjuade lärarna är nöjda, medan
andra är missnöjda med utbudet av läromedel på den egna skolan. Framför
allt vill de missnöjda lärarna ha mer av så kallad bredvidläsningslitteratur och
annat fördjupningsmaterial, som många av dem menar finns på marknaden
men som skolan inte har köpt in. I samband med diskussionen om utbudet av
läromedel på den egna skolan tar flera av de intervjuade lärarna (återigen) upp
skolans ekonomiska resurser, vilket påverkar utbudet lokalt.
På frågan om det generella utbudet av läromedel svarar vissa att de tycker
att det finns en hel del läromedel att välja mellan, medan andra saknar vissa
typer av läromedel på marknaden. De som är nöjda menar att det finns många
läroböcker att välja mellan, liksom en hel del bredvidläsningslitteratur, kun
skapsspel och dataprogram. De lärare som nämner att de saknar något på
marknaden vill framför allt ha mer bredvidläsningslitteratur och annat för
djupningsmaterial, som t.ex. filmer, samt fler elevuppgifter som är kopplade
till läroböckerna. I årskurs 5 efterlyser några lärare mer material som är anpas
sat till yngre elever, t.ex. material med mer bilder.
Förändringar över tid – kvalitetsbedömning och användning av läromedel
Att ställa frågor om förändringar över tid är vanskligt inte minst p.g.a. minnes
problem och det faktum att det förflutna ständigt omtolkas utifrån nya
kunskaper och erfarenheter. Den sista frågan i enkäten handlar trots det om
lärarna generellt sett anser att kvaliteten på de läromedel de använder sig av i
samhällskunskap har förändrats under deras tid som lärare. Denna fråga besva
ras framför allt av de lärare som har arbetat som lärare i minst fyra år. Även
bland de lärare som har undervisat mellan fyra och nio år är det en stor andel
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som svarar att de inte vet eller att de anser sig ha arbetat för kort tid som lärare
för att kunna svara på frågan. Av de lärare som har arbetat i minst tio år är
det en majoritet som svarar att läromedlen har blivit bättre, medan en av fyra
svarar att läromedlen inte har förändrats, men att de fortfarande är bra.
Tabell 6.15.

Lärarnas uppfattning om hur kvaliteten på de läromedel de använder har förändrats över tid, fördelat på antal undervisningsår. Andel i procent.

Tycker du generellt sett att kvaliteten på de läromedel du använder
dig av i samhällskunskap har förändrats under din tid som lärare?

Antal undervisningsår
1-3 år

4-9 år

10+ år

32

52

Ja, läromedlen har blivit bättre

6

Ja, läromedlen har blivit sämre

0

3

8

Nej, läromedlen är fortfarande bra

8

17

25

5

3

7

81

45

7

Nej, läromedlen är fortfarande dåliga
Vet inte / Har arbetat för kort tid som lärare

Några av de mindre nöjda lärarna har valt att skriva en kommentar på sista
sidan i enkäten, där de utvecklar varför de inte är helt nöjda med kvaliteten på
de läromedel de använder sig av. Samtliga dessa lärare kommenterar kvalite
ten på läroböcker och enbart en skriver dessutom om ett annat läromedel,
nämligen filmer. Det är därmed möjligt att flera lärare har svarat på frågan om
läromedlens kvalitet enbart med tanke på läroböcker. En av lärarna i årskurs 9,
som arbetat som grundskollärare i nästan tio år, skriver:
Jag menar att läroböcker i SO-ämnena överlag innehåller alltför kompakta
texter. Författarna försöker skriva med så få ord som möjligt. Följden blir
mycket svårlästa och ”torra” texter. Läraren blir då nödvändig för att tolka,
förklara och ge liv till texten. Detta försvårar självständigt arbete för eleverna.
Även de andra lärarna som valt att skriva en kommentar i slutet av enkäten har
liknande åsikter. En lärare i årskurs 9 som arbetat i drygt 20 år skriver:
Läromedlen har ”avskalats” mer och mer, för att de ska bli ”lättare” att läsa.
Följden blir att förklaringarna blir för korta och många gånger utan substans.
Andra lärare använder sig av formuleringar som ”komprimerad stoffmängd”
och ”kanslispråk”, vilket gör att läroböcker enligt dem är ”skrivna för mycket
goda läsare”. Detta innebär att läroböcker inte är tillgängliga för alla elever.
Eftersom flertalet av de lärare som valt att skriva en kommentar på sista sidan
i enkäten har ventilerat sitt missnöje med något är det med andra ord inte de
lärare som tycker att läromedlen är bra som gör sina röster hörda genom att
skriva en egen slutkommentar. Enkätresultaten tyder ju trots allt på att en majo
ritet av lärarna tycker att läromedlen har blivit bättre eller fortfarande är bra.
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Flera av de intervjuade lärarna, som har arbetat i minst tio år, tycker sig
också ha märkt att läroböckernas innehåll har komprimerats, vilket kan göra
det svårt för eleverna. En av lärarna i årskurs 9 säger:
– Läroboksförfattarna vill ju ha med så mycket som möjligt, och det förstår jag
också, men det blir väldigt hoppressat och faktaspäckat på det viset. Och det där
blir nog kanske tungt för eleverna.
– Tycker du att böckerna blivit mer faktaspäckade idag?
– Jag undrar om dom inte har blivit det. Ja, jag har en känsla av det. Men det
kanske är meningen att man ska ha det så.
Utmärkande för de intervjuade lärare som är nöjda med de läromedel de använ
der och som tycker att läromedlen har blivit bättre under deras tid som lärare är
att de inte enbart pratar om läroböcker, utan också tar upp t.ex. Internet, som
de beskriver som en ny och omfångsrik kunskapskälla, och studiebesök, som de
tycker har blivit bättre bl.a. genom att de numera ofta är interaktiva, dvs. ”elev
erna får delta, prova på och ställa frågor”. En av lärarna i årskurs 9 säger:
– Vad Internetsidor beträffar så handlar det ju om en explosion liksom, det finns
ju hur mycket som helst, och länkar, och tips och idéer.
Några av de intervjuade lärarna ser även att det skett förändringar på läroboks
området. En av lärarna i årskurs 9 uttrycker det på följande sätt:
– Jag antar att urvalet inte var så stort för 15 år sedan. Det kommer ju mycket
fler läroböcker idag… ja, så upplever jag det i alla fall. Helt nya satsningar och
så vidare.
På frågan om deras läromedelsanvändning har förändrats under deras tid som
lärare svarar ett par av de intervjuade lärarna att det inte enbart är Internet som
har stått för förändringen utan att även deras egen ökade erfarenhet har spelat
en viktig roll. Ju längre tid de har arbetat som lärare, desto mindre bundna
känner de sig till andra lärares val av läromedel eller till t.ex. en lärobok. Bl.a.
en av intervjuerna med en lärare i årskurs 9 visar detta:
– Tycker du att din användning av läromedel har förändrats under din tid som
lärare?
– Ja, det tycker jag nog. Jag vågar mera idag… Jag vågar ta bort läroboken i
större utsträckning, jag vågar använda andra saker, vågar tycka att det är okej
att tycka att ett ämnesområde som saknas i läroboken ändå är viktigt.
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Sammanfattning
Lärare som undervisar i samhällskunskap i årskurs 5 och 9 använder ett flertal
olika läromedel i sin undervisning. Samtliga tillfrågade lärare i enkätstudien
instämmer också helt eller delvis i påståendet att det är viktigt att använda sig
av flera olika typer av läromedel. Aktuella händelser, som definierar samhälls
kunskapsämnet, är det läromedel som nästan alla lärare använder sig av varje
månad. Andra läromedel som är vanligt förekommande är förlagsproducerade
läroböcker, fack- och referenslitteratur, tidningar, Internet och elevernas egna
erfarenheter. Igenomsnitt använder lärarna nio olika typer av läromedel varje
månad. Den styrande effekt läromedlen har på undervisningen i samhällskun
skap är med andra ord fördelad på ett flertal olika läromedel och inte enbart
beroende av t.ex. läroböcker.
En majoritet av lärarna bedömer att olika typer av läromedel är lika vik
tiga för t.ex. elevernas måluppfyllelse, för att planera lektionernas innehåll
och upplägg samt för att tillgodose elevernas olika behov och förutsättningar.
Läroböcker förefaller emellertid vara något viktigare i de senare än i de tidigare
årskurserna. Det är t.ex. vanligare att lärare i årskurs 9 än i årskurs 5 använder
läroböcker varje eller nästan varje lektion och bedömer att läroboken är det
viktigaste läromedlet. Intervjuerna visar att lärarna använder läroböcker för att
ge eleverna de grundläggande kunskaperna inom ämnet, medan andra typer
av läromedel bidrar till att ge en mer aktuell eller fördjupad bild eller till att
konkretisera lärobokens innehåll.
Ett flertal olika faktorer påverkar valet av läromedel. För nio av tio lärare
har skolans ekonomiska resurser, deras pedagogiska grundsyn och kompetens
i ämnet samt elevernas olika behov och förutsättningar en stor betydelse för
vilka läromedel de använder sig av. En majoritet av lärarna anser också att den
nationella kursplanen, läroplanen och egna eller skolans utvärderingar av olika
läromedel har en stor betydelse för deras val av läromedel. För sju av tio lärare
i årskurs 9 har även nationella och lokala betygskriterier en stor betydelse för
vilka läromedel de använder. Trots att skolans ekonomiska resurser är en av
de faktorer som nästan alla lärare anser har en stor betydelse för deras val av
läromedel menar nästan nio av tio lärare att de själva i stor utsträckning kan
påverka vilka läromedel de ska använda sig av.
Nästan alla lärare utvärderar de läromedel de använder sig av. Det vanliga är
att dessa utvärderingar görs tillsammans med andra lärare, även om nästan fyra
av tio även involverar sina elever. Utifrån intervjuerna förefaller dessa utvärde
ringar ofta vara utformade relativt informellt och t.ex. ske i samband med ett
lärarmöte, vid en lunch eller på basis av hur läraren uppfattar att olika lärome
del skapar förståelse, liksom intresse och engagemang hos eleverna. Av inter
vjuerna är det också tydligt att lärarna förhåller sig kritiska till olika läromedel.
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Lärarnas kritiska förhållningssätt omfattar inte enbart sådana läromedel vars
syfte i främsta hand inte är att utgöra ett pedagogiskt verktyg, som t.ex. tid
ningar och Internet, utan inkluderar även läroböcker. De intervjuade lärarna
påpekar t.ex. att Internet inte enbart kan tillgodose eleverna med saklig och
opartisk information, vilket gör det viktigt att lära eleverna att ifrågasätta och
förhålla sig kritiska till information från olika källor. Likaså tyder intervjuerna
på att lärarna ofta använder flera olika läroböcker och väljer den eller de böcker
som de tycker är lämpligast beroende på kursmoment. De flesta intervjuade
lärarna använder med andra ord inte en enda lärobok och de väljer att använda
delar av läroböckerna snarare än att använda böckernas hela innehåll.
Grundskolans läroplan och kursplanen för samhällskunskap anger inte vilka
läromedel som lärare och elever ska använda. Kursplanens uppnåendemål
fastställer dock bl.a. att eleverna ska kunna använda sig av olika kunskapskällor
och kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter
från olika källor och opinionsbildare. Det förutsätter, som en av de intervjuade
lärarna uttryckligen säger, att eleverna får arbeta med flera olika typer av läro
medel. Enligt kursplanen är dessutom samhällskunskapsämnets fokus nutiden
och eftersom världen ständigt förändras måste även ämnets innehåll ständigt
förändras. Det innebär i sin tur att läromedlen ska ge eleverna en aktuell och
uppdaterad bild. Även kursplanens strävansmål ger en indikation med avse
ende på läromedel eller hur lärarna bör arbeta med sina elever. Ett strävansmål
anger t.ex. att skolan ska utveckla elevernas förmåga att argumentera och
uttrycka ståndpunkter samt att få en tilltro till den egna förmågan att aktivt
delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen. Denna undersökning
visar att lärare som undervisar i samhällskunskap använder sig av ett flertal
olika typer av läromedel. De läromedel som en majoritet av de tillfrågade
lärarna använder sig av – läroböcker för att ge eleverna grundläggande fakta
kunskaper, massmedia, Internet och bredvidläsningslitteratur för aktualitet, för
djupning och konkretisering samt t.ex. klassråd för att ge eleverna erfarenhet
av hur en demokratisk process kan gå till – motsvarar därmed det som ämnets
kursplan indirekt indikerar utan att explicit fastslå.
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7. Sammanfattande diskussion
Bakgrund
Utifrån ett historiskt perspektiv har läromedel varit en av de styrfaktorer som
staten använt för att åstadkomma den likvärdiga eller enhetliga skolan. När
riksdagen 1991 beslutade om förändring av de statliga skolmyndigheterna
innebar det bl.a. att Statens Institut för Läromedel (SIL) avvecklades och att
statens kontroll och styrning av läromedel helt upphörde.110 Tidigare regle
rade staten läromedelsval och läromedelsanvändning genom att ange ramar
och fördela ekonomiska resurser. Kursplanerna innehöll, i motsats till dagens,
mer detaljerade föreskrifter om undervisningens innehåll och genomförande.
I anvisningar och kommentarer till kursplanerna för olika ämnen gavs ofta
exempel på lämpliga läromedel.
Staten har idag det övergripande ansvaret för normering av mål och före
skrifter, medan både tolkning och genomförande av målen är delegerat till
kommuner och skolor. I dagens styrsystem betonas lärares professionella ansvar
och frihet att själva välja metoder för att nå uppsatta mål. De mål som de
nationella kursplanerna anger är onekligen desamma för samma kurs oavsett
var i landet den ges, men hur målen nås och vilka läromedel som används kan
se olika ut, bl.a. beroende på lokala tolkningar och anpassning till elevernas
olika bakgrund och förutsättningar.

