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Abstract 

 

Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares uppfattning om lärobokens 

roll i svenskundervisningen på gymnasiet, samt hur de resonerar kring sin 

användning av läroböcker i undervisningen. Det empiriska materialet bygger på 5 

semistrukturerade intervjuer med lärare av olika ålder och yrkeserfarenhet. 

Studiens resultat och analys sätts i relation till befintlig forskning inom området. 

 

Resultatet av visar att gymnasielärarna i första hand ser läroboken som ett 

komplement, eller som ett läromedel av flera. Samt att lärobokens roll i 

undervisningen varierar baserat på vilken del av svenskämnet, den språkliga eller 

den litteraturvetenskapliga som läraren talar om. Här framgår att fyra av de fem 

tillfrågade lärarna upplever sig ha större användning av läroboken både i 

förarbetet samt den konkreta undervisningen när det kommer till den språkliga 

delen av ämnet, medan de i större utsträckning använder sig av övrig- eller 

egenproducerat material i den litteraturvetenskapliga delen av undervisningen.  

 

Det tydligaste resultatet som går att utläsa av vår studie, vilket även finner stöd i 

den befintliga forskningen inom ämnet, är att det som i första hand avgör 

lärobokens roll i undervisningen är lärarens subjektiva uppfattning om 

professionen och läraruppdraget, vilket faller tillbaka på den enskilda lärarens 

behov av kreativ frihet, deras pedagogiska och politiska grundsyn samt deras 

ämnes- och kunskapssyn.  

 

 

Ämnesord:     Läromedel, Lärobok, Lärares uppfattning, Svenskämnet,   

Utbildningsvetenskap  
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1. Inledning 

 

Den tryckta läroboken som fenomen går att spåra tillbaka till 1500-talet. Det var emellertid 

inte förrän på 1800-talet, till följd av införandet av ett gemensamt nationellt utbildningssystem 

som läroböcker liknande dem vi har idag, som riktar sig till olika ämnen och kurser, började 

utformas och bli tillgängliga. Vid denna tid utgick undervisningen till stor del ifrån dessa 

böcker, och de stod oftast som enskilda uttolkare av både metod, struktur och innehåll; 

läroboken var synonym med kursen och eventuella andra läromedel i den mån de användes 

sågs som komplement till den väsentliga läroboken (Selander, 1988).  

 

Detta förhållningssätt fortlevde under lång tid och innebar en stark ställning för läroboken i 

undervisningen; genom att reglera innehållet och strukturen i läroböckerna kunde staten, som 

ytterst ansvarade för skolans verksamhet, vara med och påverka innehållet och strukturen på 

elevernas utbildning i olika riktningar. Med införandet av mer moderna uttalade statliga 

styrdokument såsom undervisningsplanen 1921 och senare Lgr 1962 och Lgy 70 som 

utgångspunkt och mål för skolans verksamhet utmanades emellertid läroboken som uttolkare 

av undervisningens mål och syfte; det skulle i första hand vara styrdokumenten som styrde 

organisationen av undervisningen och inte läroböckerna (Wikman, 2004). I den faktiska 

undervisningspraktiken innebar dessa förändringar dock inte någon stor skillnad i lärobokens 

ställning, då det från 1938 infördes statlig förhandsgranskning av samtliga läromedel. Detta 

utfördes av Statens läromedelsnämnd och/eller Statens institut för läromedelsgranskning, SIL, 

utifrån  kriterier som att språket skulle vara anpassat till rätt ålder, att innehållet var objektivt 

och sakligt och framförallt att de skulle följa läroplanernas mål och riktlinjer (Johnson - 

Harrie, 2009). Detta innebar att böckerna som nådde klassrummen kom med en statlig garanti 

för att de följde styrdokumenten, vilket i sin tur ledde till att traditionen att förlita sig på 

läroboken som uttolkare av kursen kunde fortleva (2009).  

 

Sedan 1991 är denna statliga granskning avvecklad, vilket innebär att granskningsarbetet av 

läroböcker skjutits över på den enskilda läraren (Johnson - Harrie, 2009). Den tryckta 

läroboken har dessutom utmanats på flera sätt. Den har fått utstå kritik för att granskningar av 

en del moderna läroböcker visat att de reproducerar bland annat könsstereotyper och ojämna 

maktförhållande, och en del lärare uppger att deras elever upplever läroboken som tråkig 

(Englund, 1999). Begreppet läromedel har vidgats till att omfatta betydligt mer än bara tryckt 
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lärobok. Den har fått konkurrens av sådant som film, datorer och andra läromedel 

(Skolverket, 2006a) 

 

Denna konkurrens och kritik till trots finns det de som hävdar att förlagsproducerade 

läroböcker fortfarande har en väldigt stark position i skolan idag, som uttolkare av innehåll, 

struktur och metod. Det har gjorts studier som visar att läroboken fortfarande används flitigt 

av både lärare och elever i ämnen som engelska, matematik, samhällskunskap och historia på 

gymnasiet (Gustafsson, 1982; Juhlin - Svensson, 1994; Levén, 2003; Skolverket 2006a).  

 

Vad gäller läroböcker i ämnet svenska, som ju är ett av tre kärnämnen som läses av samtliga 

elever i svensk skola under många år, finns det dock väldigt lite forskning om lärobokens 

ställning, huruvida den används, hur den i så fall används och varför; i synnerhet på 

gymnasienivå. I rådande styrdokument står det dessutom ingenting om att tryckta läroböcker 

skall användas. Det enda som preciseras i Gy 11 är att läromedel skall utgås ifrån, och det 

enda läromedel som uttryckligt står att det skall användas i ämnesplanerna för svenska är 

skönlitteratur (Skolverket, 2011). Vår egen erfarenhet innan denna studie genomfördes sade 

oss dessutom att tryckta läroböcker var mer sällsynta i just svenskämnet på gymnasiet än i 

många andra ämnen.  

 

På grund av ovanstående är det av intresse att undersöka hur lärobokens roll och situation ser 

ut i just ämnet Svenska, vilket är ansatsen för denna studie. Vi ämnar undersöka detta genom 

intervjuer med lärare i ämnet då de är närmst den dagliga skolverksamheten tillsammans med 

eleverna själva. Vi vill ta reda på hur de resonerar kring användningen av förlagsproducerade 

läroböcker i svenskämnet, vilken roll de tillskriver läroböcker i den egna undervisningen, och 

hur det motiveras. Används läroboken i svenska på gymnasiet? Behövs den ens?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares uppfattningar om, och inställning till, 

användningen av förlagsproducerade läroböcker i svenskämnet. Vilken vikt lägger läraren vid 

läroboken och hur tänker läraren kring sitt bruk av läroböcker i sin undervisning? Utifrån 

detta kommer lärobokens roll i svenskundervisningen på gymnasiet att diskuteras i relation till 

den aktuella forskning som finns inom ämnet. 
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Mot bakgrund av ovanstående blir våra frågeställningar följande: 

 

- Hur resonerar gymnasielärare i svenska kring användning av   

 förlagsproducerade läroböcker i svenskämnet? 

 

-  Vilken roll tillskriver svensklärare läroböcker i den egna undervisning på  

 gymnasiet, och hur motiveras denne av lärarna? 
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2. Bakgrund 

 

I följande kapitel definieras begreppet lärobok för att förtydliga vad som kommer att åsyftas 

när begreppet "lärobok" nämns i uppsatsen.  

 

2.1 Lärobok och läromedel - en definitionsfråga 

 

Då denna studie specifikt studerar inställning till läroboken på gymnasiet är det av vikt att 

definiera vad som kommer att avses med detta begrepp, men också hur det skiljer sig från det 

övergripande begreppet läromedel. Då det inte finns några officiellt fastslagna definitioner för 

något av dem är detta en problematisk process som är öppen för tolkning. Korsell (2007) 

lyfter i sin forskning att det till följd av avsaknaden av en fast definition av begreppet lärobok 

ofta, både inom allmänheten och lärarprofessionen, sätts ett likhetstecken mellan lärobok och 

läromedel. Detta tenderar att leda till att lärare hävdar att de arbetar läromedelslöst när de 

egentligen menar att de arbetar utan förlagsproducerade läroböcker. 

 

Mot bakgrund av att de omnämnanden av begreppet läromedel som givits i läroplaner, 

rapporter, lagar och förordningar över tid både varierar och är öppna för tolkning samt att 

läroboken som enskilt fenomen inte förekommer är det föga förvånande att attityder som 

ovanstående uppstått och att begreppen ses som problematiska. I den gamla skolförordningen 

(1971:235, 1 kap. 5 §) benämns begreppet läromedel som "sådant som kan användas för att nå 

målen i undervisningen", en definition som sedan använts som utgångspunkt för läroplanen 

för gymnasieskolan Lgy 70,  läroplanen för grundskolan Lgr 80, Lpo94 samt Lpf 94 

(Englund, 1999). Mot denna bakgrund ligger det nära att tänka sig att utgångspunkten i den 

nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy 11 är densamma, men då det enda omnämnandet av 

läromedel i denna läroplan återfinns under rubriken rektors ansvar och endast säger att 

eleverna skall ha "tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet" (Skolverket, 2011 

s. 15) går det inte att hävda med någon form av säkerhet. Det som kan sägas, och som även 

uttryckts av forskare som Hellström (1986) är att läromedel som begrepp med utgångspunkt i 

ovanstående definitioner inbegriper alla typer av texter samt övriga resurser såsom linjaler 

och datorer som lärare och elever kan använda för att uppnå målen för undervisningen. 

 

I Skolverkets rapport nr. 284 Läromedlens roll i undervisningen definieras läromedel som 

någonting som utöver läroböcker även omfattar t.ex. massmedia, Internet, skönlitteratur och 
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film" (2006a, s. 16).  I detta fallet syftar läromedel på flera olika informationskällor utöver 

den fysiska läroboken. Denna definition liknas vid den som presenterats i skolförordningen 

från 1971 ovan men utvecklas vidare genom tolkningen att det är intentionen med materialet 

som avgör om något skall räknas som läromedel. Med andra ord, om man tänker sig att 

använda något i undervisningssyfte för att uppnå någon form av uppställda mål är det ett 

potentiellt läromedel, oavsett om det är en traditionell lärobok, ett måttband eller en dator.     

 

För att kunna utröna mer exakt var i detta vida läromedelsbegrepp läroboken återfinns, då 

ovanstående definitioner inte på något sätt problematiserar eller gör åtskillnad mellan denna 

och andra läromedel, kan man vända sig till Selander (1992)  och hans begrepp pedagogisk 

text. Detta begrepp innefattar en vidgad syn på text som utöver tryckt material inkluderar bild-

, film- och datormedierna i definitionen av text och syftar på en textgenre i vilken texten 

uttryckligen skapats för skolan som institution, för att på något sätt påverka användaren av 

texten mot ett på förhand bestämt mål och reproducera viss befintlig kunskap. Vid 

författandet av den här typen av text görs ett urval och en stor mängd avvägningar med 

hänsyn till ramfaktorer såsom att följa styrdokuments uppsatta mål, tillrättaläggning och 

anpassning av språk och struktur för att göra texten mer tillgänglig för lärare och elever samt 

strategiskt urval av texter och metatext som leder in i dessa (Selander, 1988). Detta, att 

läroböcker är tillrättalagda och skall rymma väldigt mycket, menar Selander (1992) tenderar 

att leda till att läroböcker idag ofta är övergripande, snuttifierade
1
 och tråkiga. Ovanstående 

styrks av Tom Wikman (2004) som i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken 

menar att läroboken blir kortfattad och torftig. Det säger sig nästan självt att en pedagogisk 

text som behandlar hela litteraturhistorien i alla delar av världen i detalj skulle bli omöjligt 

stor och för dyr för att vara möjlig att praktiskt använda i skolan. Därför är en lärobok som 

täcker upp alla relevanta områden inte en realistisk möjlighet (Wikman, 2004). Författandet 

av pedagogiska texter speglar därför alltid en komplex urvalsprocess som uttolkats av 

författaren. Wikman (2004) menar dock att det inte behöver vara ett hinder beroende på hur 

läraren väljer att använda sig av läroboken. Om läraren tar på sig ansvaret att granska och 

komplettera läroboken och dess innehåll kan användningen av boken vidgas och bli mer 

flexibel.  

 

                                                 
1
Uppdelning av information i småbitar som inte ger överblick (svenska akademiens ordlista över svenska 

språket, 2006, s. 827) 



10 

 

Peder Skyum-Nielsen (1995), som också skriver om och problematiserar begreppet 

pedagogisk text, menar till skillnad från Selander och mer i likhet med den definition av 

läromedel som görs i skolverkets rapport (2006a) att det ursprungliga syftet är en central 

faktor i definitionen av en text. Det är alltså intentionen med textmaterialet som räknas, 

Skyum-Nielsen presenterar här en distinktion mellan vad han kallar primära och sekundära 

pedagogiska texter. Primära pedagogiska texter är sådana som ursprungligen framtagits 

specifikt för att användas i undervisningen, som exempelvis en förlagsproducerad lärobok. 

Sekundära texter definieras som sådant som framtagits i annat syfte men ändå kan användas i 

undervisningen såsom skönlitteratur som oftast ursprungligen framtagits i rekreationssyfte 

snarare än med speciell hänsyn till elever och skolverksamhet (1995, s. 219). 

 

Korsell lyfter att det i allmänhet förekommer en indelning utifrån vem som producerat 

läromedlen. Här görs en åtskillnad mellan förlagsproducerade, övrigproducerade samt lärar- 

och elevproducerade läromedel (Korsell, 2007). Av speciellt intresse för vår studie är de 

förlagsproducerade läromedlen, som den traditionella tryckta läroboken, den så kallade 

"elevens bok", faller under. Det är denna typ av primära pedagogiska texter, som författats av 

specifika förlag utanför skolan utifrån ovan diskuterade kriterier, som enligt en betydande 

mängd forskning har haft och fortfarande innehar en central och inte sällan problematisk roll i 

undervisningen i så gott som samtliga i skolan förekommande ämnen (Ammert, 2011; Juhlin-

Svensson, 1993; Korsell, 2007, Skolverket 2006a; Wikman, 2004 m.fl.).    

 

Läroboken så som den definieras i denna studie kommer således att utgå ifrån Korsells, 

Selanders och Skyum-Nielsens definitioner av pedagogiska texter; som förlagsproducerade 

tryckta primärt pedagogiska texter. Med detta menas en lärobok som har utgivits av ett 

läromedelsförlag och som är speciellt framtagen med det primära syftet att användas som 

kunskapsreproducerande medel i undervisningen i den svenska skolan. Även 

förlagsproducerade textantologier inkluderas i begreppet ”pedagogisk text” enligt 

ovanstående definition. Icke-tryckta primära läromedel som film- eller datorbaserade sådana, 

lärar- och elevproducerade primära läromedel såsom arbetsuppgifter som inte hämtats från 

förlagsproducerade böcker och övrigproducerat sekundärmaterial som lexikon eller internet är 

inte studiens huvudfokus, men beaktas som faktorer som påverkar lärarnas attityd/inställning 

till den tryckta läroboken. 

 

  



11 

 

3. Aktuell forskning inom området 

 

I följande kapitel presenteras det aktuella forskningsläget kring läroböcker. Det behandlar 

forskning om lärobokens roll i undervisningen samt faktorer som påverkar rollen. 

 

3.1 Den förlagsproducerade lärobokens roll och användningsområde i undervisningen. 

 

"[...] det inflytande läroboken har, har den därför att människor medvetet eller omedvetet ser den 

som något." (Englund, 1999, s. 328) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående citat från Boel Englunds artikel Lärobokskunskap, styrning 

och elevinflytande (1999) kan en av de primära anledningarna till varför det är av intresse att 

undersöka lärobokens roll i svenskundervisningen sägas vara den framträdande ställning den 

enligt forskningen tillskrivits och fortfarande åtnjuter i skolan idag. Detta trots att den ofta 

utsatts för kritik för att inte spegla en tillräckligt varierad bild av samhället och verkligheten 

och för att reproducera förlegade normer (Englund, 1999). Läroboken är idag och har sedan 

över 100 år tillbaka ansetts vara det dominerande läromedlet i den svenska skolan och det 

finns ett antal studier som tyder på att den styr hur undervisningen bedrivs både 

innehållsmässigt och metodiskt (Gustafsson, 1982; Juhlin - Svensson, 1994; Levén, 2003; 

Skolverket 2006a). 

 

Lärobokens funktion är emellertid inte fast, vilket belyses av bland andra Wikman (2004). 

Fram till början av 1900-talet var begreppen läroplan och lärobok i stort sett synonyma, och 

läroboken var ofta den enda möjliga källan till kunskap för både elever och lärare. Detta gav 

läroboken en väldigt stark, tydligt auktoritär och kunskapsgaranterande roll som inte 

ifrågasattes, vilket i sin tur skapade uppfattningen att det så länge lärobokens innehåll och 

metodik följdes fanns en garanti för att man arbetade på ett adekvat sätt mot läroplanens mål 

(Wikman, 2004). Även om lärobokens kunskapsgaranterande roll och auktoritet minskat i 

samhället till följd av decentralisering av skolan under hela senare delen av 1900-talet samt 

den pågående IT-revolutionen som fört med sig alternativa kunskapskällor lever den enligt 

Wikmans studie dock fortfarande kvar som en av de dominerande funktionerna för 

undervisningen i skolan; en observation som också överensstämmer med vad som 

framkommit i Englunds (1999) och Juhlin - Svenssons (2000) studier. 
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Wikman presenterar utöver den kunskapsgaranterande funktionen fyra andra huvudsakliga 

funktioner för läroboken med utgångspunkt i sina och Englunds (1999) studier som ger boken 

inflytande och styrande makt över planering och undervisning även i dagens skola. Den första 

av dessa är att den uppfattas kunna skapa struktur och sammanhållning, att den blir en slags 

kärna och trygghet i vilken lärare och elever kan ta avstamp samt landa innan och efter 

utsvävningar och utvikningar. Den andra funktionen hänger samman med den 

kunskapsgaranterande rollen i det att bedömningen av elevernas prestationer kan underlättas 

om man utgått ifrån läroboken i undervisningen. Att med utgångspunkt i detta författa ett prov 

ger också i teorin en garanti för att mål och läroplaner följs. 

 

Den tredje funktionen som presenteras är att den kan underlätta arbetet för både lärare och 

elever. För lärare underlättar det då de inte i samma utsträckning behöver ägna sig åt 

tidskrävande produktion av egna läromedel, jaga egna texter och lägga lika mycket energi på 

metodiska överväganden då det ofta i läroböcker förekommer färdiga övningsuppgifter till 

materialet. Dessutom kan lärare som är osäkra på sin egen kompetens i ämnet luta sig tillbaka 

och känna trygghet i lärobokens (ovan nämnda) kunskapsgaranti. För eleverna ger läroboken 

möjlighet till självständig inläsning/repetition vilket kan tänkas hjälpa dem att hålla jämna 

steg med sina klasskamrater även om de varit sjuka eller om de bara känner att ett visst 

område är extra krångligt. Den fjärde och slutliga funktionen som ger läroboken inflytande 

över undervisningen uppges vara att läroboken har en disciplinerande roll; den gör att 

eleverna hålls sysselsatta och alltid har något att göra. Det är en välkänd problematik inom 

pedagogiken att olika elever arbetar olika fort, och läroboken kan i detta fall se till att eleverna 

alltid har någon form av stimulans (Wikman, 2004). 