Läromedlens roll i skolan
Kunskapen om läromedlens roll i den mål- och resultatstyrda svenska skolan
baseras i stor utsträckning på undersökningar som genomfördes innan det
nuvarande styrsystemet infördes. Sammantaget visar denna forskning att läro
medlen, och särskilt läroboken, styr undervisningen i skolan och fungerar som
en stark riktningsgivare i undervisningen.111 Läromedel har en stark påverkan
bl.a. på vilket innehåll som behandlas, för att konkretisera undervisningens
mål och för att hålla eleverna sysselsatta.112
Läromedlens plats i undervisningen sammanhänger till stor del med lärarens
pedagogiska grundsyn.113 Läromedlens roll beror även på vilket ämne eller
110 I ett internationellt perspektiv kan man konstatera att i Sverige tillämpas idag få metoder
för implementering och uppföljning av läroplanen, som t.ex. granskning av läroböcker och
pedagogiskt kommentarmaterial (Skolverket (2005)).
111 Se t.ex. Johnsen (1993).
112 Svingby (1982).
113 Se t.ex. Hägerfelth (2004).
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typ av ämne som avses. Den grad av inflytande som t.ex. läroböcker har på
undervisningen tycks vara störst i ämnen där delar av ämnesstoffet systema
tiskt bygger på varandra, som språk, matematik och naturorienterande ämnen
(NO-ämnen), medan läroböcker har mindre inflytande i ett ämne som sam
hällskunskap, där ämnesstrukturen inte ses som lika given.114

Syfte
Syftet med undersökningen som redovisas i denna rapport har varit att ge en
aktuell bild av läromedlens roll och funktion i grundskolan i det nuvarande
decentraliserade styrsystemet. För att närma sig detta har lärare som undervisar
i årskurs 5 eller 9 i något av de tre ämnena bild, engelska eller samhällskunskap
fått besvara en enkät eller delta i en intervju. Resultaten av undersökningen
baseras således på lärares uppfattningar och erfarenheter av bl.a. läromedelsan
vändning, val av samt utvärdering av läromedel.
De tre ämnen som undersökningen omfattar har olika karaktär och repre
senterar var sin ämnesgrupp – ett praktiskt-estetiskt inriktat ämne, ett språk
ämne och ett samhällsorienterande ämne. Dessa tre ämnen skiljer sig dessutom
åt genom att de är mer eller mindre hierarkiskt uppbyggda.
I undersökningen används en bred definition av läromedel som har sin
utgångspunkt i 1980 års läroplan, där läromedel beskrivs som sådant som
lärare och elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Det är således
intentionen, i det här fallet elevernas måluppfyllelse, som är avgörande för om
något ska betraktas som ett läromedel eller inte. Den breda definitionen inne
bär att läromedel och arbetssätt ibland tangerar varandra.
Resultaten visar på stora skillnader framför allt mellan hur lärare inom de
tre aktuella ämnena använder sig av läromedel. Det finns också vissa skillnader
mellan årskurserna. I flera avseenden förekommer dock drag som är gemen
samma oavsett ämne och årskurs. I detta avslutande kapitel lyfts några viktiga
likheter och skillnader i val och användning av läromedel i de tre ämnena fram
och diskuteras i relation till likvärdighet samt till de statliga styrdokumenten
och deras betydelse.

Val och användning av läromedel
Resultaten visar att det finns flera gemensamma drag mellan de olika ämnena.
Lärare i såväl bild, engelska som samhällskunskap tycker att de har stor frihet
att välja vilka läromedel de ska använda i undervisningen. Lärarna anser att
deras egen kompetens och pedagogiska grundsyn har stor betydelse för val
114 Gustafsson (1980).
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av läromedel och att deras möjligheter att själva välja läromedel har ökat. Att
lärares pedagogiska grundsyn har betydelse för såväl val som användning av
läromedel är också väl belagt i tidigare forskning.115 En anledning till att lärare
väljer ett visst läromedel är att det överensstämmer med lärarens egen syn på
kunskap och lärande samt den egna undervisningsstilen. Störst andel som
anser att de i mycket stor utsträckning kan påverka valet av läromedel återfinns
bland lärare som undervisar i bild, i synnerhet i årskurs 9. Resultaten överens
stämmer med Föreningen Svenska Läromedels (FSL) enkätundersökning,
enligt vilken en stor majoritet av lärarna i Sverige anser att de har möjlighet att
påverka val och inköp av läromedel för sin undervisning.116
Samtidigt styr andra faktorer än lärarna själva vilka läromedel som i prakti
ken används. En majoritet av lärarna i alla tre ämnen anser att skolans ekono
miska resurser påverkar vilka läromedel de använder sig av och att ekonomin
kan begränsa stora och dyra inköp. De lärare som är nöjda med sin skolas
ekonomiska resurser anser i större utsträckning än de lärare som är missnöjda
med ekonomin att de kan påverka valet av läromedel.
Lärarna bedömer också – oavsett ämne – att elevernas behov och förutsätt
ningar är en av de viktigaste faktorerna för val av läromedel, vilket är helt i
linje med intentionerna i grundskolans läroplan. Lärarna ställer flera olika krav
på vilka egenskaper ett bra läromedel ska ha och allra viktigast är att läromed
let skapar intresse hos eleverna och underlättar inlärning utifrån elevernas olika
kunskaper och förutsättningar.
Resultaten visar att lärarna i samtliga tre ämnen använder sig av ett flertal
olika läromedel i sin undervisning. I stort sett samtliga tillfrågade lärare i enkät
undersökningen instämmer också helt eller delvis i påståendet att det är viktigt
att använda sig av flera olika typer av läromedel. Den styrande effekt lärome
dlen kan ha på undervisningen är med andra ord fördelad på ett flertal olika
läromedel och inte enbart beroende av läroböcker.
Ett tydligt resultat är dock att det finns stora skillnader mellan ämnen och
årskurser när lärarna anger vilka läromedel som i praktiken används i undervis
ningen. Därigenom varierar läromedlens styrande effekter i olika ämnen. Allt
tyder på att läroböcker och andra tryckta läromedel fortfarande har en stark
ställning i undervisningen om man undantar ämnen som bild och andra prak
tiskt-estetiskt inriktade ämnen. I bild används framför allt egenproducerade
läromedel och bilder. I engelska är läroböcker klart dominerande, men kom
pletteras också med bl.a. hörövningar och skönlitteratur. I samhällskunskap
använder lärarna framför allt läroböcker – dock inte i samma utsträckning
som i engelska – samt information från massmedia och Internet. När det gäller
115 Se t.ex. Svingby (1982), Zahoric (1991) och Juhlin Svensson (2000).
116 Levén (2003).
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vilka ämnen som är mest beroende av läroböcker bekräftar såväl denna studie
som den norska utvärderingen av Reform 97117 resultaten från tidigare forsk
ning118, som visar att läroböcker styr i störst utsträckning i de mest hierarkiskt
uppbyggda ämnena, dit bl.a. engelska räknas. Praktiskt-estetiskt inriktade
ämnen, som t.ex. bild, grundar sig allra minst på läroböcker.
När det gäller användningen av läromedel finns vissa skillnader mellan
lärare i olika årskurser. Internet och bibliotek används t.ex. oftare i årskurs 9 än
i årskurs 5. I bild är det vanligare att lärare i årskurs 5 än i årskurs 9 använder
sig av lärarhandledningar och annat stödmaterial. I engelska är det betydligt
vanligare att lärare i årskurs 5 än i årskurs 9 ofta använder sig av läroböcker.
I samhällskunskap är det istället lärarna i årskurs 9 som använder läroböcker
i större utsträckning än lärarna i årskurs 5.

De statliga styrdokumentens betydelse
Idag anger de statliga styrdokumenten inte vilka läromedel som lärare och
elever ska använda. Såväl resultaten från enkäten som intervjuerna tyder på att
läroplan, kursplaner och betygskriterier har en relativt stor betydelse för valet av
läromedel. Detta gäller för flertalet lärare i samtliga tre ämnen. Det finns emel
lertid också relativt många lärare – en större andel i bild än i engelska och i sam
hällskunskap – som anser att läroplanen och kursplanerna har en liten eller ingen
betydelse alls för deras val av läromedel. När det gäller synen på betygskriterier
nas betydelse finns däremot ingen skillnad mellan lärarna i de olika ämnena.
Många lärare anser att styrdokumenten knappast ger någon direkt vägled
ning för valet av läromedel, men väl indirekt genom att mål och betygskriterier
har betydelse för planeringen av undervisningen och valet av arbetsuppgifter.
Kursplanemålens karaktär i samtliga de tre aktuella ämnena förutsätter att
eleverna ska kunna använda sig av olika typer av material och kunskapskäl
lor i sitt lärande. Kursplanernas mål ställer också höga krav på att arbetssättet
präglas av variation och att flera olika typer av läromedel används i undervis
ningen. Resultaten visar att det är långt ifrån självklart att de läromedel som i
praktiken används i undervisningen alltid korresponderar med målen. Exem
pelvis kan man utifrån mångfalden i kursplanemålen i engelska ifrågasätta att
läroboken får vara så dominerande. Man kan fundera över om läroböckerna
ger utrymme för att utveckla elevernas förmåga att uttrycka och motivera sina
egna åsikter som är framträdande i kursplanen.
En intressant iakttagelse är att engelsklärarna använder läroboken så flitigt
samtidigt som många är kritiska till att den styr deras undervisning för mycket.
117 Bachmann m.fl. (2005a, b).
118 Se t.ex. Gustafsson (1980) och Heyerdahl-Larsen (2000).
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En förklaring till detta kan vara att lärarna ser läroboken som en garanti för
att alla målen ska ingå i undervisningen. En annan orsak skulle kunna vara att
ämnet har en hierarkisk struktur och att det är i dessa ämnen som läroböcker
är mest framträdande. De senaste kursplanerna i engelska har dock medfört
en minskad betoning av den språkliga korrektheten och en förskjutning mot
en kommunikativ språksyn, som innebär att eleverna ska förstå språket och
kunna göra sig förstådda. Ämnets hierarkiska struktur bör således ha minskat,
vilket i sin tur borde innebära att lärarna skulle kunna vara mindre bundna till
en lärobok och känna sig fria att i större utsträckning än tidigare använda sig
av andra läromedel.
I undersökningens delstudie, Från idé till färdigt läromedel119, liksom i den
norska utvärderingen av Reform 97120, framgår bl.a. att läroplaner och kurspla
ner tycks ha en stor betydelse för hur förlagsproducerade läroböcker utformas.
Författare, redaktörer och konsulenter anger att läroböckerna är utformade
med läroplaner och kursplaner som grund.121
Hur ser då lärarna på kopplingen mellan styrdokumenten och läroböcker?
Flertalet lärare som besvarat enkäten instämmer helt eller delvis i påståendet
att läroböcker säkerställer att undervisningen överensstämmer med läroplan
och kursplan. Här finns dock skillnader mellan lärare i olika ämnen. Den
största andelen som instämmer i påståendet återfinns bland lärarna i engelska,
där också läroböcker dominerar undervisningen, medan minst andel hittas
bland lärarna i bild, där läroboken oftast har en underordnad ställning. Resul
taten överensstämmer till stor del med vad som framkom i den norska utvär
deringen av Reform 97, där utvärderarna drog slutsatsen att läroboken har en
legitimerande funktion i lärarnas arbete: så länge de följer en lärobok upplever
de att de kan vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll
och principer.122 Läroböckernas legitimerande funktion är också känd från
tidigare forskning.123 I den forskningsöversikt som presenteras i denna rapport
skriver Boel Englund bl.a. om lärobokens kunskapsgaranterande-auktorise
rande roll. Med detta avses att lärare tycks se läroboken som en garanti för att
läroplanens och kursplanernas mål uppfylls. Till detta kan man också föra den
särskilda auktoritet som just text har haft i skolan och i samhället som helhet.
Läroböcker och uppslagsböcker är exempel på texttyper som har varit särskilt
auktoritativa.
En majoritet av lärarna i engelska och närmare hälften av lärarna i sam
hällskunskap instämmer helt eller delvis i påståendet att läroböcker säkerstäl
119
120
121
122
123

Se bilaga 2.
Bachmann m.fl. (2005a, b).
Se även bilaga 1.
Bachmann m.fl. (2005a).
Se t.ex. Hellström (1986), Wennberg (1990), Juhlin (1994) och Juhlin Svensson (2000).
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ler att undervisningen överensstämmer med läroplan och kursplan. Man kan
således konstatera att lärarna överlämnar mycket av sitt handlingsutrymme till
läroboksproducenterna och att läroböcker har en viktig roll för att konkretisera
styrdokumenten.124
Resultat från Skolverkets granskning av läroböcker i vissa ämnen visar dock
att många läroböcker har brister och långtifrån alltid är helt i överensstäm
melse med läroplanernas värdegrund och kursplanernas mål.125 Detta talar för
att det finns anledning att ifrågasätta läroböckernas legitimerande funktion,
dvs. att de skulle utgöra en garanti för att styrdokumenten följs. Läroböcker
är dock inte enbart text och bildinnehåll. Det handlar även om hur lärarna
använder läroböckerna i undervisningen. Resultaten från den norska utvärde
ringen av Reform 97 och andra studier visar emellertid att lärarna inte alltid
använder läroböckerna så som producenterna tänkt sig. 126 Dessa studier tyder
på att det t.ex. är få lärare som använder läroboken som källa till praktiska
uppgifter för eleverna och eleverna kan sällan påverka hur snabbt de ska gå
fram i läroboken trots att producenterna haft sådana intentioner. Det sist
nämnda visar sig också i denna studie av läromedelsanvändningen i engelska.
Som tidigare nämnts ställer kursplanernas mål i samtliga tre ämnen höga
krav på att arbetssättet präglas av variation och att flera olika typer av läro
medel används i undervisningen. Undersökningen visar att de lärare som ofta
deltar i diskussioner om läroplan och kursplan tenderar att använda sig av fler
läromedel i sin undervisning jämfört med dem som sällan eller aldrig deltar
i sådana diskussioner. Av resultaten framgår också att läroboken anses ha en
relativt liten betydelse för att tillgodose elevers olika behov och förutsättningar
samt för att väcka elevernas intresse och engagemang. Närmare analyser visar
att ju fler läromedel som används desto vanligare är det att lärarna i engelska
och samhällskunskap bedömer att alla eller nästan alla deras elever är intres
serade av det aktuella ämnet. Det framgår också att de engelsklärare som
planerar tillsammans med sina elever i mindre utsträckning använder läro
böcker jämfört med övriga lärare. Engelsklärare som planerar tillsammans med
eleverna använder istället i högre grad tidningar, skönlitteratur, Internet och
aktuella händelser än övriga engelsklärare. Resultaten tyder på att när eleverna
är delaktiga i planeringen av undervisningen i engelska minskar användningen
av läroböcker, medan andra typer av läromedel får ett större utrymme. Det är
dessutom vanligare att samhällskunskapslärare som planerar sin undervisning
tillsammans med sina elever använder Internet oftare än andra lärare.

124 Se även Bachmann m.fl. (2005a, b).
125 Se Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?, som publiceras senast den 1
december 2006.
126 Bachmann m.fl. (2005a, b) och t.ex. Heyerdahl-Larsen (2000).