 

Dessa funktioner är dock inte helt oproblematiska och inte entydigt positiva. Det riktas 

mycket kritik mot läroboken och dess styrande roll i undervisningen. Läroboken kan styra 

både positivt och negativt beroende på hur lärarens inställning till dess användning ser 

ut(Englund, 1999; Juhlin - Svensson, 2000). Den kunskapsgaranterande funktionen hos 

läroboken kan till exempel te sig något problematisk om man ser till resultaten av Anna 

Johnson - Harries avhandling Staten och läromedlen (2009) som diskuterar den statliga 

granskning av läromedlen som skedde mellan 1938-1991. Under denna period 

förhandsgranskades alla läromedel av Statens läromedelsnämnd och/eller Statens institut för 

läromedelsinformation, SIL, utifrån kriterier som att språket skulle vara anpassat till rätt ålder, 

att innehållet var objektivt och sakligt och framförallt att de skulle följa läroplanernas mål och 
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riktlinjer (Johnson - Harrie, 2009). Idag, då denna form av statliga granskning alltså inte görs 

längre, menar Johnson- Harrie att man borde kunna tänka sig att det kan bli problematiskt om 

läraren okritiskt utgår ifrån en lärobok i sin undervisning då det inte är säkert att läroböckerna 

faktiskt garanterar kunskap; detta ansvar ligger istället hos den enskilda läraren.  

 

Gustafsson (1982) menar att den funktion som benämns som underlättande förarbetet är 

problematisk då läroboken tenderar att styra innehållsmässigt, metodiskt och ideologiskt. De 

kan till exempel ge uttryck för en viss kanon eller specifika värderingar i någon riktning, 

vilket blir en negativ styrningsfaktor om inte detta lyfts upp och diskuteras (1982). Detta ges 

extra vikt av ovanstående faktum att förlagsproducerade läroböcker ej längre granskas statligt 

och därmed ej kan garanteras följa styrdokument och värdegrund, och styrks av Skolverkets 

rapport nr. 285 I enlighet med skolans värdegrund (2006b), i vilken 24 läroböcker från 

förlagen Bonnier Utbildning, Gleerups, Liber samt Natur och Kultur granskats. Läroböckerna 

avser ämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap samt samhällskunskap, och 

resultatet visar att det i urvalet insprängt bland förtjänstfulla ansatser ges uttryck för 

stereotyper, diskriminering och potentiellt kränkande framställningar av olika slag, såsom att 

funktionshindrade nästan undantagslöst framställs som problematiska avvikare i samhället 

(2006b). Selander (1992) menar här att detta delvis kan förklaras med att läroboksförfattarna 

är tolkande människor och att en lärobok fullkomligt fri från fördomar därmed är en utopi. 

Även Wikman (2004) problematiserar den underlättande funktionen då han menar att det 

utöver förtjänsterna han ser finns risk för att boken med dess tillrättalagda texter blir 

förutsägbar och tråkig för eleverna om den förlitas på i för stor utsträckning. 

 

Forskningen kring lärobokens roll och funktion i undervisningen är i slutändan relativt 

enhällig i att läroboken har dominerat undervisningen länge, att den fortfarande har en stark 

ställning samt att detta yttrar sig både positivt och negativt genom ett antal relativt väl 

avgränsade styrfunktioner. Englund (1999), Gustafsson (1982), Juhlin - Svensson (2000), 

Wikman (2004) samt Korsell (2007) är dessutom eniga i att styrkan i denna styrning till stor 

del grundar sig på i vilken utsträckning och hur läraren väljer att använda sig av läroboken, 

och utgår ifrån deras intention, ämnessyn och pedagogiska grundsyn. Detta är någonting som 

vi instämmer i och som även innebär att den enskilda lärarens ansvar för undervisningens 

innehåll och utformning utgör en stor och avgörande faktor för lärobokens roll i 

undervisningen. 
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3.2 Variation i lärares användningen av läroböcker i undervisningen 

 

Det finns inte enbart ett universellt sätt att använda och förhålla sig till läroboken. Som visats 

ovan har ett antal funktioner identifierats, och dessa gör sig gällande i olika utsträckning 

beroende på hur den enskilda läraren faktiskt väljer att använda sig av läroboken. Ann-

Christine Juhlin-Svensson (2000) har genom sina studier som omfattar både 

klassrumsobservationer och intervjuer kring lärares inställning till läromedelsanvändning 

kommit fram till två huvudsakliga inriktningar för användningen och synen på den så kallade 

"elevens lärobok". I den första, som hon menar är den dominerande i gymnasieskolan, utgör 

läroboken själva grunden i undervisningen; man väljer i huvudsak sitt stoff utifrån läroboken 

och det är denna som utgör ramen för hela undervisningen, metodiskt och strukturellt. Med 

utgångspunkt i lärobokens kunskapsgaranterande funktion blir den fysiska läroboken 

huvudsaklig uttolkare av styrdokumenten, och övriga läromedel såsom informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), andra pedagogiska texter eller skönlitteratur ses utifrån detta 

perspektiv som komplement till den vitala läroboken (Juhlin - Svensson, 2000).  

 

I den andra inriktningen är lärobokens roll betydligt mindre då fokus och kunskapssyn istället 

inriktas på elevens lärande och utgår ifrån kunskapsmålen för kursen. Läroboken blir här ett 

läromedel i mängden som läraren och eleverna har till sitt förfogande för att uppsöka kunskap 

och uppnå lärande. Utifrån detta perspektiv kan, enligt Juhlin- Svensson, 

läroboksanvändningen potentiellt helt upphöra till förmån för alternativa läromedel, vilket 

styrker tanken om att läroboken inte styr på egen hand utan att läromedelsanvändningen till 

stor del beror på den enskilda läraren (Juhlin - Svensson, 2000). Även om det enligt hennes 

studie visar sig vara den första inriktningen som dominerar menar hon med hänvisning till 

tidigare forskning att lärobokens dominans idag inte är lika enväldig som den varit historiskt. 

Utvecklingen mot en mindre dominant ställning för läroboken under senare delen av 1990-

talet menar Juhlin-Svensson (2000) har sin grund i flera faktorer som förändrade 

styrdokument, förändringar i lärares kunskapssyn och ökad IKT. Hon menar även att 

lärobokens dominerande ställning i undervisningen kommer att fortsätta att försvagas 

framöver i takt med att utvecklingen går framåt (Juhlin - Svensson, 2000). 

 

Wikman har i sin studie kommit fram till en liknande slutsats i det att han delar in variationen 

i läroboksanvändningen i fyra huvudsakliga förhållningssätt på en skala som rör sig från 

underkastelse till förkastelse: "Läroboken som innehållslig och metodmässig utgångspunkt för 
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undervisningen", "läroboken som utgångspunkt för övningar", "läroboken som referens" samt 

"ingen användning av läroböcker" (2004, s. 90). 

 

Trots metodologiska skillnader i det att Juhlin - Svensson använt sig av 

fältobservation/intervju som metod medan Wikman främst gjort diskursanalys, dras det i de 

båda studierna liknande slutsatser. Det återfinns även stora likheter i det att deras modeller för 

läroboksanvändning överlappar varandra. Wikman, liksom Juhlin-Svensson,  menar att det är 

det första förhållningssättet med läroboken som fullkomlig utgångspunkt som dominerar men 

att utvecklingen pekar mot en försvagad ställning för "elevens bok" till förmån för en mer 

flexibel användning av olika läromedel, i synnerhet IKT (2004). Detta styrks vidare av 

Selander (i Ammert [red], 2011) som menar att läroboken, även om den fortfarande är central, 

har fått en försämrad ställning till följd av IT-revolution (Selander, 2011). 

 

Dessa resultat samt det faktum att omfattande kritik riktats mot läroboken (se punkt 2.2) till 

trots finns det omfattande studier vars resultat pekar mot att lärobokens ställning inte alls 

minskat nämnvärt. Enligt Skolverkets rapport om läromedlens roll i undervisningen (2006a) 

innehar som nämnts tidigare läroboken en stark, central roll i undervisningen. Sören Levéns 

enkätundersökning (2003) om lärarattityder till läromedel som besvarades av 776 lärare inom 

ämnesgrupperna "naturorienterande ämnen", "samhällsorienterande ämnen", "språk", 

"praktisk-estetiska ämnen" samt "annat" pekar i samma riktning då endast 1,7 % av tillfrågade 

lärare uppger att de aldrig använder läroböcker. 82 % av lärarna i studien uppger att de 

regelbundet använder förlagsproducerade läroböcker (Leven, 2003, s. 2). Dessutom menar 73 

% av lärarna att läroboken ger eleverna "väsentligt stöd" för sitt lärande och struktur i 

undervisningen, och Levén observerar att språklärarna är extra positiva på just dessa punkter 

(2003, s. 2). 

 

Värt att notera här är att samtliga dessa resultat, med undantag av Selanders artikel och 

Skolverkets rapport, bygger på studier som är över tio år gamla, vilket innebär att mycket kan 

ha hänt, speciellt om man ser till IKT- utvecklingen som redan för tio år sedan ansågs vara ett 

etablerat alternativ till "elevens bok". Dessutom är det så att de inte säger särskilt mycket om 

svenskämnet specifikt, då Skolverkets rapport behandlar ämnena bild, samhällskunskap och 

engelska och Levén har i sin undersökning gjort en sammanslagning av svaren från samtliga 

språklärare vilket innebär att attityderna från just lärarna i ämnet svenska är relativt osynligt 

och omöjligt att dra konkreta slutsatser ifrån. Detta är av intresse speciellt då man tar i 
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beaktande att  både Gustafsson (1982) och Wikman (2004) konstaterar att ämnet och dess 

specifika förutsättningar är en av de faktorer som påverkar valet och användningen av 

läroboken. 

 

3.3 Faktorer som påverkar lärobokens roll i planering och undervisning 

 

De variationer i val och användning av läroböcker som presenteras under punkt 2.3 sker inte 

slumpmässigt, och det är inte heller så enkelt som att läraren helt fritt styr sitt eget val. Den 

redogörelse som gjorts ovan visar att det finns en stor mängd faktorer som påverkar 

lärobokens roll i skolan, vilket kommer att presenteras vidare i följande avsnitt. 

 

3.3.1 Den enskilda lärarens profession 

 
"...läraren [är] den enskilt största maktfaktorn för vilket innehåll som används. Läraren besitter 

såväl bokstavligt som bildligt talat nyckeln till klassrummet och kan kontrollera vad som släpps in 

i undervisningssituationen." (Lundström, 2007 s. 18) 

 

Enligt Lundströms avhandling (2007) samt Skolverkets rapport som sammanställer och drar 

slutsatser ifrån en betydande mängd tidigare forskning är den enskilda lärarens intention och 

inställning den största enskilda faktorn som påverkar val och användning av texter i skolan, 

och övriga faktorer öppnar endast upp eller begränsar deras val. Lärarens intention med och 

inställning till en viss lärobok beror bland annat på lärarens pedagogiska grundsyn, ämnessyn, 

kompetens och erfarenhet ( Skolverket, 2006a). Om lärobokens innehåll, ämnessyn och 

kunskapssyn stämmer överens med lärarens är sannolikheten större att dess inflytande blir 

större och att läraren i större utsträckning förlitar sig på den (Englund, 1999), och tvärtom. Ett 

läromedel i ett språkämne som är upplagt på en behavioristisk kunskapsmodell och därför ger 

uttryck för en inlärningssyn som bygger på individuell repetition av färdig kunskap får till 

exempel antagligen inte särskilt stort utrymme i undervisningen om läraren har en 

sociokulturell eller konstruktivistisk syn som bygger på elevinteraktion och aktivt skapade av 

kunskap. Dessa slutsatser, att det till stor del är läraren som styr, ges extra tyngd av att 

granskningsprocessen av läromedel sedan 1991 delats ut på den enskilda läraren (se 2.2).  

 

Gällande den enskilda lärarens kompetens och erfarenhet som faktorer för hur denne förhåller 

sig till förproducerade läroböcker finns det inom forskningen motsägelsefulla röster. Korsell 

fann i sin studie av grundskolelärares användning av läromedel vad hon benämner en "ovilja 
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inför läroboksanvändning" bland yngre lärare med färre yrkesverksamma år (Korsell, 2007, s. 

106). Dessa förespråkar istället ett stort mått egenproducerat material som stämmer med deras 

pedagogiska grundsyn. Korsell föreslår att detta kan ha att göra med att lärarutbildningen 

påverkat sina studenter mot detta förhållningssätt och att denna påverkan ligger närmre i tiden 

hos yngre lärare, medan en erfaren lärare med större självsäkerhet kan använda sig av och 

"vila i" en lärobok som stämmer överens med deras pedagogiska grundsyn och övar det 

eleverna behöver för att nå upp till målen (2007, s. 107). 

 

Mot detta ställer sig Wikman som hävdar att lärare som är osäkra i sin kompetens eller i sitt 

ämne (ofta unga, nyutexaminerade lärare) ofta förlitar sig på lärobokens underlättande och 

kunskapsgaranterande (2.2) funktioner och i hög grad använder läroboken i sin undervisning. 

Han menar vidare att det med ökad kompetens, erfarenhet och säkerhet i yrket sker en 

frigörelse från läroboken; den behövs helt enkelt inte längre, då läraren med stor säkerhet 

skapar eget material (2004). Detta motsäger fullkomligt Korsells resultat. Om båda forskares 

resultat beaktas kan två tydliga separata tolkningar göras. Den första tyder på att den enskilda 

läraren inte väljer att arbeta med läroboken alls, då det bland unga finns en motvilja mot den 

och hos äldre en önskan om frigörelse från den, och därmed att kompetens och erfarenhet inte 

påverkar lärobokens roll i undervisningen Denna är emellertid inte särskilt rimlig då både 

Levéns (2003) och skolverkets (2006a) rapporter pekar på att läroboken fortfarande har en 

central roll i undervisningen (se 3.3). Den andra tolkningen är att både yngre och äldre lärare 

till viss del förlitar sig på läroboken och att kompetensen och erfarenheten hos läraren spelar 

roll för hur läroboken används. Då dessa resultat är så pass motsägelsefulla utgår vi ifrån att 

erfarenhet och kompetens kan tänkas påverka valet och användningen av läroböcker och 

kommer därmed att inkludera frågor i intervjuerna som syftar till att utröna om så är fallet. 

 

3.3.2 Styrdokument generellt och i svenskämnet 

 

"Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 

ska tillägna sig och utveckla kunskaper." (Skolverket 2011, s. 6; Skolverket 1994, s. 5) 

 

Att dokument som skollag, styrdokument och kursplaner styr val och användning av 

läroboken är självklart då det ingår i lärarens uppdrag att förhålla sig till dessa dokument som 

ramverk för sina textval och sin undervisning. Skolan vilar enligt styrdokumenten, såväl 

gamla som nya, på demokratins grund, skall borga för saklighet och allsidighet, utgå ifrån alla 
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människors lika värde och har huvuduppgiften ovan (Skolverket, 2011; Skolverket, 1994). Att 

välja och använda en lärobok som ger uttryck för diskriminerande och exkluderande 

värderingar likt de som granskades av skolverket (2006b) utan att lyfta och problematisera 

dessa går rakt emot vad styrdokumenten kräver. Detta innebär att lärarens val och 

användning, även om han/hon kan välja lärobok ganska fritt, borde styras av styrdokumenten. 

 

Johnson - Harrie (2009) pekar i sin avhandling på att avskaffandet av den statliga 

granskningen innebär ett mer problematiskt förhållande mellan läroboksanvändning och 

styrdokument idag då dessa garantier inte längre finns.  Detta menar hon stärker 

styrdokumenten som faktor för valet och användningen av läroboken, och minskar den 

senares dominerande roll i undervisningen (ibid.). Johnson - Harrie pekar dock också på det 

faktum att aktuell läroplan vid tidpunkten för hennes studie, Lpf 94, på många sätt var mindre 

tydlig i instruktionen till läraren än föregångaren Lgr 70 gällande både vilket stoff som skulle 

behandlas och hur detta skulle ske på grund av skiftet från innehållsstyrning med fokus på 

kunskaper till målstyrning med fokus på utveckling av förmågor.  Hon menar att detta skifte 

skulle kunna leda till en starkare ställning för den ogranskade läroboken på grund av dess 

kunskapsgaranterande funktion (2009).  

 

3.3.3 Eleven och hemmet 

 

Skollagen, den allmänna läroplanen för gymnasieskolan samt de specifika ämnesplanerna för 

ämnet svenska i gymnasieskolan uttrycker alla att undervisningen skall anpassas efter den 

individuella elevens intressen, förutsättningar och behov samt att dessa skall ges möjlighet att 

påverka det innehåll, de arbetssätt och de arbetsformer som förekommer i undervisningen 

(Skolverket, 2011). I förlängningen borde detta innebära att lärarens val av lärobok, och hur 

han/hon väljer att använda den, ska anpassas efter elevernas medinflytande, visioner, intressen 

och kunskapsnivå. 

 

Gustafsson (1982) lägger i sin studie fram resultat som pekar åt att vissa lärare i studien 

uppgav att de kände sig bundna av elevernas krav på en "riktig" lärobok och att de därför inte 

hade frihet att använda sig av alternativa läromedel på samma sätt som de gav uttryck för att 

vilja. Wikman utvecklar detta resonemang och menar att denna attityd delvis kan ha överförts 

från hemmet, då läroboken som tas hem tenderar att ses som en symbol eller ett bevis för att 

eleven faktiskt går i skolan; saknas läroboken som kommunikationslänk mellan skola och 
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hem möts undervisningen med skepsis (2004). Detta kan tänkas vara en konsekvens av 

lärobokens traditionellt sett dominerande och kunskapsgaranterande roll i skolan. Föräldrarna 

som efterfrågar en inblick i vad som sker i skolans värld och vad eleverna lär sig känner ofta 

en större trygghet då det rent konkret finns en bok att falla tillbaka på, likt under deras egen 

skolgång. På så vis representerar läroboken en upplevd trygghet i att eleven faktiskt lär sig 

och tar till sin nya kunskaper i skolans värld.  