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 133

Likvärdighet
I denna undersökning har läromedel studerats utifrån lärarnas perspektiv. En
intressant fråga är vilken betydelse läromedlen har för eleverna och hur olika
läromedel påverkar deras möjligheter till måluppfyllelse? Resultaten kan ställas
i relation till det övergripande målet om en likvärdig utbildning.
Begreppet likvärdighet är ett politiskt, komplext begrepp vars innebörd har
varierat över tid. De två aspekter som detta begrepp vanligtvis avser är lika
tillgång till utbildning samt likvärdig utbildning.127
En likvärdig utbildning är inte detsamma som att undervisningen ska utfor
mas på samma sätt överallt, utan handlar om att alla elever ska ha lika möjlig
heter att nå uppsatta mål. Läro- och kursplanerna är grunden för att utbild
ningen, oavsett var i landet den ges, har samma mål. Undervisningen ska dock
anpassas utifrån elevers olika behov och förutsättningar och varieras i mötet
med olika elever. Den bör därmed se olika ut i olika klassrum och skolor. För
att alla elever ska ha lika möjligheter att nå målen måste denna flexibilitet i
undervisningen finnas samtidigt som undervisningen även i andra avseenden
håller hög kvalitet.
En viktig kvalitetsaspekt inom skolan är lärarkompetensen. I en kunskapsö
versikt från 2002 redovisas den samlade forskningen om betydelsen av lärares
kompetens för elevernas resultat.128 Av denna framkommer att lärarkompeten
sen är en viktig variabel som påverkar elevers resultat. Lärarkompetens är dock
ett komplext begrepp som utöver lärarutbildning, ämneskunskaper, pedago
giska kunskaper, erfarenhet och kompetensutveckling även har andra dimen
sioner. Ett huvudresultat utifrån forskningen är att effektiva lärare anpassar sin
undervisning så att den passar olika elevers behov. I kunskapsöversikten sägs:
En bred repertoar av undervisningsmetoder är det mest framträdande draget hos
en skicklig lärare, liksom att läraren har ett vitt spektrum av interaktionsstilar
och strategier som han eller hon kan tillämpa med hänsyn till olika elevgrupper
och individer.129
Resultaten kan ställas i relation till användning av läromedel där en flexibel
och varierad användning torde gynna elevernas resultat.
En nyligen publicerad rapport inom Skolverket har belyst frågan om
grundskollärares kompetens och dess betydelse för elevernas lärandemiljö och
prestationer i ämnena svenska, engelska och matematik.130 Man finner att
lärare som har både lärarutbildning och utbildning i ämnet har positiv bety
127
128
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130

Skolverket (2006a), se även Skolverket (1996) och SOU 2002:121.
Gustafsson och Myrberg (2002).
Doyle (1985).
Skolverket (2006b).

134 LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

delse för elevernas lärande i svenska och engelska. Inget sådant samband finner
man dock i matematik. Ett annat mer nedslående resultat är att de utbildade
lärarna inte verkar kunna nå de lågpresterande eleverna. Utifrån studiens
resultat drar man slutsatsen att lärarutbildning är en viktig men inte tillräcklig
förutsättning för att nå bra resultat och en bra lärandemiljö för alla elever.
Att välja och använda ”rätt” läromedel i undervisningen är en viktig del av
lärares kompetens och en kvalitetsaspekt utifrån elevernas perspektiv eftersom
läromedel ska hjälpa dem att uppnå målen. I föreliggande undersökning reser
resultaten kring tillgången på och användningen av läromedel en rad olika
frågor kring likvärdighet som är angelägna att diskutera. Lärarna i respektive
ämne brottas med specifika problem i förhållande till de läromedel de valt att
använda eller som krävs för att nå kursplanemålen.
I bildämnet, som i mycket liten utsträckning grundar sig på läroböcker, har
tillgången till material och teknisk utrustning för bildarbete stor betydelse.
I kursplanen anges bl.a. att eleverna ska kunna framställa bilder med hjälp
av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator- och
videoteknik. Undersökningen visar dock att det tycks saknas materiella förut
sättningar att leva upp till vissa av kursplanemålen på många skolor. En av fyra
lärare som undervisar i bild bedömer t.ex. att tillgången till datorer och annan
teknisk utrustning är dålig, medan sex av tio lärare i bild anser att tillgången
till ändamålsenliga lokaler är dålig. Samtidigt tyder intervjuerna med lärarna i
bild på att läromedelsanvändningen i stor utsträckning handlar om att anpassa
undervisningen till elevers olika behov, förutsättningar och intressen. Av enkät
resultaten kan man utläsa att bland lärarna i bild finns den största andelen som
anger att elevernas önskemål påverkar val av läromedel.
I engelska utgör läroböcker basen i undervisningen. Många lärare är dock
kritiska till läroböckernas dominerande ställning och anser att de styr under
visningen för mycket och sällan är anpassade till elevernas olika behov och
förutsättningar. Detta resultat tyder på att läroböckerna har en struktur och
uppläggning som gör det svårt att använda dem på ett flexibelt sätt utifrån vad
som passar eleverna.
Utifrån ett likvärdighetsperspektiv finns resultat kring läroböcker som är
intressanta. I engelska framgår att läroböckerna har styrande effekter som
pekar åt olika håll – de både försvårar och gynnar en individualiserad under
visning. Läroböcker kan utgöra en sammanhållande kraft och styra under
visningen på så sätt att alla elever förväntas arbeta i samma takt. De är ofta
årskursbaserade, vilket också gör det svårt att individualisera undervisningen.
En kritik som vissa lärare framför mot läroböckerna är att de inte är anpassade
till elevers olika förutsättningar och behov.
Samtidigt kan läroböcker även gynna en individualiserad undervisning.
Eleverna kan arbeta självständigt med lärobokens övningsuppgifter, enskilt
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eller i grupp. Läroböcker kan vara utformade så att uppgifterna har olika
”spår” eller svårighetsnivåer. Läroböcker kan alltså vara en grund för en slags
nivåindelning av eleverna inom klassens ram, vilket en del lärare tycker är posi
tivt. Nivåindelning är dock inte acceptabelt om det innebär för lågt ställda för
väntningar och att eleven ”låses in” och stannar upp i sin kunskapsutveckling.
En nivåindelning ska därför fortlöpande omprövas och ta sin utgångspunkt i
elevens utveckling och inte påverkas av andra faktorer, som t.ex. att läroböcker
är årskursbaserade. Kunskapen om läroböcker som en grund för nivåindelning
av eleverna och vilka konsekvenser det kan få är bristfällig och behöver under
sökas närmare.
I samhällskunskap används information från Internet och massmedia rela
tivt ofta, vilket innebär en speciell problematik då denna inte är skriven eller
skapad för att i första hand användas som läromedel. Ett kritiskt förhållnings
sätt blir därmed av yttersta vikt för både lärare och elever. Undersökningen
tyder på att lärare som undervisar i samhällskunskap förhåller sig kritiska inte
enbart gentemot t.ex. information från Internet eller massmedia utan även
i förhållande till läroböcker. Fler än fem av tio lärare vill dessutom att deras
undervisning i samhällskunskap främst ska utveckla elevernas förmåga till kri
tiskt tänkande. Samtidigt visar undersökningen att inte alla samhällskunskaps
lärare upplever att de har tillräcklig kompetens för att kunna bistå sina elever
när de ska söka information på Internet.
Ett problem med läroböcker, inte minst i samhällskunskap, är informations
tätheten. Strävan efter att få med så mycket information som möjligt inom
den begränsade ram som en lärobok erbjuder medför att författarna skriver
koncentrerat, såväl språkligt som innehållsmässigt, vilket gör texterna svårtill
gängliga för många elever.131 I ämnen som engelska, där undervisningen i stor
utsträckning baseras på läroböcker redan i de tidiga årskurserna, spelar elever
nas läsförmåga också en avgörande roll. 132 I ämnen där undervisningen i hög
grad baseras på läroböcker ställs det således stora krav på lärarens förmåga att
anpassa undervisningen till elevernas olika behov och förutsättningar utan att
mer långvarigt nivåindela eleverna, t.ex. genom att förhålla sig relativt fritt till
läroböckerna och välja andra läromedel som komplement. Undersökningen
visar att detta ofta är fallet i samhällskunskap, men däremot inte i engelska där
läroboken är mer styrande.
När undervisningen utgår från en lärobok blir den mer styrd av läraren och
det finns inte speciellt stort utrymme för elevernas egna initiativ såsom läropla
nen och kursplanerna föreskriver. Boel Englund menar att en del av hindren
för elevinflytande över undervisningen har ett samband med läroboken, dess
131 Se t.ex. Reichenberg (2000, 2003).
132 Se t.ex. Lundahl (2001).
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funktioner och starka ställning, men också med hur lärare uppfattar målen
för undervisningen.133 Föreliggande undersökning visar dock att en lärobok
kan användas på olika sätt av olika lärare.134 Vissa lärare följer noggrant den
lärobok de använder sig av, medan andra väljer att enbart använda de avsnitt i
läroboken som de bedömer är bra och relevanta. Ytterligare andra lärare använ
der sig av flera olika läroböcker och väljer den lärobok och de kapitel som de
tycker är lämpliga beroende på kursmoment.

Några avslutande reflektioner
Tidigare sökte staten via olika insatser på läromedelsområdet kontrollera och
styra läromedelsanvändningen i skolan. I dagens decentraliserade skolsystem
betonas istället lärares professionella ansvar och frihet att själva välja arbets
sätt och läromedel. Resultaten från denna undersökning visar att lärare också
utnyttjar dessa möjligheter, men på olika sätt. Vissa lärare, särskilt i engelska,
använder en lärobok i princip varje lektion. Lärare som undervisar i bild eller
i samhällskunskap varierar användningen av läromedel betydligt mer än vad
som är fallet i engelska. I bild görs detta ofta utifrån en tanke om vad som pas
sar eleverna och deras intressen, medan det i samhällskunskap handlar om att
komplettera läroboken med andra läromedel för att t.ex. ge eleverna aktualitet
och fördjupning.
Undersökningen visar att lärarna är samstämmiga i sina krav på vilka
egenskaper ett bra läromedel bör ha. Det viktigaste är att ett läromedel skapar
intresse hos eleverna och underlättar inlärning anpassad till elevernas olika
behov och förutsättningar. Dessa resultat tyder på att det finns ett ”underi
frånperspektiv” och att lärarna har ambitioner att faktiskt anpassa läromedlen
till att elever är olika. Detta är helt i linje med de statliga styrdokumentens
intentioner. En bärande tanke bakom dagens decentraliserade styrsystem är att
lärarna som har kunskap om elevernas behov, förutsättningar och intressen kan
välja de läromedel som bäst passar eleverna.
Resultaten pekar dock även på att lärarnas intentioner kan vara svåra att
genomföra i praktiken. Framför allt gäller detta engelska där läroboken utgör
det dominerande läromedlet trots att många lärare anser att läroboken styr
deras undervisning för mycket och att läroböcker inte fungerar för alla elever.
Gemensamt för alla tre ämnen är att det är förhållandevis ovanligt att elever
är delaktiga i planeringen av undervisningen eller i val och utvärderingar av
läromedel. Detta strider mot läroplanens mål att utveckla elevers delaktighet
och inflytande. Att eleverna i endast mindre omfattning involveras i utvärde
133 Englund (1999).
134 Se även t.ex. Zahoric (1991).
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ringar kan också försvåra lärarnas möjligheter att välja läromedel som optimalt
stödjer elevernas lärande. Det glapp som i vissa avseenden framträder mellan
lärarnas lovvärda intentioner och det som i praktiken genomförs har tidigare
dokumenterats inom pedagogisk forskning.135 Avståndet kan ibland förklaras
med bristande yttre förutsättningar, exempelvis att skolans ekonomi inte til�
låter inköp av de läromedel som erfordras. Ibland uttrycks att det handlar om
tidsbrist eller bekvämlighet från lärarens sida. Resultaten tyder på att det finns
anledning att mer djupgående diskutera läromedel i förhållande till elevernas
måluppfyllelse och att även förstärka lärares kompetens inom detta område.
Många lärare, framförallt i engelska, anser att läroboken är ett sätt att
säkerställa att undervisningen överensstämmer med läroplanen och kurspla
nen. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att lärarna överlämnar mycket av sitt
handlingsutrymme till läroboksproducenterna och att läroböcker har en viktig
roll för att konkretisera de nationella styrdokumenten.136 Resultat från Skolver
kets granskning av läroböcker i vissa ämnen137 – bl.a. samhällskunskap – visar
dock att många läroböcker har brister och långtifrån alltid är helt i överens
stämmelse med läroplanernas värdegrund och kursplanernas mål. Detta talar
för att det finns anledning att ifrågasätta läroböckernas legitimerande funktion,
dvs. att de skulle utgöra en garanti för att styrdokumenten följs.
Skolverkets granskning visar också att läroböcker aldrig kan vara helt
igenom objektiva eller uttömmande. Beskrivningar och urval av stoff är alltid
färgade av bl.a. författarnas kunskaps- och historiesyn. Läroböckerna ställer
därför stora krav på läraren när det gäller att granska och värdera innehållet i
läroböckerna och att kunna leda elevernas samtal och reflektioner i riktning
mot målen i läroplaner och kursplaner. Föreliggande studie visar att detta
gäller även för andra källor som används som läromedel, t.ex. tidningar och
information från Internet. Sett mot denna bakgrund är det angeläget att lärare,
blivande lärare och elever får ökade kunskaper när det gäller att välja, analysera
och kritiskt granska olika källor.
Forskning visar att en viktig kvalitet hos en effektiv lärare är förmågan att
variera undervisningen så att den passar olika elever. En likvärdig utbildning
betyder med andra ord inte att den ska utformas på samma sätt överallt. Det är
snarare flexibiliteten och variationen som är själva nyckeln för att nå alla elever.
Om man överför detta resonemang till användning av läromedel så skulle mer
varierad användning gynna elevernas resultat. Detta kan vara speciellt viktigt
för de elever som har svårighet att uppnå målen, där mer medvetna val av
135 Se t.ex. Henckel (1990) och Richardson (2001).
136 Samma resultat återfinns i utvärderingen av Reform 97 i Norge. Se Bachmann m.fl.
(2005a, b).
137 Se Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?, som publiceras senast den
1 december 2006.
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läromedel kan bidra till att skapa intresse och motivation. Här skulle också
läromedelsförlagen kunna göra en insats genom att producera läromedel som
gör det möjligt att variera undervisningen och dessutom mer aktivt inkludera
elever i framtagningen av läromedel.138

138 En sådan slutsats dras också i en nyutkommen avhandling om hur läromedel används i
matematikundervisningen. Se Johansson (2006).
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Bilaga 1. Skolverkets kontakter
med läromedelsbranschen
I arbetet med skolans styrdokument, framför allt kursplanerna, är det viktigt
att de som producerar läromedel till skolan är väl informerade om intentio
nerna, tankarna bakom och innehållet i styrdokumenten. I förankringen och
implementering av nya styrdokument är professionen en mycket viktig mål
grupp, till den målgruppen räknas också de som producerar läromedel.
Skolverket har kontakt med läromedelsproducenter via deras branschor
ganisation – Föreningen Svenska Läromedel (FSL). När nya styrdokument
skapas informerar Skolverket branschen om dessa styrdokument, framför allt
kursplaner, i deras forum, som är konferenser eller interna möten. Lärome
delsförfattare bjuds också in att delta i de nationella konferenser för lärare,
skolledare, studie- och yrkesvägledare m.fl. som Skolverket genomför när nya
styrdokument ska implementeras. På dessa konferenser ges läromedelsförfat
tarna möjlighet att träffa både Skolverkets experter som skrivit kursplanerna
och de som ska hantera kursplanerna, dvs. professionen.

140 LÄROMEDLENS ROLL I UNDERVISNINGEN

Bilaga 2. Från idé till färdigt läromedel
ULRIKA SUTORIUS

Bakgrund och syfte
I samband med att Skolverket inledde sitt Läromedelsprojekt framkom att det
saknas fördjupad kunskap om processen från idé till färdigt läromedel. Det
beslutades då att en delstudie skulle genomföras inom projektet, vars syfte
skulle vara att beskriva och belysa denna process. Delstudien genomfördes
under perioden november 2004 till februari 2005.

Metod
Avgränsningar
Eftersom Skolverkets Läromedelsprojekt har varit avgränsat till ämnena bild,
engelska och samhällskunskap är det framför allt dessa tre ämnen som berörs
i denna delstudie. Läromedelsutgivningen skiljer sig åt i de olika ämnena.
Engelska och samhällskunskap är ämnen med stora utgivningar av läromedels
paket, medan bildämnet står för en mycket liten utgivning, och då som ett
nischämne; något som inte ger vinst men kanske goodwill åt förlagen.
Med läromedel avses i denna studie tryckta läromedel, framför allt läro
böcker, men även kopieringsunderlag, CD-rom139, CD-skivor, DVD, kortlå
dor, spel, Internet och pdf-filer.

Urval
De sex bokförlag som har kontaktats för att delta i denna studie är de förlag
som enligt Föreningen Svenska Läromedel (FSL) är de stora aktörerna på
läroboksmarknaden vad gäller läroböcker för grundskolan. Fem av förlagen är
relativt stora förlag, medan ett är ett mindre förlag vars produktion riktar sig
till yngre elever och barn i förskola.
Urvalet av författare har gjorts med hjälp dels av 2003 års bokkataloger
från olika läroboksförlag, dels av förslag från de förlag som deltagit i studien.
Urvalet är således inte slumpmässigt eller nationellt representativt för Sveriges
läroboksförfattare. Istället har urvalet genomförts för att få spridning i den
139 Stora läromedelspaket innehåller ofta CD-romskivor med exempelvis övningsuppgifter
och facit.
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intervjuade gruppen – spridning t.ex. med avseende på antal skrivna läro
böcker, om de skrivit själva eller tillsammans med andra och om de skrivit
läroböcker som riktar sig till yngre och/eller till äldre elever. En kort beskriv
ning av varje författare inleder respektive ämnesavsnitt.

Intervjuer
Studien bygger på intervjuer med tolv läroboksförfattare140, fyra i vardera
ämnet bild, engelska och samhällskunskap, samt nio förlagspersoner141 från
sex läroboksförlag. Intervjuerna har framför allt handlat om processen, men de
har också kommit att handla mycket om sådant som läromedelsanvändning,
svårigheter att hitta nya författare och rena innehållsdiskussioner. Intervjuerna
har varit strukturerade utifrån en intervjuguide, men intervjuformen har ändå
skapat möjlighet för respondenterna att ta upp andra frågor. Intervjuguiden
är uppbyggd kring fyra teman: idé, projektbeskrivning, arbetsgång och färdig
produkt.
De intervjuade förlagspersonerna kommer att benämnas redaktörer eller
förläggare, medan författarna kommer att presenteras med fingerade namn.
Detta bidrar till att skapa anonymitet, samtidigt betyder inte detta förfarande
nödvändigtvis att läsare inte kan känna igen personerna.

Förlagen
Processen
Föreningen Svenska Läromedel (FSL) har i en modell beskrivit hur läromedels
produktionen går till. 142 Ett av de sex förlagen verkar följa denna modell
ganska väl. Denna studie visar dock att gången skiljer sig markant från denna
modell i många fall. Den modell som presenteras här är en som baseras på de
intervjuer som gjorts i denna studie. Denna modell stämmer inte helt överens
med hur alla förlagen arbetar. Exempelvis kan projektgruppen vara tillsatt,
åtminstone till en del, i det första skedet. Detta gäller kanske främst sådana
projekt där samarbetet mellan författare och redaktör redan pågått i flera år.
Framför allt gäller denna modell vid stora läromedelspaket, i denna studie
alltså för ämnena engelska och samhällskunskap. Att framställa ett sådant
paket tar mellan tre och fem år. Produktion av läromedel i ämnet bild går till
på ett annat sätt, vilket beskrivs i författardelen. Även produktionen av min
140 Könsfördelningen bland de intervjuade författarna: bildämnet: tre kvinnor och en man,
engelska: en kvinna och tre män, samhällskunskap: en kvinna och tre män.
141 Redaktörer och förläggare.
142 Föreningen Svenska Läromedel (2003).
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dre, t.ex. laborativa, läromedel ser annorlunda ut. Dels brukar denna process
gå mycket fortare, dels produceras en del utomlands.
Figur B1. Modell över läromedelsproduktion.
FAS 1. PLANERING

FAS 2. PROJEKTSTART

Behoven analyseras

Projektgruppen sätts ihop

Idé skissas och diskuteras

Innehållet planeras

Författare rekryteras

Studier av läroplaner och kursplaner

Ekonomin undersöks

Tidsplan
Budget

FAS 3. PRODUKTION

FAS 4. PUBLICERING

Författarna skriver manus

Marknadsföring

Granskning av innehåll och språk

Utvärdering

Formgivning

Revidering och nytryck

Utprövning – referensgrupper
Korrektur

Fas 1: Planering
Marknaden: lärarnas behov, konkurrenterna, ekonomiska villkor
Processen från idé till färdigt läromedel ser mycket lika ut på de olika förlagen.
I början är det en förläggare eller utgivningschef som drar igång ett projekt,
eventuellt tillsammans med en idégrupp. Stora läromedelspaket är alltid förlags
initierade. Förr var det vanligt att författare kom till förlagen med färdiga
manus. Nu sker detta sällan, särskilt på de stora förlagen.
Framför allt är det två faktorer som bestämmer tillkomsten av ett läromedel:
lärarnas behov och marknadsandelar. På mindre förlag kan även pedagogiska
visioner styra en utgivning. Även här är man givetvis beroende av att läromed
let säljer, men ibland får andra villkor driva på produktionen. På dessa förlag är
det också nästan lika vanligt att en författare kommer med ett färdigt manus,
som att förlaget initierar ett projekt. I dessa fall har man inte heller möjlighet
att göra några större marknadsundersökningar, utan man går mer på sin egen
uppfattning.
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Vid utgivningar av stora läromedelspaket hos de större förlagen är dock
en grundförutsättning att det kommer att sälja. Dessa stora produktioner är
mycket kostnadskrävande; ett läromedelspaket kostar miljontals kronor att
producera. Att läromedlet måste vara säljbart och att ekonomiska villkor styr,
kommenterar en förläggare så här, ”det finns ingen motsättning, det som säljer
bra, vill också lärarna ha”. Därför är projekteringsfasen mycket viktig. Förläg
garen eller idégruppen börjar ofta med att ”scanna av” marknaden, dvs. de
undersöker vad som saknas, vad konkurrenterna har och inte har samt tar reda
på vad som saknas inom den egna produktionen.
Förlagen vill också veta vad skolorna efterfrågar. Det är oftast läraren som
står i fokus för denna bedömning, i andra hand eleven. Eftersom det är läraren
som väljer, köper och oftast bestämmer över läromedelsanvändningen, gör
några förläggare mycket ambitiösa undersökningar bland just lärare. Ett av
de sex förlagen genomförde t.ex. en gedigen marknadsundersökning när det
skulle producera ett nytt läromedelspaket i SO-ämnena för årskurs 6-9. För att
få ett så bra helhetsgrepp som möjligt om vad som behövdes genomförde man
en s.k. beteendestudie i 17 skolor, vilket innebar att man satt med på SO-lek
tioner och observerade användningen av läromedel. Man gjorde också djupin
tervjuer med ett 40-tal lärare samt genomförde en enkätundersökning bland
ett 100-tal lärare om böckernas utformning.
Att förlagen gör sådana stora undersökningar visar tydligt hur de arbetar
för att vara så breda och allmänna som möjligt. För även om nästan alla förlag
följer skoldebatt och nya pedagogiska trender säger sig inget kunna ligga i
framkant av någon pedagogik. De flesta förlagen vill att deras läromedel ska
passa en majoritet av landets lärare. Man utgår i första hand från undervis
ningstradition och vill gärna vara mer eller mindre ”mainstream”.
Författarrekrytering
På frågan hur förlagen går till väga för att hitta nya författare har alla suckat
och sagt att det är bland det svåraste som finns. Enligt förlagen är minst 9 av
10 av alla läromedelsförfattare också lärare. Så vill förlagen också ha det. Vissa
förlag arbetar också med exempelvis journalister och andra professionella skri
benter. Ett krav vissa av förlagen har, förutom att de helst ska vara lärare, är att
författarna måste vara duktiga skribenter: de ska kunna skriva målgruppsan
passat och engagerat och dessutom vara goda pedagoger. Andra förlag betonar
istället att författarna i första hand är ämneskompetenta då redaktörerna kan
göra en del av skrivjobbet. Eftersom det är så svårt att hitta alla dessa egenska
per i en och samma person arbetar man ofta med författargrupper. Ibland sät
ter man samman författargrupper av gamla och nya författare, för att få både
erfarenhet och fräscha kunskaper.
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Fas 2: Projektstart
Projektgruppen bildas
Efter att en eller flera förläggare har arbetat fram en idé om ett nytt läromedel
bildas en projektgrupp. Ibland bildas denna projektgrupp redan i ett tidi
gare skede av processen. Utformningen av denna grupp är oerhört viktig för
projektets utveckling. Projektgruppen kan bestå av en eller flera redaktörer,
en formgivare och en bildredaktör. Vissa förlag har också en projektledare. Då
är det projektledaren som ansvarar för och driver på projektet som helhet och
redaktören som ansvarar för texten. Annars är det redaktören som ansvarar
för hela projektet gentemot förläggaren. Jämsides med projektgruppen finns
författaren eller författargruppen.
Innehåll och tidsplan
På de stora förlagen är arbetet med ett stort läromedel ofta väldigt förlags
styrt. Nästan alla förlag skriver synopsis med en strikt plan över innehåll, form
och tid. Detta görs i samråd eller tillsammans med författaren eller förfat
targruppen. På det här stadiet diskuterar man innehåll, eventuell pedagogisk
inriktning, språklig stil och formspråk. Även om läromedlet är förlagsstyrt har
författare med erfarenhet stort inflytande över den kommande produkten. Nya
författare har i allmänhet mindre att säga till om. Men ofta strävar man efter
att förlag och författare är överens.
Samtidigt med synopsis och produktbeskrivning görs även provlayouter.
Här bestäms hur formen ska se ut, t.ex. om det ska vara en- eller tvåspaltig text
och vilket radavstånd man ska använda. Man diskuterar eventuellt vid denna
tidpunkt också om man ska ha faktarutor, uppgifter, ordförklaringar, samman
fattningar och även vilka slags bilder man ska ha. Att se helheten är oerhört
viktigt vid läromedelsproduktion. Detta innebär också att man samordnar
produktionen på ett förlag vid utgivning av t.ex. samhällskunskap för årskurs
4-6 och årskurs 7-9, trots att dessa görs av helt olika redaktioner.
Förlagen gör även noggranna tidsplaner. En detaljerad tidsplan kan t.ex.
beskriva exakt tidpunkt för när varje kapitel ska vara klart och när det ska
redigeras. Ett stort läromedel innehållande bl.a. basböcker, övningsböcker och
CD-skivor tar mellan två och fem år att ta fram. Normalt tar planeringsfasen
eller projekteringsfasen från några månader till ett år, medan produktions
fasen tar ungefär ett år för utgivningen av en lärobok. Till detta kommer en
publiceringsfas som sträcker sig från ett halvår till tre år vid utgivning av stora
läromedelspaket, där en bok i taget ofta tas fram. Produktionen av laborativa
läromedel eller kopieringsunderlag kan gå betydligt snabbare.
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Läroplaner och kursplaner
I samband med att man bestämmer ett läromedels innehåll läser och analyserar
man läroplaner och kursplaner. En del förlag framhåller detta som en av de
viktigaste punkterna i processen. ”Vi lusläser sådant”, säger en förlagsperson.
Andra menar att det mer sker på rutin. De nationella proven framhålls som
avstämningspunkt, vilket innebär att läromedlen ska vara uppbyggda på så sätt
att läraren enkelt kan följa dem så att eleverna kan klara dessa prov.
De intervjuade menar att läroplaner och kursplaner är ”fria”, ”vida”, ”icke
styrande” men också ”oklara”. En förläggare utrycker sig på följande sätt: ”ta
dig dit men gå hur du vill”, dvs. att läroplansmål är bestämda medan vägen dit
är fri och odefinierad. Överlag uppfattas det som positivt att styrdokumenten
ger utrymme för stor frihet i produktionen av läromedel. Men det finns också
de som påpekar att styrdokumenten känns ”luddiga” och inte ger tillräckligt
tydliga ramar. En av intervjupersonerna tycker att de var mer hjälpta av före
gående läroplaner: ”Nu ser vi på vad som är rimligt, att det inte på något sätt
skär sig mot kursplaner och läroplaner.” Undervisningstradition styr minst lika
mycket. Alla förlag betonar att det gäller att finna en balans mellan vad styr
dokumenten säger och vad lärarna på skolorna vill ha. Många förläggare och
redaktörer hävdar att de vet mer än lärarna om vad som står i styrdokumenten.
Detta har till följd att lärarna inte alltid förstår varför ett läromedel innehåller
vissa moment eller faktauppgifter.
Det faktum att läroplaner och kursplaner upplevs som både otydliga och
ganska fria tycks bero på att de mer fokuserar på breda kompetensmål än
tydliga faktakunskaper. I engelska är det särskilt en punkt som flera framhåller
att de följer: betoningen av interkulturell kompetens. Detta görs bl.a. genom
att läroböckerna utspelar sig i olika engelsktalande länder med vanliga och
verklighetsnära människor.