 

3.3.4 Skolämnet som påverkansfaktor 

 

Ämnet i vilket en specifik lärobok används eller inte används är även det en stor 

påverkansfaktor för vilken roll läroboken spelar samt i vilken utsträckning den styr 

undervisningen. Enligt rådande forskning är det främst två aspekter som spelar in; det 

specifika ämnets natur och traditioner samt den enskilda lärarens syn på ämnet (Bergman, 

2007; Skolverket 2006a). Läroboken är mer central i ämnen där delar av innehållet bygger 

tydligt på vartannat i systematisk progression och där ämnesstrukturen därför är delvis på 

förhand given, såsom matematik i vilket andragradsekvationer bygger på baskunskaper i 

algebra, historia där upplägget traditionsenligt är kronologiskt upplagt från äldre till modernt 

eller i språkämnen med fokus på färdighetsträning såsom engelska där det är logiskt att gå 

igenom verb i grundform innan man börjar prata om grundläggande eller modala hjälpverb. 

(Levén, 2003; Skolverket 2006a; Wikman, 2004).  

 

Ämnet som denna undersökning avser är svenska, vilket faller inom ramen för språkämnen i 

Levéns studie (2003). Det finns även i detta ämne en systematisk progression vad gäller 

grammatik och ofta ett kronologiskt upplägg av litteraturhistoria utifrån målet att eleverna 

skall  utveckla "kunskaper om svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som 

manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från 

olika tider och epoker" (Skolverket, 2011). Juhlin - Svensson (2000) menar att svenska är ett 

väldigt brett och komplext ämne då det innefattar språk, litteratur och mer därtill, till skillnad 

från andra språkämnen som till exempel engelska som i den svenska skolan inte har lika stor 

omfattning.  

 

Lotta Bergman problematiserar i sin avhandling Gymnasieskolans svenskämnen svenskämnet 

och menar även hon att det inte är så enkelt som att bunta ihop det tillsammans med andra 

språkämnen, då varje ämne har sina egna, specifika förutsättningar. Svenskämnet har till stor 
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del präglas av traditioner och värderingar som reproducerats under lång tid. Dessa traditioner 

bygger till stor del på debatt som skiftat över tid angående hög- och lågkultur, huruvida det är 

viktigt att eleverna tar del av en kanon av klassisk skönlitteratur och vad som är ämnets 

huvuduppgift; utveckling av språkfärdigheter och kommunikativ förmåga eller litterär 

bildning, eller både och. Bergman menar vidare att dessa traditioner manifesteras i det 

innehåll läraren väljer, och att detta val i förlängningen görs utifrån sådant som lärarens 

pedagogiska grundsyn, ämnessyn, politiska åsikter och klassbakgrund (2007). Om läroböcker, 

deras innehåll och deras kunskapsgaranterande roll lutas tungt på och inte reflekteras kring 

kritiskt i ett sådant här läge kan de tänkas vara ett inflytelserikt styrmedel som reproducerar 

rådande traditioner i svenskundervisningen. 

 

Som nämnts ovan har det gällande svenskämnet pågått och pågår ännu debatt om hög- och 

lågkultur och huruvida det är viktigt att förmedla en litterär kanon, och Bergman menar att 

man på gymnasienivå har haft en snäv syn på detta (2007).  Traditionen dikterar att  

svenskämnets roll är att vara förmedlare av ett viktigt kulturarv, och vad som räknas till detta 

är oftast klassisk, tryckt skönlitteratur. Denna syn har emellertid utmanats utifrån genom att 

den teknologiska utvecklingen och den kulturella friställningen gjort att alternativa medier 

såsom datorer, film, tv och andra massmedier fått successivt större utrymme i det centrala 

innehållet i läroplaner och i ungdomars liv, vilket i förlängning gör att det tar större plats i 

skolan i stort ( Selander, Juhlin - Svensson, 2007; Bergman, 2007). Det står uttryckligt i 

ämnesplanen för svenska att man skall utgå ifrån skönlitteratur, andra typer av texter, film och 

andra medier (Skolverket, 2011). Bergman menar dock att denna utveckling lett till att vissa 

lärare ser det som skolans och därigenom sin egen uppgift förmedla den klassiska kanon och 

stå som motpol mot den nya kultur, populärkulturen, som ungdomarna anammar då de inte 

erhåller detta annars (2005). Huruvida det är sant eller falskt att eleverna inte erhåller detta 

utanför skolan eller huruvida det är nödvändig kunskap omfattas dock av inte av denna studie. 

Däremot kan det tänkas att lärargruppen som ser förmedling av kanon som sin uppgift är en 

potentiell marknad genom vilken läroboken kan reproducera traditionen svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Detta eftersom läromedelsförlag som producerar läroböcker 

är företag med vinstdrivande intressen som skulle kunna anpassa läroböckerna både efter 

styrdokument och lärarnas önskemål (Skolverket, 2006, s. 144).       
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4.3.5 Övriga faktorer som påverkar lärobokens roll i svenskundervisningen 

 

Utöver styrdokumenten, den enskilda läraren och ämnet finns det ett stort antal ramfaktorer 

som också påverkar val och användning av läroboken, såsom den enskilda skolans 

organisation för inköp av läromedel, läromedelsbudget och yttre aktörer såsom 

läromedelsförlagen. Även om organisationen kan skilja sig mellan olika skolor menar Juhlin - 

Svensson (2000) att de främst förekommandesätten att organisera inköp av läroböcker är att 

det oftast utses en inköpsansvarig och sker kompromisslösningar i arbetslagen på en given 

skola om vilket ämnes eller vilken enskild lärares tur det är att köpa in nytt material. Det är 

även vanligt att man vid en ämneskonferens inför en termin gemensamt majoritetsbeslutar om 

en "elevens lärobok" som skall gälla i alla klasser, och att denne blir uttolkare av kursplanerna 

enligt lärobokens kunskapsgaranterande roll. Detta styrks av Korsell som beskriver hur lärare 

som arbetat längre på en skola är mer nöjda med lärobokssituationen för att de har fått vara 

med och styra inköpen under en längre tid, medan lärare som bytt skola ibland uppger att de 

läroböcker de har till sitt förfogande inte alls tar upp det de upplever att klassen behöver eller 

delar deras pedagogiska grundsyn, varpå de förkastas till förmån för egenproducerade 

läromedel (2007).  

 

Även skolans läromedelsbudget och det anslag som ges för inköp av läromedel är en faktor 

som spelar in. Juhlin- Svensson pekar på att det på gymnasiestadiet mest är en fråga om att 

olika gymnasieprogram får olika ekonomiskt anslag för läromedel och att de teoretiska 

programmen får minst anslag, men också att införseln av det vidgade textbegreppet och 

tillgången till och kraven på alternativa, digitala läromedel komplicerar vart de ekonomiska 

resurserna skall gå och hur mycket som läggs på tryckta läroböcker (2000). Bristen på 

ekonomiska resurser leder precis som bristen på möjlighet att påverka på grund av 

organisationen för inköp till att man söker sig till egenproducerat eller övrigproducerat 

material, vilket även detta styrks av Korsell som sett samma tendenser i sina undersökningar 

(2007; Juhlin - Svensson, 2000). 

 

Läromedelsförlagen som producerar bland annat tryckta läroböcker är som nämnt i 2.4.4 

företag med vinstintresse som också påverkar lärobokens roll i undervisningen. Enligt 

skolverkets rapport nr. 284 hävdar förlagen att de producerar sina läromedel dels med 

utgångspunkt i läro- och kursplaner och dels utifrån marknadsundersökningar för att lärarna 

skall vara kunna säkra på att de får vad de efterfrågar och att förlagets böcker garanterar 
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kvalitet och måluppfyllelse i undervisningen (Skolverket, 2006a). Juhlin Svensson menar 

dockatt det faktum att läroboksförfattarna tolkar kursplanerna tenderar att ge författarna 

tolkningsföreträde av styrdokumenten och läraruppdraget före den enskilde läraren. Eftersom 

böckerna inte granskas statligt längre och eftersom även läromedelsförfattarna är människor 

som styrs av sin pedagogiska och politiska grundsyn samt ämnessyn i urvalet av stoff och 

utformningen av materialet åsikter kan detta tolkningsföreträde bli problematiskt utifall att 

läraren förlitar sig på bokens kunskapsgaranterande funktion (2000). 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras den metodologiska utgångspunkten för vår undersökning. Den 

utgår ifrån en så kallad surveyundersökning, en detaljerad och djupgående granskning av ett 

specifikt område (Denscombe, 2011). Forskningsansatsen och metoden kan sedan delas in i 

kvantitativ eller kvalitativ forskning. Den förstnämnda lämpar sig bäst för storskaliga 

undersökningar där frekvens, utrymme och systematisk fakta står i fokus, och grundas oftast 

på ett stort slumpmässigt urval (Esaiasson m.fl, 2007). Den kvalitativa metoden kan sägas 

bygga vidare på den kvantitativa då de kvantitativa frågorna fortfarande kan anges som 

utgångspunkt för forskningen. Till skillnad från den kvantitativa metoden inriktar man sig 

inom kvalitativ forskning dock mer på småskaliga studier och mer djupgående tolkning av det 

empiriska materialet (Esaiasson m.fl, 2007). För vår undersökning, som har fokus på lärares 

uppfattningar av lärobokens roll i undervisningen, finner vi den kvalitativa metoden mest 

relevant eftersom syftet är att söka utröna lärarnas personliga uppfattningar om lärobokens 

roll i den egna svenskundervisningen. 

 

Eftersom kvalitativ metodik bedöms vara bäst passande uppsatsens syfte och 

problemformulering väljer vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att öppna frågor med utrymme för tolkning och reflektion ligger till grund för intervjuerna 

(ibid.). Det är på grund av denna intervjuforms ostrukturerade natur fördelaktigt att utforma 

intervjufrågorna utifrån olika teman där respondenten ges utrymme att styra samtalet och att 

redogöra för sina inställningar, känslor, egna uppfattningar och erfarenheter, då detta oftast 

ger ett större kvalitativt djup i intervjuresultaten (ibid.). 