Fas 3: Produktion
Manusarbete
Förr kunde det hända att förlagen beställde ett manus som kom in efter ett år. Då
hade författarna mycket större makt över produktionen. Nu händer detta aldrig.
Nu vill förlagen ha kapitel för kapitel. Ofta samarbetar författare och redaktör
med utformningen av manuset. Vanligast är att författarna arbetar med sina texter
och sedan får råd, stöd och kritik av förlaget i omgångar. På små förlag kan det se
helt annorlunda ut. Där kan det vara så att en författare kommer med ett färdigt
manus som sedan eventuellt arbetas om tillsammans med förlaget.
Flera redaktörer som arbetar nära sina författare betonar hur hårt arbetet
med manusbearbetning är. En säger: ”Det är mycket kill your darlings … det
är blod, svett och tårar”, men tillägger att kanske inte så mycket blod, men
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väldigt mycket av de båda andra delarna. Ofta har författarna starka idéer men
dessa måste stämma överens med förlagets idé. Erfarna författare har ofta mer
pondus och får igenom sina synpunkter lättare.
I engelskämnet ingår i denna fas ett gediget arbete med ordlistor. I samma
ämne gör man nu också hörövningar till varje text. Då åker många förlag, både
författare och redaktörer, till England och spelar in dessa i en studio. Även alla
texter spelas ibland in. I engelskämnet arbetar författare och redaktörer också
mycket med sånger, särskilt för små barn, som genom sång och musik tränar
engelska utan att de tänker på det. En del författare skriver egna sånger som
passar till texterna.
Förutom elevmaterial görs även lärarhandledningar. Om författaren inte är
lärare brukar redaktören stå för denna, annars hör det till författarens arbets
uppgifter. Förr var det vanligare att lärarhandledningar kom ut på marknaden
långt efter basböckerna. Nu strävar förlagen efter att komma ut med dessa
samtidigt med den övriga produktionen. Man försöker uppmuntra författarna
att arbeta parallellt med lärarhandledningen. Några lyckas, men inte alla. Det
är helt enkelt svårt för författarna att hinna med detta samtidigt. ”Man tänker
på den hela tiden”, säger en förläggare, ”men det är den sista komponenten
författaren gör”. Att försäljningen av lärarhandledningar allmänt går dåligt, gör
det också mindre angeläget för författarna att hinna med detta samtidigt.
De intervjuade betonar vikten av lärarhandledning. I den får man veta
syftet med läromedlet, hur det kom till, hur det kan användas på bästa sätt
– hela den pedagogiska förklaringen. Dessutom får läraren massor av tips
på allt från webbsidor till hur man kan förnya sig. Många förlagspersoner
menar att lärarna inte tycker sig behöva lärarhandledning för att de anser sig
vara så erfarna. Trots det frågar lärare förlaget om sådant som självklart står i
lärarhandledningen. ”Den är lika viktig som basbok, övningsbok och inspel
ningar”, betonar en redaktör i engelska.
Granskning
Innan läromedlen kan komma ut på marknaden måste de språk- och fakta
granskas. I ämnet samhällskunskap granskas språket av redaktören. Språk
granskningen syftar bl.a. till att undvika att språket blir för tungt, abstrakt eller
krångligt eller att det finns tankeluckor i texten.
Ofta anlitar förlagen ämnesexperter från universitet och högskolor som
faktagranskar läromedlen. För en SO-satsning kan många olika faktagranskare
anlitas eftersom denna omfattar så många olika discipliner, såsom ekonomi,
sociologi och statskunskap.
I engelska har man ingen faktagranskning förutom den man själv gör på
förlagen. Flera av förlagen tar t.ex. upp att det är viktigt att texterna både ska
spegla verkligheten och vara förebild, vilket kan innebära att de bör handla
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om både aktiva flickor och pojkar och att personerna i handlingen har namn
och utseende från olika kulturer och nationaliteter. När det gäller den språk
liga granskningen i engelska görs den nästan alltid av en av författarna som
har engelska som modersmål. I de enstaka fall då ingen av författarna har det
anlitar man någon utifrån för just det ändamålet.
Formgivning
I projektgruppen finns nästan alltid en formgivare och en bildredaktör. Det
skiljer sig dock från förlag till förlag när formgivaren kommer in i processen.
Vissa förlag gör provlayouter i ett tidigt skede, medan formgivaren i andra
projekt först kommer in i slutet av processen. På ett förlag arbetar formgivaren
parallellt med författaren genom hela processen.
Det är formgivaren och redaktören som tillsammans diskuterar formgiv
ningen. Ibland bestämmer redaktören stilen på teckningar och form, men ofta
är det formgivarens uppgift att komma med en idé. Ibland lämnar författaren
eller författargruppen förslag på hur bilder eller teckningar ska se ut. Bildre
daktören väljer därefter ut bilder i samråd med författare och redaktör. De
flesta förlagen menar dock att bildredaktörerna har mycket mer kunskap om
vilka typer av bilder som behövs. Det är nästan alltid viktigt att bilderna inte
bara blir utsmyckning. I denna fråga kan författarna vara minst lika medvetna
som bildredaktörer, som kanske inte alltid vet vad som behövs till texten.
Alla förlag är överens om att formgivningen är oerhört betydelsefull för
utgivningen av läromedel. Det är till och med så att eftersom de flesta läro
böcker som finns ute på marknaden är bra rent innehållsmässigt, har formen
blivit det man konkurrerar med. Formen är viktig ur flera aspekter. Dels
handlar det om första intrycket och det som kallas ”bläddertestet”. När lärarna
får en bok i sin hand på en mässa eller en utställning är det första de gör att
bläddra i boken, och då gäller det för läromedlet att klara detta test.
Referensgrupper och annan utprövning
Nästan alla förlag anlitar referenslärare som antingen får prova ett eller flera
kapitel tillsammans med sina elever eller läsa och kommentera ett manus.
Oftast sker detta under tiden man utformar ett läromedel genom att man gör
klart ett kapitel som får testas innan man fortsätter. Förlagen har olika inställ
ning till att testa sina nya läroböcker. För vissa är denna del i processen mycket
viktig. De får bra och nödvändiga synpunkter från både lärare och elever. Det
är inte bara texter som testas utan också bilder.
I vissa fall testar man inte alls. Något förlag menar att de själva har kompetens
och erfarenhet att se vad som är bra. Kanske gör man då en liten utprovning
genom att lämna en manusdel till ett par lärare för synpunkter vid ett tillfälle.
Flera av förlagen menar att man inte får ha en övertro till vad testgrupperna
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tycker – det kan slå helt fel. Man måste utgå ifrån sig själv, att man själv tror på
det. ”Man måste gå på magkänsla”, som en av de intervjuade uttrycker det.

Fas 4: Publicering
Marknadsföring
Alla förlag gör någon slags marknadsföring. För de stora förlagen som lägger ned
stora pengar på produktion av läromedel är marknadsföringen helt nödvändig
och en stor del av läromedelsframställningen. En marknadsföringsplan finns där
för med redan i inledningsskedet. Då bestäms t.ex. hur många lärarkvällar143 man
ska ha, hur många skolor säljarna ska besöka och hur man ska annonsera och göra
reklam. För mindre förlag blir själva marknadsföringen en kostnadsfråga, då den
riskerar att generera så höga priser på produkterna att de inte skulle gå att sälja.
Därför lägger de sig på en mycket lägre nivå vad gäller marknadsföring.
Alla förlag deltar dock i de stora skolmässorna som hålls varje år. De genom
för också andra utställningar både tillsammans med andra förlag och på egen
hand. På de här evenemangen brukar ofta författare vara med och berätta om
sina läroböcker.
Säsongen för marknadsföring börjar i februari, ungefär ett halvår innan läro
medlet ges ut. Till höstens terminsstart bör ju produktionen vara helt klar och
utgiven. För stora läromedelspaket fortsätter marknadsföringen i upp till tre år.
Man åker runt på skolor i hela landet och har informationskvällar då man ofta
bjuder på både föredrag och förtäring.
Förlagen skickar också ut informationsblad om nya läromedel till de ämnes
ansvariga lärarna på skolorna. En del förlag listar skolor efter hur stora de är
och besöker de största. Man har ofta ett flertal säljare eller konsulenter som
besöker skolor på detta sätt. Ibland marknadsför man ett ämne, ibland flera.
Ett par förlag anordnar kurser för lärare som författarna håller i. Ett förlag
skickar under våren ut ett gratisexemplar av alla sina basböcker till varje skol
enhet. För att undkomma kopiering stämplar man i övningsböckerna. Andra
sätt att marknadsföra är via webbsidor och direktreklam. Alla förlag marknads
för givetvis också via sina bokkataloger.
Utvärdering
Alla förlag är intresserade av försäljningssiffror så någon slags ekonomisk utvär
dering görs alltid. Då handlar det om huruvida de ursprungliga kalkylerna höll
eller om produktionen blev dyrare eller billigare. En utvärdering som handlar
om innehållet eller hur det har gått att ta fram ett nytt läromedel är däremot
143 Lärarkvällar är informationsträffar som anordnas av förlaget för att informera lärare om ett
nytt läromedel.
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inte lika vanligt att göra. Bara ett par av de sex förlagen som ingår i denna
studie gör sådana utvärderingar. Ett av dessa förlag går igenom olika aspekter
i arbetsgången, vad som fungerade bra och vad som fungerade dåligt. Pro
jektgruppen sitter då tillsammans och går igenom och diskuterar och därefter
skriver redaktören eller förläggaren ned allt i en berättande utvärdering. Detta
görs direkt efter det att man är klar med en produktion. Efter ett par år görs
ytterligare en utvärdering över försäljningen.
Ett mindre förlag anser att de tillgodogör sig de synpunkter de får av lärare
på mässor eller som ringer. De anser sig inte behöva göra en mer strukture
rad utvärdering. Ett förlag anser att det räcker med att gå igenom ekonomin
och att kontakta användarna av läromedlen. Detta görs då i första hand om
försäljningen gått dåligt. Ett par förlag gör ingen utvärdering alls, förutom en
ekonomisk, även om åtminstone ett av dessa säger sig se nödvändigheten av att
utvärdera och menar att förlaget borde bli bättre på det.
Revidering och nytryck
”Ingen bok är perfekt i första upplagan”, säger en förläggare. Alla böcker som
säljer bra revideras eller kommer i nytryck. Tidpunkten för när man gör detta
skiljer sig mellan förlagen. Ett förlag reviderar efter två år. Då ändras småfel.
Detta är då samma böcker, inte en ny upplaga. Efter tre till fem år görs större
förändringar i en ny upplaga. I och med det byter man kanske ut avsnitt eller
bilder som blivit gamla och gör andra förbättringar. Böcker i samhällskunskap
är känsligare än de i engelska eftersom samhället förändras så fort. Här föråld
ras också ofta bilden snabbare än texten. Alla de sex förlagen är eniga om att
ett problem är att skolorna inte köper in nya läroböcker, så trots att det finns
aktuella läroböcker på marknaden, klagas det på de gamla läroböckerna.

Författarna
Tolv författare, fyra i vardera ämnet bild, engelska och samhällskunskap har
intervjuats för att få ta del av deras syn på hur processen från idé till färdigt
läromedel ser ut. De intervjuade har fått fiktiva namn och var och en av dem
beskrivs kort i inledningen till respektive ämnesavsnitt.

Bild
De intervjuade
Anna var tidigare produktchef och arbetade med konstnärsmaterial. Hon slu
tade för att frilansa och började då skriva på ett läromedel tillsammans med två
art directors som hon tidigare hade arbetat med. De håller alla på med någon
sorts konstnärlig verksamhet utöver sina arbeten. Anton arbetar som lärare på
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en Montessoriskola och har tillverkat många läromedel varav ett finns ute på
marknaden. Elisabet är mellanstadielärare i botten men arbetar nu på Lärarhög
skolan. Sedan slutet av 1980-talet har hon gett ut tre läromedel, bl.a. ett i bild
för elever i grundskolans tidigaredel. Karin har arbetat i många år som lärare,
bl.a. i en Montessoriskola. På 1980-talet skrev hon sin första lärobok. Hon har
också arbetat som illustratör för tidningar samt är konstnär och uppfinnare.
Drivkrafter och målsättningar – idén att skapa ett läromedel
Gemensamt för författarna är att de inte har varit nöjda med vare sig de
läromedel som har funnits i skolan eller med undervisningen i bild. De vill
alla motverka synen på bild och skapande som både svårt och onödigt. På ett
individuellt plan anser många människor att ”de inte kan” och på ett samhäl
leligt plan står inte bild och andra konstnärliga ämnen högt i hierarkin. De har
låg status och anses långt ifrån lika viktiga som de teoretiska ämnena.
Elisabet fick upp ögonen för hur man kunde arbeta med bild för mellansta
diebarn redan när hon utbildade sig till lärare. Hon tyckte att de arbetsuppgifter
som man fick lära sig på lärarhögskolan var torftiga och stereotypa. Hon kände
en slags ”idealism” som grundade sig i upplevelsen att skolan inte tog tillvara de
kreativa dimensionerna. När hon kom ut i arbetslivet började hon och en kollega
fundera på ett nytt läromedel. Enligt henne var tiden före Lpo94 kreativ och
uppmuntrande för lärare, särskilt om man arbetade med bildskapande.
Även för Anna var drivkraften att förändra skolans inställning till skapande
och till bildämnet. Anna, som inte är lärare, grundade sin syn framför allt på
erfarenheter från sin dotters skolgång. Klasslärarna i skolan hade ingen bild
utbildning och Anna och hennes författarkollegor förstod snabbt att det var
godtyckligt huruvida eleverna fick en bra bildundervisning. Så kom de på att
de skulle skriva en handledning som vände sig till både lärare och elever. Målet
var att eleverna skulle bli stimulerade och inse att bild inte måste vara svårt.
Dessutom var en av målsättningarna att eleverna skulle lära sig analysera bilder,
särskilt mot bakgrund att vi lever bland bilder, som t.ex. reklam.
Både Karin och Anton har gjort individualiserade läromedel med vilka elev
erna arbetar självständigt med lärarens stöd. Båda dessa läromedel går också att
använda i mer traditionell undervisning. Efter att ha arbetat från förskola till års
kurs 9, ansåg Anton att barn befinner sig på sin egen nivå och behöver läromedel
som tar hänsyn till den individuella nivån. Utifrån detta perspektiv började han
därför göra läromedel. Hans drivkraft var att det skulle vara roligt att lära.
Liksom Anton hade Karin använt sitt läromedel på sin skola innan hon
fick det utgivet på förlag. Bakgrunden var att det inte fanns något läromedel i
bild inom Montessori och Karin tyckte att detta behövdes. Hon kombinerade
Maria Montessoris idéer om hjärnans utveckling med sina egna elevers önske
mål när hon arbetade fram läromedlet.
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Processen
Anna hade tidigare arbetat i olika sammanhang med de två personer som kom
att bli hennes medförfattare. De bestämde först att de ville ha ett läromedel
som byggde på grundläggande tekniker, såsom måleri, teckning, tryck och
lera. Nästa steg var att göra en tydlig beskrivning av innehåll och form, och att
skissa på alla kapitel, för att sedan gå till ett par förlag med sitt upplägg. Ett
av förlagen nappade på idén – och så satte manusarbetet igång. Efter att var
och en hade skrivit sitt avsnitt, granskade de varandras texter. Redaktören kom
att fungera som bollplank och språkgranskare. Författarna hade fria händer
att göra vad de ville och stod för både innehåll och formgivning. De ordnade
själva med fotograf och illustratörer. På förlaget hade de en bildredaktör som
arbetade med att ta fram de konstbilder som författarna ville ha. Här fick de
erfarenhet av hur svårt det är att få använda de bilder man är intresserad av,
eftersom det finns så många regler kring detta. Dessutom är många bilder för
dyra att få tillgång till. Just detta har de flesta författarna fått erfara. Förlaget
testade sedan materialet på en intern referensgrupp.
Medan Anton arbetade fram sitt material fanns hela tiden hans elever med
i processen. De gav förslag och kom med synpunkter. De var helt enkelt hans
testare. Hans material var helt färdigt med text och bild när han skrev till
förlaget och berättade om sin idé. Förlaget som blev intresserat tryckte hans
material i stort sett i befintligt skick.
På en fortbildningskurs på Konstfack blev Elisabeth uppmuntrad att gå till
ett förlag med sitt material, vilket hon och hennes kollega gjorde. På förlaget
visade de sitt handskrivna manus och diabilder på konstverk, och berättade
om materialet för två redaktörer. Dessa blev intresserade men det dröjde ett år
innan de bestämde sig för att ge ut deras arbete. Därefter tog det ytterligare ett
år att arbeta om manuset och välja bilder.
För Karins del började det hela med att hon utifrån Montessoris tankar hit
tade på spel där man bl.a. kunde leka in geometri. Under en period på tio år
frågade Karin sina elever vad de ville göra i bildämnet. Man kan säga att hon
gjorde en grundlig undersökning som helt utgick från eleverna. Alla de öns
kemål barnen hade och det faktum att barnen hade använt och ville använda
hennes material, fick henne att förstå att hon hade gjort ett attraktivt lärome
del. Karin kontaktade flera förlag med sitt material. Ett förlag blev intresserat
av hennes idé och hon inledde ett samarbete som varade i ungefär två år. Själva
arbetsmaterialet om tekniker och konstnärsmaterial fick behålla sin ursprungs
form, men förlaget uppdrog åt henne att skriva ett inledningskapitel som
skulle innehålla information om Maria Montessori, kursplanen i bild, lektions
förslag samt en beskrivning av hur man kunde använda pärmen. I den här
delen tillkom också avsnitt om konststilar och tolkning samt analys av konst.
Författarna har i olika grad varit med i marknadsföringsprocessen av deras
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läromedel. Karin är den som deltagit i störst utsträckning. Hon har medverkat
på mässor och hållit kurser för lärare om sitt material.
Generellt anser alla författarna i bildämnet att de har haft mycket fria hän
der i sin produktion av läromedlet, bl.a. har de i mycket högre grad än förfat
tare inom andra ämnen stått för både text och formgivning.

Engelska
De intervjuade
Christian har arbetat som läromedelsförfattare sedan 1970-talet och som lärare i
25 år. Sedan tio år arbetar han som författare på heltid. Katarina är lärare sedan
ungefär 20 år tillbaka och har arbetat i första hand i årskurs 4-6 men också
under en period i årskurs 7-9. I mitten av 1990-talet kom Katarina ut med sin
första handledningsbok riktad till engelsklärare. I slutet av 1990-talet började
hon arbeta med den engelskserie för årskurs 3-6 som nu nästan är helt avslutad.
Knut är sedan ganska länge pensionerad lärare. Han arbetar dock fortfarande
som läromedelsförfattare, vilket han har gjort sedan 1970-talet. Under denna
tid har han samarbetat med en författarinna från England. Neil, som har skrivit
tillsammans med Katarina, är doktorand vid ett svenskt universitet. Han kom
dit som utländsk lektor i engelska och undervisar även på lärarutbildningen.
Drivkrafter och målsättningar – idén att skapa ett läromedel
En vanlig drivkraft när man börjar skriva egna läromedel är att man är miss
nöjd med de läromedel som finns. Denna utgångspunkt gäller här i första hand
Christian och Knut som båda har arbetat länge som författare. Christian berättar
hur han som ung lärare var väldigt otillfredsställd med de läromedel som fanns,
vilket gjorde att han började experimentera med nya arbetssätt i klassen. När han
fick chansen att arbeta för ett läromedelsförlag började han så småningom själv
att skriva. Först arbetade han dock med att utvärdera läromedel och gav syn
punkter på hur man kunde utveckla läromedel. Om drivkraften i början var att
förändra handlar det nu framför allt om att han tycker att det är så roligt.
Knut, som har lång erfarenhet både från åren som lärare i grund- och i
gymnasieskolan och som metodiklektor i lärarutbildningen, var inte alls impone
rad av de läromedel som fanns till förfogande. Särskilt när det gällde grundsko
lans tidigaredel tyckte han att de läromedel som fanns var för svåra. Det ställdes
för höga krav från början. Han upptäckte i sin egen undervisning med yngre
elever att han själv utvecklade en bra och rolig metodik, och dessa erfarenheter
använde han i sitt författande. Samtidigt som det ska vara roligt och lustfyllt att
lära sig engelska menar Knut att han vill ge en stadig grund att stå på.
När Katarina hade skrivit sitt pedagogiska material för lärare tänkte hon
aldrig mer ägna sig åt att göra läromedel. Men när de ringde från förlaget och
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frågade om hon var intresserad och det visade sig att förlaget verkade intres
serat av just hennes idéer, kunde hon inte låta bli. För henne är drivkraften och
målsättningen nog samma sak: att få ge ut ett engelskläromedel som bygger på
de pedagogiska tankar som hon har jobbat med under många år, dvs. elevpla
nerad engelska, vilket innebär att eleverna arbetar i projekt som hela tiden har
givna ramar, men utvecklas ju äldre man blir.
Drivkraften för Neil har varit att ta fram ett bra läromedel som tar tillvara
det eleverna redan kan och som väcker deras intresse att vilja använda engelska
utanför skolan.
Processen
Processen skiljer sig givetvis något mellan erfarna författare och nya. Dessutom
skiljer det sig utifrån om man arbetar hel- eller deltid med författandet.
Både Katarina och Neil arbetade samtidigt som lärare respektive doktorand/
lärare. För deras del började det hela med att de skrev ett kapitel tillsammans
som sedan godkändes av förlaget. Det var första gången de träffades och det
blev mycket diskussioner, men det visade sig snart att de hade samma grund
syn på hur ett läromedel skulle vara. Neil gick igenom otaliga webbsajter för
ungdomar på Internet för att förstå vilka ämnen som var viktiga och även hur
ungdomsspråket såg ut. För att göra läromedlet så verklighetsnära som möjligt
gjorde Neil även intervjuer med barn och ungdomar i England och Wales. I
början ansvarade Katarina för projektdelen och Neil för texterna i elevböck
erna. Men de började allt oftare att arbeta med varandras delar. De blev alltmer
samspelta, bollade idéer och vidareutvecklade varandras tankar. Katarina och
Neil har haft en god relation till förlaget, som de menar gav dem mycket fria
händer. Redaktören var mest delaktig i början. Provkapitlet fick de mycket
synpunkter och frågor på. Efter denna första tid har de känt att förlaget har
haft stort förtroende för dem. Det var först vid arbetet med den sista boken
som de upplevde att förlaget började komma med fler synpunkter och ville
göra förändringar. Det handlade mest om utseendet på boken, men de hade
också stora diskussioner med förlaget om användningen av Internet. Under
tiden de har arbetat har Katarina eller någon av hennes kollegor på skolan
kunnat testa materialet. Även förlaget hade utprövare på olika håll i landet.
Christian arbetar mycket nära både sina författarkollegor och sin redaktör.
Det är ett samarbete som gör att i slutändan vet ingen vem som gjort vad. Alla
har 100 procent inflytande, menar Christian. Förlaget initierar först ett nytt
läromedelspaket i engelska. Sedan sitter författare och redaktör och ”brainstor
mar” tillsammans. De har då fått in åsikter från lärare om tidigare läromedel
och försöker utifrån det och sina egna erfarenheter lägga upp en struktur. När
strukturen är klar börjar alla skriva sina delar och därefter sätter de sig återigen
och bearbetar varandras texter. De arbetar parallellt med basbok och övnings
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bok för att allt ska stämma. Arbetet delas upp så att varje författare skriver
ett tema, som sedan måste stämma överens och hamna på samma nivå som
de andras. De kritiserar varandra hårt för ingen vill släppa igenom något som
man inte är nöjd med. När alla är överens är det klart.
Knut som länge har arbetat med läromedel har ett gott samarbete med både
sin författarkollega i England och med förlaget. Författarkollegan skriver tex
terna som Knut sedan redigerar i den mån det behövs och skriver övningar till,
samt gloslistor. Han och medförfattaren har stor frihet att utforma läromedlen
som de vill. Förlaget kan komma med synpunkter men det är sällan de har fått
göra om något. Förlaget står för idén till ett nytt läromedelspaket, Knut och
kollegan kommer med innehållet och sedan diskuterar de tillsammans med
formgivaren hur det ska se ut. Knut brukar åka till England när inspelning
arna av bl.a. hörövningsband ska göras så att han har kontroll över att det blir
rätt. Då har han i regel lärarhandledningen klar så att han kan jämföra med
inspelningen.
Några av författarna brukar vara med vid marknadsföringen. Christian
brukar delta i informationskvällar för lärare då han berättar om det aktuella
läromedlet. Då berättar han också hur de gått tillväga när de producerat läro
medlet och vad de vill med det. Även Knut har deltagit i marknadsföringen i
alla år. Han brukar medverka på informationskvällar för lärare och på mäs
sutställningar. Det tycker han ger mycket eftersom han då träffar många lärare
som han kan prata med direkt.

Samhällskunskap
De intervjuade
Agneta skriver mycket för barn i sitt yrke som journalist. Sedan ungefär tio år
har hon skrivit 25 skolböcker mest i ämnena samhällskunskap och geografi, i
huvudsak för yngre barn. Eskil är gymnasielärare sedan tio år, men arbetade
dessförinnan en längre tid som högstadielärare. I slutet av 1980-talet började
han skriva läroböcker i framför allt samhällskunskap men också i historia, både
för årskurs 7-9 och för gymnasieskolan. Fredrik arbetar som gymnasielärare
i ämnena religion och samhällskunskap. Han har skrivit läroböcker sedan
mitten av 1980-talet, i första hand i historia och samhällskunskap för årskurs
7-9. Under årens lopp har det hunnit bli fler än tio böcker. Henrik är i botten
lärare i historia, samhällskunskap och idrott, men har övergått till att arbeta
som professionell skribent. Han har skrivit många böcker inom samhällskun
skap, som är hans huvudämne, men även i religion. Han har också skrivit
mycket bredvidläsningslitteratur om t.ex. etik och rättvisa, och arbetar för flera
förlag. Henrik har skrivit för elever från årskurs 4 och uppåt, men mest för
årskurs 7-9.
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Drivkrafter och målsättningar – idén att skapa ett läromedel
I likhet med författarna inom bild och engelska är en vanlig orsak till att börja
skriva läroböcker i samhällskunskap ett missnöje med det utbud som finns.
Både Fredrik och Henrik var missnöjda med de läromedel som fanns att tillgå
som lärare. De tyckte att läromedlen både till innehåll och layout var tråkiga
och inte tilltalande, och började därför skriva på egna material. Båda anlitades
snart av olika förlag. Förutom missnöje med de läroböcker som redan fanns på
marknaden ville Fredrik skapa något eget. Det verkar vara en stark drivkraft
hos alla författarna. Henrik säger sig ha en manisk förklaringslust och det är
just det som driver honom att fortsätta att skriva. Han vill förklara så att elev
erna förstår. Med sina böcker i samhällskunskap vill han ge eleverna en grund
att stå på, samt en lust att lära sig mer. Den grundläggande basen består av en
begreppsapparat som gör det lättare att resonera och förstå. Begreppen är för
honom avgörande verktyg, som man måste förfoga över för att kunna tillgo
dogöra sig innehållet. Basen ska vara till för alla. Sedan kan man välja efter
intresse, menar Henrik, och säger att hans målsättning är att rensa bort i texten
både sådant som är mindre viktigt och sådant som är färskvara.
Agnetas drivkraft är att det hon skriver ska vara roligt och fastna hos elev
erna. Målsättningen är att göra eleverna nyfikna och fortsätta vilja utforska
världen. Hon vill också få dem att diskutera och att de ska förstå hur förän
derligt samhället är och att det inte finns en enda sanning. Även Agneta menar
att man bör skala bort all färskvara, som ju snabbt blir inaktuell. Denna bör
eleverna själva söka.
Eskil vill framför allt ge en läsupplevelse med sina böcker. Men han känner
också att han har en stor uppgift som läromedelsförfattare i samhällskunskap.
Förutom att göra eleverna intresserade av ämnet, vill han förmedla kunskaper
om demokrati och om rättigheter och skyldigheter. Han vill också lära eleverna
att stå upp för sin rätt och ha en kritisk hållning. I övrigt är hans drivkraft ”att
det är så roligt att skriva”.
Processen
I början skriver författaren ett synopsis tillsammans med förlaget. Detta
innehåller en detaljerad eller översiktlig plan över innehållet. Här kan det bli
diskussioner om pedagogik och innehåll, men förlagen har både kunskap om
vad lärarna vill ha och vet vad som måste finnas med enligt läroplaner och
kursplaner. Nästan alltid går även författarna igenom styrdokumenten. Form
givare kommer in senare i processen, även om de intervjuade författarna gärna
skulle se att de var med redan i inledningsskedet, så att man från början har en
skiss över hur bild och text passar ihop.
Fredrik berättar hur det gick till på hans förlag när han för 18 år sedan bör
jade som läromedelsförfattare. Denna berättelse illustrerar ett vanligt tillväga
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gångssätt. För det första krävde förlaget att han hade gedigna ämneskunskaper
samt en viss förmåga att uttrycka sig skriftligt. Det första som sedan hände var
att han lämnade sitt råmanus som förlaget gick igenom, strukturerade upp och
hade synpunkter på. Han fick därefter skriva ett nytt manus som redaktören
hade ytterligare synpunkter på, t.ex. att han skulle byta begrepp eller förklara
bättre. Synpunkterna kunde också handla om att han hade haft direkt fel eller
varit för subjektiv. Fredrik har aldrig varit med om att förlaget sagt åt honom
vad han ska göra, utan de utgår från att han kan sitt område. Förlaget kommer
istället med ”snygga fingervisningar”.
Fredriks råmanus bestod redan av en bok, som han använt på sin skola.
Denna arbetades dock om. Bl.a. utökade man de väldigt minimalistiska kapitlen
samt skapade en arbetsbok med instuderingsfrågor och ytterligare fördjupnings
uppgifter. Bilder kompletterades givetvis och layouten kom till. Vid ett senare
tillfälle när Fredrik skulle utöka med diagnostiska prov, kontaktade han Skolver
ket som han under en längre tid förde en dialog med om bl.a. betygskriterier.
Henrik som arbetar som skribent på heltid menar att han har stor frihet i
sitt skrivande. Han brukar komma med egna förslag eller synopsis till förlagen
eller så får han ett uppdrag att exempelvis medverka i en större produktion.
När han får ett uppdrag att skriva en basbok börjar han med att läsa styrdoku
menten och utifrån dem rada upp de prioriteringar som måste göras. När han
skriver bredvidläsningslitteratur är han inte så styrd av läroplan och kursplan,
utan har större frihet och även större inflytande över produktionen i relation
till redaktör och förlag.
Ofta arbetar man i författarlag. Eskil berättar hur det brukar fungera, även
om det skiljer sig lite i de olika författargrupper som han medverkat i. Först
delas arbetet upp mellan personerna i gruppen, det kan vara kapitelvis eller
ämnesvis. Man skriver och läser varandras manus och kommer med synpunk
ter. Ofta är det i hans författargrupper ganska strikt uppdelat, så att man
sköter sin bit utan så mycket inblandning från övriga. Däremot har givetvis
redaktören synpunkter. Han betonar att förlaget alltid har sista ordet. Redak
tören måste speciellt se till att det blir ett enhetligt språk.
Det finns många olika sätt att praktiskt gå tillväga när man arbetar med en
ny samhällskunskapsbok. Agneta brukar intervjua olika personer i samhället
för att göra texten mer levande. När avsnittet skulle handla om polisen träffade
hon poliser och när hon skulle skriva om familjen intervjuade hon barn om
vad de förväntades göra hemma. Hon menar att avsnitt som bygger på verklig
heten kan få igång en klass att diskutera olika frågor. Dessutom kan eleverna
lätt identifiera sig med personerna i texten, vilket anses viktigt för både förstå
else och för att det ska vara roligt.
En del förlag ordnar med grupper av referenslärare som provar ut böckerna
på sina klasser. Eskil berättar att varje kapitel som författargruppen skriver
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provas ut en gång. Då får de synpunkter från lärare precis som från redaktören.
Det vanligaste är att förlagen faktagranskar sina samhällskunskapsböcker, men
bara några författare har direktkontakt med dessa granskare. En av de inter
vjuade tycker att det är väldigt bra med dessa docenter och professorer i olika
discipliner på universitet och högskolor, som faktagranskar hans läroböcker.
”Man måste lära sig ta kritik och vara lyhörd”, säger han och menar att det all
tid gått bra hittills och att kontakten med granskarna har blivit så bra att han
till och med kan ringa och fråga dem om det är något han är osäker på.
Formgivare och bildredaktörer kommer oftast in i slutet av processen. Eskil
berättar att författargruppen lämnar ett förslag på bildmanus, som både kan
vara detaljerat och översiktligt. Förlaget har sedan bildredaktörer som plockar
fram bilderna. Därefter skriver författarna bildtexterna. Fredrik har under
många år själv letat bilder på bildbyråer, men numera gör en bildredaktör det.
Han får dock se och godkänna bildförslagen. Alla författarna är dock inte med
i proceduren kring fotografier och illustrationer. Då sköter redaktörer, bildre
daktörer och formgivare det.
Varken Agneta eller Henrik brukar delta i marknadsföringen. Deras läro
medel marknadsförs istället av säljare på förlagen. Både Fredrik och Eskil har
däremot varit ute mycket i skolor och marknadsfört sina läroböcker. Snart ska
Eskil åka på marknadsföringsturné i hela Sverige.