 

Vi är medvetna om de potentiella brister och risker som finns med semistrukturerade 

intervjuer som metod. Då intervjuerna kommer att bygga på öppna frågor som är fria för 

tolkning måste vi vara beredda på att få vitt skilda svar. Det beror dels på att vi utgår ifrån 

olika individers personliga uppfattningar, men även på relationen mellan oss som intervjuare 

och respondenten. Den omgivande kontexten och atmosfären vid intervjutillfället kommer att 

påverka samtalets riktning och därav resultatet av intervjun (Denscombe, 2011). Det är en av 

de största skillnaderna mellan kvantitativa undersökningar och kvalitativa, att den senare 

metoden försvårar möjligheten till fullt jämförbara resultat. Då det är respondentens 

uppfattningar som är av vikt för oss som uttolkare kommer  analysarbetet att utgå ifrån vad 

respondenten själv lägger störst vikt vid. Det är även viktigt att vi som uttolkare av intervjun 
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inte enbart analyserar och tar i beaktande respondentens direkta svar. Detaljer som 

kroppsspråk och eventuella undertoner samt nyanseringar i samtalet är också viktiga faktorer 

för att ge en så fullgod överblick av svaren som möjligt. Det är därför omöjligt att undvika 

påverkan av intervjuernas utgång, dels då vi valt vilka frågor och följdfrågor vi skall ställa 

beroende på hur intervjuerna utvecklas samt då tolkning av svaren kommer att ske 

kontinuerligt och med hänsyn till hela kontexten. Detta innebär en  förhöjd risk för 

subjektivitet i undersökningen till skillnad från när man använder sig av en mer strukturerad 

eller kvantitativ metod. På så vis åläggs vi som forskare stort ansvar genom att fokus måste 

läggas på att inte styra respondenternas svar samtidigt som samtalet till viss del utgår ifrån på 

förhand bestämda teman (Denscombe, 2011, s.399).  

 

Gällande validiteten i vår undersökning kan vi omöjligen dra generaliserbara slutsatser, då 

vårt begränsade urval inte nödvändigtvis är representativt för samtliga svensklärare på 

gymnasiet. Detta på grund av att undersökningen utgår ifrån respondenternas personliga 

ställningstaganden och erfarenheter. Vi kan dock jämföra, analysera och dra slutsatser av de 

enskilda intervjuerna i relation till de andra respondenternas intervjuer samt ställa detta i 

relation till andra forskares resultat. (Denscombe, 2011).  

 

4.1 Urval och undersökningsgrupp 

 

Urvalet påverkas av flera faktorer, såsom undersökningens totala omfång, respondenternas 

tillgänglighet samt intervjuernas tidsomfång (Denscombe, 2011). På grund av vår kvalitativa 

ansats blir antalet respondenter inte lika relevant som vid en mer kvantitativ undersökning. 

Vårt fokus är att undersöka enskilda lärarens specifika och personliga åsikter, varför resultatet 

omöjligen kommer att kunna representera den övriga populationen. Detta är inte heller vår 

intention och speglar inte heller fokus för vår frågeställning.  

 

Det är av stor vikt att urvalet uppfyller vissa gemensamma kriterier för att ge upptäckterna en 

så trovärdig grund som möjligt (Denscombe, 2011, s.32). På grund av ovanstående är det ett 

krav att samtliga respondenter uppfyller vissa gemensamma kriterier. Mot bakgrund av vår 

frågeställning har vi därmed formulerat följande urvalskriterier:  

 

 Respondenten skall vid intervjutillfället vara anställd vid en gymnasieskola. 

 Respondenten skall bedriva undervisning i ämnet svenska.  



25 

 

 

Vi har utgått ifrån ett till viss del strategiskt urval, då vi bland andra kontaktat potentiella 

respondenter som vi har viss kännedom om sedan tidigare. Det strategiska urvalets största 

förtjänster är att vi som forskare direkt ges möjlighet att komma i kontakt med människor som 

motsvarar våra kriterier för undersökningen på ett enkelt sätt. (Denscombe, 2011) 

 

Vi kontaktade 32 svensklärare i en mellanstor stad via e-mail och presenterade vår 

undersökning samt de etiska principerna i enlighet med vetenskapsrådets etiska överväganden 

(www.vr.se, 2013-03-12). Vi fick svar från tio av dessa, varav fem lärare från tre olika skolor 

bokades för intervju. Övriga fem avböjde på grund av tidsbrist. De berörda respondenterna 

har anställning på tre olika gymnasieskolor i staden och samtliga har svenska som 

huvudämne. Nedan följer en kort presentation av de fem respondenterna som i enlighet med 

de etiska principerna anonymiserats: 

 

Respondent 1: 

Respondenten har arbetat som gymnasielärare i över 20 år inom svenska, Svenska som 

andraspråk och Engelska. Har idag aktiv tjänst inom de tre ovanstående ämnena. 

 

Respondent 2: 

Respondenten har arbetat som gymnasielärare mellan 10 och 15 år inom svenska och 

Engelska, och har under dessa tio år arbetat på sju olika gymnasieskolor på olika orter i 

landet. Undervisar idag aktivt båda ämnen i två halvtidstjänster på två olika gymnasieskolor 

staden. 

 

Respondent 3: 

Respondenten har arbetat som gymnasielärare mellan 10 och 15 år inom svenska, 

projekt/gymnasiearbete, psykologi och idrottspsykologi. Arbetar för närvarande aktivt med 

omnämnda ämnen. 

 

 

 

Respondent 4: 
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Respondenten har arbetat som gymnasielärare över 20 år och har behörighet i ämnena 

svenska, historia och religion. Utöver detta är respondenten även utbildad mellanstadielärare. 

Arbetar idag aktivt i svenska och historia. 

 

Respondent 5: 

Respondenten har arbetat som gymnasielärare i över 30 år både inom Kristianstad kommun 

och på annan ort och är behörig inom svenska, filosofi och historia. Undervisar idag inom 

samtliga dessa ämnen. 

 

Som ett led i anonymiseringsprocessen har vi valt att inte skriva ut huruvida respondenterna 

är män eller kvinnor utan istället använda oss av det könsneutrala "hen". Detta är gjort dels i 

nämnda anonymiseringssyfte, och dels då vi anser att vår fördelning av män och kvinnor i 

urvalet omöjliggör slutsatser utifrån en genusdimension, varpå denna utelämnats helt ur 

studien. 

 

4.2 Insamlingsmetod och bearbetning av material 

 

Innan de huvudsakliga intervjuerna bokades genomfördes en provintervju med en 

svensklärare för att se om våra frågor och vår samtalsmetod fungerade som tänkt och vad för 

typ av svar vi kunde tänkas få fram. Efter denna provintervju gjordes en del redigering av våra 

frågor, varpå intervjuerna med våra fem huvudrespondenter bokades och genomfördes i 

avskild miljö på respektive respondents arbetsplats. Varje intervju tog mellan 20 och 50 

minuter. Intervjuerna inleddes med att respondenten återigen fick, både före och under 

inspelning, ge sitt samtycke till deltagande i intervjun på uppställda premisser samt att de var 

införstådda med att ljudinspelningsutrustning skulle användas för att dokumentera 

intervjuerna. Vi valde att använda inspelningsutrustning dels då det frigör oss som intervjuare 

att fokusera på samtalet snarare än att ta extensiva anteckningar, och dels då det i efterarbetet 

ger oss större möjlighet att så korrekt som möjligt återge det som sades i text (Kvale, 2009).  

Efter detta började vi med att de första minuterna av intervjuerna ställa inledande, mindre 

tunga frågor. Detta gjordes då det är viktigt att skapa en mer avspänd, trevlig samtalsatmosfär 

som respondenten kan känna sig trygg i (ibid.). 

 

Då vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer hade vi på förhand bestämt några 

huvudsakliga tematiska kategorier med förslag till frågor som vi utgick ifrån i intervjuerna (se 
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bilaga 1).Vi delade in intervjuerna i fyra huvudsakliga kategorier: lärobokens roll i relation till 

lärarens uppfattning om den egna professionen, till läraruppdraget, till  den egna 

undervisningens utformning samt till rådande skolkultur. Den första frågekategorin syftar till 

att undersöka sådant som rör lärarens yrkesidentitet, kunskapssyn, kompetens och erfarenhet i 

den egna professionen. Den andra kategorin rör lärarnas uppfattning om läroboken i relation 

till hur de förhåller sig till styrdokument såsom läroplaner och kursplaner, både idag och över 

tid. Den tredje kategorin rör lärobokens roll i förhållande till lärarnas utformning av den egna 

undervisningen, både metodiskt och innehållsmässigt, och den sista kategorin rör yttre 

skolkulturella faktorer såsom organisation och ekonomi.  

 

Trots att denna kategorisering gjorts var det upp till respondenten att styra samtalet, och våra 

följdfrågor bestämdes spontant utifrån vad respondenten lade vikt vid. Det fanns alltså inga 

vattentäta skott mellan dessa fyra kategorier, och intervjuerna var fria att röra sig in och ut ur 

dem. Med hjälp av följdfrågor kunde vi som forskare dessutom, genom att återknyta till vad 

respondenterna sagt och fråga om vi uppfattat dem korrekt samt be dem att klargöra och 

förtydliga sina utsagor ytterligare, minimera feltolkning och missuppfattning från vår sida 

(Kvale, 2009). Varje intervju avslutades sedan med en uppsamling i det att respondenterna, 

både medan bandspelaren fortfarande rullade samt efter, tillfrågades om de hade något att 

tillägga, om något förbigåtts eller om de tyckte att vi hade misstolkat något. Detta gjordes då 

det gav möjlighet för respondenterna att ta upp sådant de kommit att tänka på under intervjun 

och som kanske inte tagits upp för att samtalet på grund av våra följdfrågor styrts i en annan 

riktning (Kvale, 2009).    