Sammanfattning – två ämnesövergripande teman
Mainstream
Ett intressant område som nästan alla författare, åtminstone i engelska och
samhällskunskap, tar upp är att läromedlen är kommersiella produkter och
därför måste se ut på ett visst sätt. Anledningen till att läromedel tenderar att
bli ”mainstream” beror enligt författarna på förlagen och lärarna. Förlagen
går ut och gör för stora undersökningar på skolorna, tycker en författare, som
också säger att konsekvensen blir att läromedlen måste passa 70-80 procent av
lärarkåren. Och det blir tråkigt, menar han. Skillnaden, säger han, var stor för
sju, åtta år sedan, då det var en trend att ha spetsläromedel. Det fungerade inte
och nu är man tillbaka där man startade.
En författare i engelska menar att det är en balansgång mellan att sticka ut
och att vara lika. Läromedlet måste ge något som andra inte har, men det måste
ändå vara brett. Man får bara ligga lite försiktigt i framkant. Annars vågar ingen
haka på. Samtidigt ska det ge något till de lite mer progressiva lärarna.
De flesta vill sticka ut lite tydligare från mängden. Särskiljandet kan handla
om någon särskild pedagogik, ett annat tilltal, utseendet eller formen. Ofta
skulle man vilja ha andra typer av texter som tilltalar elever mer. Samtidigt vet
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de att det inte får sticka ut för mycket. Det kan vara ”farligt”, säger någon.
Läromedlet skulle kanske inte klara ”blädderprovet” och inte bli sålt.

Läroplaner och kursplaner
Alla författare inom ämnena engelska och samhällskunskap läser läroplaner
och kursplaner innan eller under tiden de skriver, och de framhåller att de är
noga med att följa de intentioner som finns. Ibland är det i första hand redak
tören som tar hand om detta.
I stort sett alla de intervjuade förlagspersonerna och författarna anser att
läroplaner och kursplaner är allmänt hållna, vilket oftast upplevs som bra,
eftersom det ger en ganska stor frihet. ”Men lite ledning får man ju”, säger
Katarina, men framhåller att det är ännu viktigare att man har kunskap
om progression och språkliga strategier än om styrdokumenten. Flera av de
intervjuade författarna inom ämnena engelska och samhällskunskap framhål
ler dessutom vikten av att hålla sig à jour med lärarnas önskemål och att det är
minst lika viktigt som att följa läroplan och kursplan.
Att styrdokumenten upplevs både av förlagspersoner och författare som
”fria”, ”vida” och ”luddiga”, vilket skapar ett stort utrymme för egna idéer,
poängterar Henrik att även om kursplanen är ”lite flummigt skriven” så är
kraven mycket höga, både de intellektuella färdigheterna och den kunskaps
mässiga nivån.
I bildämnet är det eventuellt inte lika vanligt att läsa kursplaner och läro
planer. Varken Anna eller hennes medförfattare var bevandrade i styrdoku
menten, utan det lämnade de åt förlaget att sköta. Hon menar ändå att när
det gäller material och teknik så täcker boken nästan allt som eleverna behöver
kunna. Inte heller Elisabet och hennes kollega gick igenom läroplanen när
de arbetade med sitt läromedel i bild. Karin läste läroplan och kursplan, men
menar att dessa är så allmänt skrivna och ger så stor frihet åt läraren att de inte
styrde henne särskilt mycket. Anton menar att hans tankar om att alla elever
ska arbeta med alla tekniker helt stämmer överens med läroplanen. Hans mål
var att göra ett läromedel i bild som låter barnen själva skapa: ”Allt ska göras,
men du får välja när och på vilket sätt det ska göras”. Hans uppfattning följer
läroplanen: att det är målet/resultatet som räknas. Hur man når dit får man
själv bestämma.
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Bilaga 3. Intervjuguide
Denna bilaga innehåller de huvudsakliga delarna av intervjuguiden. Den full
ständiga intervjuguiden är drygt 10 sidor och omfattar både huvudfrågor och
förslag på möjliga följdfrågor samt intervjuarinstruktioner.

Inledning
•
•

•
•

Syfte med undersökningen.
Definition av läromedel: Med läromedel menar vi både läroböcker och annat
skriftligt material, och andra typer av läromedel som t.ex. filmer, dataprogram, studiebesök, aktuella händelser, konstverk etc. Vi har ett brett perspektiv
på läromedel och följer definitionen att läromedel det är sådant som lärare och
elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål.
Information om hur urvalet av skolor och lärare har gått till.
Information om att skolorna och lärarna är anonyma.

Uppgifter om läraren
•
•
•
•

Utbildning.
Antal undervisningsår.
Ämnes- eller läromedelsansvarig.
Klass- eller ämneslärare.

Uppgifter om skolan
•

Läraren ombeds beskriva skolan, upptagningsområde och elevunderlaget etc.

Kunskapssyn
•
•

Lärarens syn på sin roll.
Lärarens syn på elevernas roll.

Arbetssätt
•
•
•

Arbetssätt inom ämnet och årskursen.
Planering av undervisning.
Förutsättningar för undervisningen (tillgång till lokaler, tekniska hjälpme
del etc.).
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Vilka läromedel används
•

•
•
•
•

Påminnelse av definition av läromedel: Med läromedel menar vi både läroböcker och annat skriftligt material, och andra typer av läromedel som t.ex.
filmer, dataprogram, studiebesök, aktuella händelser, konstverk etc. Vi har
ett brett perspektiv på läromedel och följer definitionen att läromedel det är
sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål.
Vilka läromedel har används detta läsår?
Hur ofta och hur används de?
För- och nackdelar med de använda läromedlen?
Hur styr läromedlen?

Val av läromedel
•
•
•

Vad påverkar valet av läromedel?
Hur går val av läromedel till?
Ett kort med exempel på olika faktorer som kan ha betydelse visas för läraren.
Se enkätfråga nr 18 i bilaga 3 för en lista på dessa faktorer.

Ekonomi
•
•

Resursfördelningen för inköp av läromedel.
Tillräckliga ekonomiska resurser för inköp av läromedel?

Förändringar under deras tid som lärare
•
•

Kvaliteten på olika läromedel.
Användningen av olika läromedel.
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Bilaga 4. Enkät

Läromedel i grundskolan
Bakgrund och syfte
Det saknas aktuell kunskap om läromedel i grundskolan sedan den
senaste läroplanen och de nya kursplanerna infördes. Syftet med denna
undersökning är att öka kunskapen om läromedel och deras roll i
grundskolan.
Begreppet läromedel används i denna undersökning i vid bemärkelse,
dvs. det inkluderar såväl läroböcker och annat skriftligt material som
andra läromedel, t.ex. dataprogram, film, konstverk, naturen, aktuella
händelser och studiebesök.

Alla svar är viktiga
Ett slumpmässigt urval omfattande 1 129 skolor har dragits. För att svaren
ska bli representativa för lärarna i ett ämne och i en årskurs har vi bett
rektor på de utvalda skolorna att välja den lärare i ämnet och årskursen
vars efternamns första bokstav ligger först i alfabetet.
En väl genomförd uppgiftsinsamling på varje skola som valts ut, med ett
minimum av bortfall, är avgörande för att resultaten ska bli
representativa. Vi hoppas därför att du ska se det positiva värdet med att
delta i undersökningen. Din medverkan är frivillig men ditt svar är
mycket viktigt och kan inte ersättas med någon annans. Samråd har skett
med Sveriges Kommuner och Landsting.
Du har blivit utvald att svara på enkäten för nedanstående ämne
och årskurs:

Ämne:

Årskurs:

Vi ber dig svara på frågorna och skicka tillbaka blanketten i det portofria
svarskuvertet så snart som möjligt.
Stort tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning
Charlotte Samuelsson
Projektledare
Skolverket

Erika Rådström-Pettersson
Undersökningsledare
Statistiska centralbyrån

Kontakta oss gärna
Om du vill ha information om undersökningen och dess syfte eller hjälp med frågorna:
Charlotte Samuelsson
Tfn: 08-52 73 34 48
e-post: charlotte.samuelsson@skolverket.se

www.scb.se

Om du har frågor om insamlingen av frågeblanketten:
Ingabritt Svalstedt
Tfn: 019-17 60 00
e-post: ingabritt.svalstedt@scb.se
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Hur dina svar kommer att hanteras
De uppgifter som du lämnar skyddas av sekretesslagen samt av
bestämmelserna i personuppgiftslagen. Statistiksekretessen enligt 9 kap.
4§ sekretesslagen innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen
har tystnadsplikt. Beträffande sekretess inom den kommun/skola där du
är verksam omfattas den enskilda enkäten av sekretess endast om det
finns någon tillämplig sekretessregel.
I de resultat som redovisas framgår aldrig vad enskilda personer har
svarat. Resultaten kommer dessutom att enbart presenteras på nationell
nivå.
Numret högst upp på blanketten kommer SCB att använda för att kunna
länka registeruppgifter till de insamlade enkätuppgifterna om kostnad
per elev för den kommun skolan tillhör samt registeruppgifter om elevoch lärarsammansättningen på skolan.
Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter
innan materialet överlämnas till Skolverket för fortsatt bearbetning.

Resultat
Resultaten kommer att presenteras i en rapport under andra hälften av
2006 och kommer att finnas att beställa eller ladda ned från Skolverkets
webbplats www.skolverket.se.

Hjälp oss att underlätta bearbetningen av dina svar
Markeringarna kommer att läsas optiskt i en s.k. skanner. Det är därför
viktigt att tänka på följande när du besvarar frågorna!
- Använd kulspetspenna, svart eller blå.
- Markera om möjligt innanför rutorna

- så här
- inte så här

- Om du ångrar dig och behöver ta bort ditt kryss, täck hela rutan
- så här
- Om du vill skriva mer text än vad som får plats på de anvisade
raderna eller om du vill förklara/förtydliga något; skriv inte mellan eller
i närheten av svarsrutorna.

BILAGOR

163

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Är du man eller kvinna?

1

Man

2

Kvinna

År:

1 9

Har du en utbildning som ger dig formell
behörighet att undervisa i grundskolan?

1

Ja

2

Nej

Vilken utbildning har du inom aktuellt ämne?
Med aktuellt ämne avses det ämne som står på
enkätens första sida.

1

Lärarexamen med inriktning mot ämnet

2

Lärarexamen med viss utbildning inom
ämnet

3

Annan högskoleutbildning inom
ämnet

4

Ingen utbildning inom ämnesområdet

Vilket år är du född?

Hur många år har du arbetat som lärare i
grundskolan?
Om mindre än ett år, skriv 1 år.

år

Hur många år har du arbetat som lärare i din
nuvarande skola?
Om mindre än ett år, skriv 1 år.
Hur många ämnen undervisar du i denna
termin?

år

1

1

2

2-5

3

6 eller fler

Vilka årskurser undervisar du i denna termin?
Kryssa för ett eller flera alternativ.

1

Årskurs 1

1

Årskurs 2

Om du t.ex. är vikarie/har en tidsbegränsad
anställning svara då utifrån hur din situation ser ut
just nu.