 

Efter avslutade intervjuer transkriberades samtliga intervjuer ordagrant i ett 

ordbehandlingsprogram (se bilaga 2). Dessa transkriptioner användes sedan som underlag vid 

vår tolkning av resultaten. Denna tolkningsprocess gjordes först individuellt av oss utan 

påverkan av den andre, varpå våra tolkningar jämförs och kategoriseras utifrån de teman som 

presenterats ovan.  

 

 

 

4.3 Etiska överväganden 
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Så fort en studie involverar människor är det av yttersta vikt att man tar hänsyn till 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet formulerar fyra huvudsakliga krav som måste 

följas för att skydda de individuella respondenterna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (www.vr.se, 2013-03-12). Informationskravet 

innebär att forskaren på förhand skall se till att potentiella respondenter är införstådda med sin 

uppgift i undersökningen och vad som gäller för deras deltagande; de ska delges information 

som är väsentlig för beslutet om att delta samt att deltagande är frivilligt och när som helst 

kan avbrytas. För att samtyckeskravet skall anses uppfyllt skall samtliga respondenters 

samtycke till deltagande i studien på de premisser som ställts upp i enlighet med 

informationskravet inhämtas. Konfidentialitetskravet betonar att man inte utan 

respondenternas uttryckliga samtycke får föra vidare deras personuppgifter eller annan etisk 

känslig information som framkommer i studien. Respondenterna bör anonymiseras (ibid.). 

Nyttjandekravet innebär slutligen att vi som forskare intygar att den information vi samlar in 

endast kommer att användas i forskningssyfte i vår studie (ibid.). 

 

All information om dessa forskningsetiska  principer, samtyckesförfrågan samt praktisk 

information som att intervjuerna kommer att spelas in med inspelningsutrustning för att sedan 

transkriberas delas i enlighet med informationskravet ut till samtliga respondenter i det e-mail 

där de tillfrågas om deltagande i studien (Se bilaga 3). Utöver detta inleds, som nämnts 

tidigare, varje intervjuinspelning med att respondenterna återigen får ge sitt samtycke till 

deltagande på de premisser som ställts upp i deltagandeförfrågan. 
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5. Resultat 

 

Baserat på respondenternas redogörelser kring hur de använder läroboken i sin undervisning 

samt vilket roll de tillskriver läroboken kommer resultatet att delas in i fyra olika kategorier. 

Dessa kategorier omfattas av lärobokens användningsområde och roll i relation till lärarens 

profession, uppdrag, undervisningens utformning och slutligen rådande skolkultur och 

arbetsförhållanden.  

 

5.1 Lärobokens roll i relation till lärarens profession. 

 

När respondenterna resonerar kring lärobokens roll i undervisningen kopplat till 

yrkeserfarenhet, yrkesidentitet och kunskapssyn har lärarna till stor del liknande 

uppfattningar. Samtliga lärare vittnar om en tydlig distinktion mellan lärobokens roll i den 

konkreta undervisningen kontra lärobokens roll i relation till det övergripande arbetet i 

utformningen av densamma. Vad gäller den konkreta undervisningen förklarar två av 

respondenterna att de slutat att använda sig av läroböcker i undervisningssituationen. De 

delar inte ut en bok i början av terminen utan konstruerar undervisningsmaterialet helt 

utifrån egenproducerat materiel (Respondent 2 och 5). Respondent 1 och 4 förklarar att de 

delar ut en bok i början i början av kursen, men att boken inte för den sakens skull utgör 

basen i undervisningen ”De ska ha den tillgänglig hela tiden, men det är inte så att jag håller 

på att utgå ifrån boken när jag undervisar” förklarar respondent 1. Respondent 3 väljer att 

inte dela ut en lärobok i början av terminen utan ”brukar dela ut en bok för att sedan ta in 

den vid lektionens slut”. Vad gäller lärobokens roll i relation till undervisningen hävdar 

samtliga respondenter att läroböcker endast utgör en del av det stoff som används i 

utformningen av kursen. Att de i vissa fall använder sig av delar av läroböcker som de själva 

upplever intressant eller behjälpligt just i den situation de befinner sig, men att boken inte 

utgör grunden för undervisningen.  

 

Den övergripande gemensamma uppfattningen är att respondenternas syn på lärobokens roll 

i undervisningen även har förändrats över tid. Respondent 1, 2, 4 och 5 upplever att 

lärobokens roll i den egna undervisningen minskat i takt med att yrkeserfarenheten ökat. 

”När jag var väldigt ung så höll jag hårdare i läroboken” förklarar respondent 1. Respondent 

5 uppger att hen i början av karriären använde sig mer av läroböcker för att hen ”inte kunde 

så mycket”, hen jämför läroboken med en ”livlina” och fortsätter vidare ”Som oerfaren 
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lärare är det en trygghet att utgå ifrån läroboken som en slags guide för undervisningens 

utformning” (respondent 5). Denna uppfattning delas dock inte av respondent 3 som istället 

upplever att yrkeserfarenheten inte nämnvärt påverkat lärobokens roll i hens undervisning. 

Hen har ”aldrig varit väldigt bunden vid någon bok” (respondent 3). 

 

Detta motiveras vidare enligt respondent 1, 2, 4 och 5 av att en ökande yrkeserfarenheten har 

medfört ett vidgat spelrum där tilltron till den egna kompetensen och yrkesidentiteten 

möjliggör ett friare förhållningssätt till läroboken. Respondent 4 uttrycker det på följande 

sätt: 

 

Efterhand så märkte man ju vilka delar av läroboken som gick hem hos eleverna och hur man 

skulle göra för att det skulle gå hem hos eleverna, och då var de ofta så att man hoppade över 

vissa avsnitt i läroboken och så gjorde man något eget istället...Nu vill jag inte hålla mig till 

läroboken direkt. Efter såhär många år i yrket...så vill man ju ha ett eget upplägg på 

undervisningen. Inte följa det som andra har tänkt sig.... Jag väljer någonting som passar mig 

själv och som jag trivs med.  (respondent  4) 

 

I förhållande till professionen lägger respondenterna även avgörande vikt vid ett behov av att 

kritiskt granska lärobokens innehåll. Den övergripande uppfattningen är att läroböckernas 

innehåll och kvalitet inte är tillräckligt tillförlitlig. En av respondenterna, som tidigt i 

karriären slutade att använda sig av läroböcker i undervisningen uttrycker det som att 

läroböcker i regel är ”tvättade”. Detta förklaras på följande vis:  

 

Alltså, det är ju säkerligen en nödvändighet, att man tvättar läroböcker. Men vad jag menar 

med det är att väldigt ofta... väldigt ofta tar man bort det som är komplicerat eller 

problematiskt. Eller det som kanske är lite utanför ämnet men som kan vara det som gör det 

spännande, och kvar blir en väldigt komprimerad text. (respondent 5) 

 

Framförallt respondent 2 instämmer i detta och menar på att vissa läroböcker är 

”fördummande”, liksom respondent 3 som menar på att läroboken många gånger 

underskattar elevernas fattningsförmåga och ligger på en för låg nivå i relation till ämnets 

omfattning och den egna kunskapssynen. En annan uppfattning är att lärobokens utformning 

är ”tråkig” (respondent 3 och 5), och om respondenten själv upplever boken negativt kan de 

inte förmedla innehållet i enlighet med sin professionella övertygelse. Respondent 2 ger 

uttryck för detta följande :  
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Sen har vi lärobok [x], och där tycker jag ganska ofta att de tar med fel saker... jag har än så 

länge inte lyckats hitta någon lärobok i svenska som har lyckats ta med allt...(respondent 2)  

 

Det finns en konsensus mellan respondenterna vad gäller vikten av yrkesintegritet. När de 

förklarar hur de i första hand utformar sin undervisning framhäver de en stark koppling till 

den egna yrkeskompetensen och identiteten. Det är viktigt att läraren själv känner att hen har 

kontroll över undervisningens utformning varför de inte vill lämna detta tolkningsföreträde 

till en specifik författare, lärobok eller kunskapssyn: 

 

Man måste få flyta iväg på något sätt i undervisningen, och det är det jag tycker att man inte 

kan med en lärobok. Sen är det väl också såhär, och det är ju en principsak tycker jag, att 

läroboksskrivande är oerhört lukrativt. Det är en stor, fin bransch. Och...jag är inte så road av 

att någon annan ska tala om för mig vad jag ska göra. (respondent 5) 

 

Slutligen ger respondent 3 även uttryck för ett behov av kreativ frihet: ”Jag behöver ha min 

kreativa frihet, och det får jag inte om jag är låst vid en lärobok.”. Detta behov av kreativ 

frihet i den egna yrkesutövningen återkommer i samtliga respondenters svar. Att hålla sig till 

en specifik lärobok jämförs exempelvis med att måla in sig själv i ett hörn vilket anses vara 

”livsfarligt” för yrket (respondent 1).  

 

5.2 Uppdraget 

 

”Jag utgår ju inte ifrån läroboken, utan utifrån styrdokumenten helt och hållet” (respondent 3). 