1

Årskurs 3

1

Årskurs 4

1

Årskurs 5

1

Årskurs 6

1

Årskurs 7

1

Årskurs 8

1

Årskurs 9

1

1

Arbetslagsledare eller liknande
Läromedelsansvarig för aktuellt ämne
Ämnesansvarig för aktuellt ämne

1

Inget av ovanstående

Vilka uppgifter eller uppdrag ingår i din
anställning?
Kryssa för ett eller flera alternativ.
Med aktuellt ämne avses det ämne som står på
enkätens första sida.
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1

Från och med fråga 10 ber vi dig att besvara frågorna enbart utifrån
det ämne och den årskurs som anges på framsidan av denna enkät.
10.

Ungefär hur många elever finns det per klass
som du undervisar i?
Om du har flera beständiga eller fasta klasser/
grupper i aktuellt ämne och årskurs ange då ett
ungefärligt värde.

elever

11.

Hur planerar du din undervisning?
Ange ett kryss på varje rad.

a.

Själv

b.

Tillsammans med andra lärare

c.

Tillsammans med dina elever

12.

Hur många elever i aktuell årskurs tycker du är 1
intresserade av ämnet?

13.

14.

Vilken status tycker du att ämnet har på din
skola?

Vad tycker du om följande förutsättningar för
din undervisning i aktuellt ämne och
årskurs?
Ange ett kryss på varje rad.

a.

Den tid som finns till förfogande för ämnet (antal
veckotimmar)

b.

Tillgång till ändamålsenliga lokaler

c.

Tillgång till bibliotek

d.

Tillgång till datorer och annan teknisk utrustning

Alltid/
nästan
alltid

Ibland

Sällan

Aldrig

1

2

3

4

Alla/nästan alla

2

Mer än hälften

3

Mindre än hälften

4

Ingen/nästan ingen

5

Vet inte

1

Mycket hög

2

Ganska hög

3

Ganska låg

4

Mycket låg

5

Vet inte

Mycket
bra

Ganska
bra

Ganska
dåligt

Mycket
dåligt

Ej
aktuellt/
vet inte

1

2

3

4

5
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15.

Hur ofta händer det att ni arbetar på följande
sätt i din undervisning i aktuellt ämne och
årskurs?
Ange ett kryss på varje rad.

a.

Eleverna lyssnar, jag pratar

b.

Jag ställer frågor, enskilda elever svarar

c.

Jag och eleverna diskuterar gemensamt

d.

Eleverna arbetar i grupper

e.

Eleverna arbetar individuellt

f.

Eleverna redovisar arbeten inför klassen

16.

Vad vill du att din undervisning i ämnet
främst ska ge eleverna i aktuell årskurs?
Kryssa för de 3 alternativ du tycker är
viktigast.

17.

Vilka av följande läromedel använder du dig
av i aktuellt ämne och årskurs och hur ofta?
Ange ett kryss på varje rad.

a.

Förlagsproducerade läroböcker

b.

Egenproducerade läromedel (gjort av lärare)

c.

Egenproducerade läromedel (gjort av elever)

d.

Övrig fack- och referenslitteratur

e.

Lärarhandledningsböcker och annat
stödmaterial

f.

Uppslagsverk, lexikon

g.

Tidningar / tidskrifter / artiklar

h.

Material från organisationer, myndigheter,
kommunen o.dyl.

i.

Skönlitteratur

j.

Skolbibliotek/annat bibliotek
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Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

1

2

3

4

1

Utveckla elevernas självförtroende

1

Väcka elevernas nyfikenhet och intresse för
ämnet

1

Utveckla elevernas förmåga att analysera
och diskutera

1

Ge eleverna grundläggande kunskaper och
färdigheter inom ämnet

1

Utveckla elevernas förmåga att samarbeta

1

Utveckla elevernas förmåga att planera och
ta ansvar för sitt eget lärande

1

Ge eleverna omväxling i skolarbetet

1

Utveckla elevernas förmåga till kritiskt
tänkande

1

Utveckla elevernas delaktighet och
inflytande
Varje/
nästan
varje
lektion

Varje
månad

Minst en
gång per
termin

Mer
sällan

Aldrig

1

2

3

4

5

Fortsättning på fråga 17
Vilka av följande läromedel använder du dig
av i aktuellt ämne och årskurs och hur ofta?

k.

Internet

l.

Dataprogram

m.

Spel (dataspel, kunskapsspel etc.)

n.

TV- eller radioprogram

o.

Film, video eller diabilder

p.

Tal på kassettband / CD-skivor

q.

Musik på kassettband / CD-skivor

r.

Aktuella händelser som t.ex. diskuteras i klassen

s.

Studiebesök

t.

Gäster (t.ex. föräldrar, polisen)

u.

Elevernas erfarenheter

v.

Naturen (djur och växter)

x.

Konstverk, vykort, bilder

y.

Reklam

18.

Vilken betydelse har följande faktorer för
vilka läromedel du använder dig av i aktuellt
ämne och årskurs?
Ange ett kryss på varje rad.

Varje/
nästan
varje
lektion

Varje
månad

Minst en
gång per
termin

Mer
sällan

Aldrig

1

2

3

4

5

Mycket
liten

Ingen
alls

Vet
inte

4

5

6

Mycket
stor
1

a.

Beslut av skolledningen

b.

Beslut i arbetslag
Besvaras om arbetslag finns

c.

Beslut i ämneslag
Besvaras om ämneslag finns

d.

Samarbete med lärare på andra skolor

e.

Din pedagogiska grundsyn

f.

Din kompetens i ämnet

g.

Elevernas olika behov och förutsättningar

h.

Elevernas önskemål

Ganska Ganska
stor
liten
2

3
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Fortsättning på fråga 18
Vilken betydelse har följande faktorer för
vilka läromedel du använder dig av i aktuellt
ämne och årskurs?

Mycket
stor

Ganska Ganska
stor
liten

1

i.

Skolans ekonomiska resurser

j.

Sponsring (t.ex. från företag)

k.

Förlagens rabattsystem

l.

Läroplanen (Lpo-94)

m.

Den nationella kursplanen i ämnet

n.

Nationella betygskriterier
Besvaras av lärare i årskurs 9

o.

Lokala betygskriterier
Besvaras av lärare i årskurs 9

p.

Nationella ämnesprov
Besvaras av lärare i engelska

q.

Tradition (t.ex. vi har alltid använt denna
lärobok)

r.

Kontinuitet (t.ex. läroboksserier som riktas till
flera årskurser)

s.

Läromedelsproducenter (t.ex. via reklam,
mässor, skolbesök)

t.

Egna eller skolans bedömningar/utvärderingar
av läromedel

19.

Hur mycket kan du påverka vilka läromedel du
ska använda dig av i aktuellt ämne och
årskurs?

20.

3

1

Väldigt mycket

2

Ganska mycket

3

Ganska litet

4

Inte alls

5

Vet inte

Gör du någon bedömning/utvärdering av de
1
läromedel du använder dig av i din
1
undervisning inom aktuellt ämne och årskurs?
1
Kryssa för ett eller flera alternativ.
1
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2

Mycket
liten

Ingen
alls

Vet
inte

4

5

6

Ja, på egen hand
Ja, tillsammans med andra lärare
Ja, tillsammans med dina elever
Nej

21.

Vilka krav ställer du på ett läromedel i
aktuellt ämne och årskurs?
Ange ett kryss på varje rad.

Instämmer Instämmer
helt
delvis
1

a.

Det ska ha en klar pedagogisk och didaktisk
profil

b.

Det ska underlätta inlärning anpassad till
elevers olika kunskaper och förutsättningar

c.

Det ska stödja ditt sätt att undervisa på

d.

Det ska vara lätt att kombinera med andra
läromedel du använder dig av

e.

Det ska vara utvecklat i enlighet med läroplan
och kursplan

f.

Det ska skapa intresse hos eleverna

g.

Det ska göra det möjligt för eleverna att arbeta
självständigt

22.

Ta ställning till följande påståenden utifrån
aktuellt ämne och årskurs.
Ange ett kryss på varje rad.

Instämmer Instämmer
delvis
helt
1

a.

Lärarhandledningsböcker är ett viktigt stöd i din
undervisning

b.

Det är viktigt att utveckla egna läromedel

c.

Det är viktigt att använda sig av flera olika typer
av läromedel

d.

Du deltar ofta i pedagogiska diskussioner om
läroplan och kursplan

2

2

Instämmer
inte alls

Vet inte

3

4

Instämmer
inte alls

Vet inte

3

4
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23.

Ta ställning till följande påståenden utifrån
aktuellt ämne och årskurs
Följande påståenden handlar om läroböcker.
Instämmer Instämmer
Använder du dig inte av läroböcker i aktuellt
delvis
helt
ämne och årskurs
Gå till fråga 24

a.

Läroböcker är det viktigaste läromedlet

b.

Läroböcker styr ofta din undervisning för
mycket

c.

Du använder läroböcker för att skapa
kontinuitet

d.

Läroböcker säkerställer att undervisningen
överensstämmer med läroplan och kursplan

e.

Läroböcker underlättar elevernas självständiga
arbete

f.

Läroböcker underlättar elevernas läxläsning
och arbete med hemuppgifter

g.

Läroböcker underlättar din kontroll av elevernas
kunskaper

h.

Läroböcker ger ett bra underlag för utformning
av arbetsuppgifter och prov

24.

Har läroböcker större eller mindre betydelse
än andra läromedel med avseende på
följande aspekter?
Ange ett kryss på varje rad.

a.

Elevernas måluppfyllelse

b.

Elevernas intresse och engagemang

c.

För att tillgodose elevers olika behov och
förutsättningar

d.

För att planera lektionernas innehåll och
upplägg

e.

Som utgångspunkt för arbetsuppgifter, prov och
läxförhör

f.

Som stöd för elevernas läxläsning och arbete
med hemuppgifter

g.

För uppslag/tips om teman och projektarbeten

25.

Vad tycker du om din skolas resurser för
inköp och användning av läromedel i aktuellt
ämne och årskurs?
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Instämmer
inte alls

Vet inte

1

2

3

4

Större
betydelse

Ungefär
lika stor
betydelse

Mindre
betydelse

Vet inte

1

2

3

4

1

Mycket bra

2

Ganska bra

3

Ganska dåliga

4

Mycket dåliga

5

Vet inte

26.

27.

28.

Vad tycker du om utbudet av läromedel inom
aktuellt ämnesområde och årskurs?

Tycker du generellt sett att kvaliteten på de
läromedel du använder dig av i aktuellt ämne
och årskurs har förändrats under din tid som
lärare?

1

Mycket bra

2

Ganska bra

3

Ganska dåliga

4

Mycket dåliga

5

Vet inte

1

Ja, läromedlen har blivit bättre

2

Ja, läromedlen har blivit sämre

3

Nej, läromedlen är fortfarande bra

4

Nej, läromedlen är fortfarande dåliga

5

Vet inte/har arbetat för kort tid som lärare

Lämna gärna ytterligare kommentarer
Det du skriver här kommer tillsammans med dina svar att lämnas till Skolverket.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Om du har några frågor om undersökningen:
Kontaktperson vid SCB, Örebro:
Inga-Britt Svalstedt
Tfn: 019-17 61 05

E-post: inga.svalstedt@scb.se

Kontaktperson vid Skolverket, Stockholm:
Charlotte Samuelsson
Tfn: 08-527 334 48

E-post: charlotte.samuelsson@skolverket.se

Stort tack för din medverkan!
Skicka in ditt svar i svarskuvertet. Portot är betalt.
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Bilaga 5. Skolurvalet
•

•

Skolurvalet består av ett slumpmässigt urval av skolor som läsåret 2003/04
hade undervisning i årskurs 5 och/eller i årskurs 9, som hade minst 10
elever i dessa årskurser och som sammantaget hade minst 100 elever.
För varje årskurs och ämnesgrupp valdes 300 lärare ut för att besvara en
enkät.

Antalet skolor läsåret 2003/04 som uppfyller
urvalsvillkor
•

•

•
•

Basvillkor var att skolan hade minst 100 elever och att det fanns minst 10
elever i årskurs 5 och i årskurs 9 – om skolan enbart har en av dessa två
årskurser är villkoret att det ska finnas minst 10 elever i den årskursen.
Antal skolor med elever i årskurs 5, men ej i årskurs 9: 1 819 st.
Antal skolor med elever i årskurs 9, men ej årskurs 5: 515 st.
Antal skolor med elever både i årskurs 5 och i årskurs 9: 796 st.
Urvalspopulation för årskurs 5 består av 2 615 skolor.
Urvalspopulation för årskurs 9 består av 1 311 skolor.

Hur urvalet har gjorts och hur stort skolurvalet är
•

•

•

I skolurvalet för årskurs 5 har 900 skolor slumpmässigt valts ut. På var och
en av dessa skolor skickades en enkät skickas ut. Vilket av de tre ämnena
som enkäten avser tilldelades skolorna slumpmässigt. Att enbart en enkät
skickades ut till dessa skolor beror på att det är relativt vanligt att det inte
finns speciellt många lärare som undervisar i årskurs 5 på varje skola res
pektive läsår.
I skolurvalet för årskurs 9 har 300 skolor slumpmässigt valts ut. På var
och en av dessa skolor skickades tre enkäter ut, en i vardera ämnet. Att tre
enkäter skickades ut till dessa skolor beror på att i årskurs 9 är det mycket
vanligt med ämneslärare och det borde betyda att det finns tre lärare som
kan besvara dessa enkäter.
Eftersom de två urvalspopulationerna delvis överlappar varandra (796 sko
lor har både årskurs 5 och 9) finns det i det slumpmässigt dragna urvalet
71 skolor som fick fyra enkäter, dvs. en enkät till årskurs 5 och tre enkäter
till årskurs 9. Detta innebär att urvalet består av totalt 1 129 skolor.
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Denna undersökning om grundskollärares val, användbred definition av läromedel, som utöver läroböcker
även omfattar t.ex. massmedia, Internet, skönlitteratur
och film. Resultaten baseras dels på en nationell enkätundersökning, dels på intervjuer.
Vilka läromedel använder lärare och elever? Vilken
betydelse har läroböcker i förhållande till andra läromedel? Vilka faktorer påverkar valet av läromedel?
Detta är några av de frågor som blir belysta i rapporten.
Resultaten diskuteras bl.a. i relation till styrdokumenten
och målet om en likvärdig skola.

Läromedlens roll i undervisningen

ning och bedömning av läromedel har utgått från en

Rapporten vänder sig till alla som vill ha ökad kunskap
om läromedlens betydelse i skolan och kan t.ex. utgöra
ett underlag för lärare att diskutera läromedlens roll i
undervisningen.

Läromedlens roll
i undervisningen
Grundskollärares val, användning och bedömning
av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap

Skolverket