 

I relation till uppdraget som omfattar skollag, läroplaner, kursplaner och betygskriterier 

uppger samtliga respondenter att de i sin undervisning primärt utgår ifrån rådande läroplan, 

GY-11. Det som lärarna ser som sitt huvudsakliga uppdrag är att utforma undervisningen så 

att den uppfyller kursmålen: 

 

Målet är alltid styrdokumenten, vi ska alltid uppfylla kursen, och det måste vi göra utifrån 

styrdokumenten. Jag kan därför inte bara hitta på att ”det här är roligt att göra”, [i 

undervisningen] utan jag måste se efter så att jag har fog för det i styrdokumenten.(respondent 2) 

 

Vad gäller lärobokens roll i relation till detta uppdrag skiljer sig respondenternas 

uppfattningar åt. De lärare (4 och 5)  som varit yrkesverksamma längst började sin 
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yrkeskarriär innan Statens institut för läromedelsgranskning avskaffades 1991.Respondent 5 

upplever att läroboken före 1991 upptog en mer dominant roll i undervisningen på så vis att 

läraren själv inte hade något inflytande över vilka böcker som skulle användas i respektive 

kurs: 

 

Jag kommer ihåg hur det var före den statliga läromedelsgranskningen avskaffades 1991. Man 

kom till skolan på hösten och då hade vaktmästaren lagt ut vad man skulle ha för böcker, till 

vilken klass och sådär... Sen var man fast med den läroboken tills det kom en ny. (respondent 5)  

 

Respondent 4, å andra sidan, upplever ”inga större skillnader faktiskt” mellan lärobokens roll 

i den egna undervisningen före respektive efter 1991.  

 

Respondent 1,2,3 och 5 ger uttryck för att läroboken under deras karriär blivit mer 

konkurrenskraftig då den lanseras och marknadsförs som en vara, ”Det kommer ju hela tiden 

sådana här cirkulationsex, det är ju otroligt att se nu med GY-11 till exempel, hur det kastas ut 

böcker va? För det är ju lönsamt!” (respondent 5). Respondent 2 bygger vidare på detta och 

uppger att det idag lanseras och marknadsförs läroböcker som säger sig omfatta hela kurser, 

vilket försvårar uppdraget. 

 

De [läroboksförlagen] lurar eleven, de lurar lärarna när de säger att ’här är en lärobok som täcker 

hela kursen’, de saluförs ju som att detta är kursen. Det är inte riktigt anpassat till verkligheten 

hela tiden.(respondent 2) 

 

Denna aspekt ställer sig även övriga respondenter kritiska till. De framhäver att läroböckerna 

endast ger uttryck för en tolkning, som inte nödvändigtvis överensstämmer med den 

personliga och professionella övertygelsen. Respondent 2 vittnar även om att flera läromedel 

är slarvigt utformade och flera gånger innehåller felaktigheter, exempelvis felaktiga facit. I 

relation till detta resonemang upplever samtliga respondenter att de för att uppfylla sitt 

uppdrag måste förhålla sig kritiska till, och granska, varenda lärobok: 

 

Vi lärare måste ju alltid vara kritiska. Vi är nog de mest kritiska, jag tror inte att det finns något 

yrke som är mer kritiskt än läraryrket. Jag menar, vi måste ju granska allting för att garantera 

att målen för kursen nås. Vi granskar och vi granskas, så är det bara. (respondent 2) 
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Samtliga respondenter vittnar om att de ofta kopierar delar ur befintliga läroböcker; att plocka 

olika avsnitt från flera läroböcker ”är väl egentligen det som är vitsen med läroboken” 

förklarar respondent 1. Även respondent 5 som helst arbetar utan läroböcker uppger att hen i 

vissa fall kan plocka avsnitt från läroböcker om hen upplever att det är adekvat i relation till 

styrdokumenten. 

Det räcker inte att hålla sig till en enda lärobok för att uppnå målen ”Jag vet inte hur en sådan 

heltäckande lärobok skulle se ut” (respondent 1). ”Läroboken utgör en källa utav många i min 

undervisning...det är därför jag har väldigt många olika läroböcker." (respondent 3) 

 

Slutligen uppges att även styrdokumenten granskas kritiskt utifrån den egna yrkesrollen, 

vilket framhålls framförallt av Respondent 5 som menar att de måste läsas "med en viss 

urskiljning". De övriga respondenterna instämmer med uttryck som till exempel att "...det här 

avsnittet, till exempel, om medietexter, det är bra att det har kommit in [i styrdokumenten], 

det finns ju inte i äldre läromedel till exempel." (respondent 1).  

 

5.3 Undervisningens utformning 

 

Inom denna kategori resonerar lärarna kring vad det är som påverkar valet och användningen 

av läroböcker i undervisningen. De presenterar flera olika faktorer som påverkar 

undervisningens utformning. Respondenterna (1 - 5) är eniga om att svenskämnets natur i sig 

är tudelad och består av en språklig del och en litteraturdel. Flera gånger i intervjuerna görs 

tydliga distinktioner här emellan. Exempelvis när respondent 4 beskriver huruvida hen 

förhåller sig kronologiskt till en specifik lärobok: 

 

Nu menar du i den språkliga delen va? Det är en skillnad mellan den språkliga och 

litteraturdelen va...ämnet består av två huvuddelar, det har det alltid gjort. Det består alltså av 

en litteraturvetenskaplig del och så består det av en språklig del. Så har det gjort alltid, 

traditionellt då... För kanske 15 år sedan fick man två betyg i svenska, ett i språket och ett i 

litteraturen. Sen togs det bort och man försökte integrera de här två delarna, och det gör man nu 

också (respondent 4). 

 

Även respondent 1 berör detta och uppger att hen trots att ämnets delar skall vara integrerade 

fortfarande utformar och bedömer ämnet utifrån de olika kategorierna ”En elev kan ju ha en 

oerhört god analytisk blick, men inte vara så bra på att skriva”.  
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När respondenterna (1 - 5) utformar sin undervisning använder de sig av läroböcker på olika 

vis baserat på vilken del av ämnet som berörs. Respondent 4 upplever att hen är ”mer 

bunden av litteraturböckerna än jag är av språkböckerna” baserat på att läroböckerna i 

litteratur utgår ifrån ett kronologiskt synsätt som enligt hen passar hens undervisning. 

Respondent 5 å andra sidan uttrycker sig följande om en bok i litteraturhistoria ”Alltså, den 

här typen av bok står för nästan allt som jag tycker riktigt illa om. Den är absolut 

kronologisk. Den tar fullständigt död på mycket litteratur”. Respondent 3 bygger vidare på 

detta resonemang: 

 

Jag tycker illa om den västerländska kanon när det gäller litteraturhistorien... När man tittar i de 

här litteraturböckerna så är det ju bara män. Män, män, män! Och det speglar ju väldigt mycket 

patriarkatet historiskt, och det är inte vilka män som helst. Utan det är män från de högre 

samhällsklasserna. Då kan jag inte acceptera att de ska få utgöra stoffet i litteraturhistoria i 

dagens skola. Där vi dels jobbar för jämställdhet och sedan är de faktiskt fruktansvärt tråkiga 

många av de här texterna. Det finns ingen  chans att de fångar dagens ungdomar. De 

[litteraturböckerna] har ingen koppling till ungdomarna idag. (respondent 3) 

 

Även respondent 1 och 2 uppger en liknande ovilja mot att arbeta utifrån litteraturböckernas 

givna kronologi, struktur och kanon, och poängterar att det ofta ser ut så i äldre lärobokspaket 

och antologier som ibland "...ju är 30 år gamla" (Respondent 1). Därför konstruerar de 

litteraturundervisningen utifrån flera olika texter snarare än utifrån en specifik lärobok. Dessa 

texter hämtas exempelvis ifrån skönlitterära verk. Respondent 1, 3 och 5 poängterar att de 

hellre använder sig av skönlitteratur än utdrag ur litteraturböckerna ”då det oftast bara är korta 

snuttar” (respondent 1). Dock plockas texterna  i vissa fall olika läroböcker likt det arbetssätt 

som respondenterna följer när det gäller den språkliga delen av ämnet baserat på kritisk 

granskning av undervisningsmaterialet.  

 

Samtliga respondenter framhäver i sina svar elevernas betydelse för undervisningens 

utformning såväl i valet av läromedel som övrigt. De utgår ifrån elevgruppens 

sammansättning och behov och försöker korrelera detta med kursplaner och styrdokument. 

”Man tar inte uppgifterna direkt som de står i läroböckerna, såtillvida att det inte är en bra 

uppgift som passar till den elevgrupp man har” (respondent 4). En av lärarna uppfattar även 

att elevernas behov av en fysisk lärobok är så stort att de i början av terminen får en bok, trots 

att undervisningen inte i första hand utgår ifrån boken. ”Läroböckerna är mer för eleverna” 

(respondent 1).  
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I läroplanen är det även ett krav att använda sig av flera olika medier i undervisningen, inte 

minst digitala sådana vilket respondent 1, 2 och 3 framhäver i sina svar i relation till 

användningen av läroboken:  

 

I svenskan är det ju väldigt svårt att bortse från lärobokstexterna. Det är ju inte så att texterna 

kommer att försvinna för att jag använder mig av en powerpoint. Men det kan ju vara lite 

tydligare för eleven---Man kan se det i boken som ni [eleverna] har läst såhär, man kan höra 

det i det här musikstycket---se det i de här bilderna etc. Men det innebär ju inte att läroboken är 

död, utan jag kommer att fortsätta att använda den på samma vis som jag gör idag i framtiden. 

(respondent 2) 

 

Respondent 1 och 3 instämmer i att IKT-möjligheterna öppnat bredare möjligheter för 

insamling av stoff samt för undervisningens utformning i relation till eleven. Respondenterna 

ställer sig positiva till utvecklingen och ser digitalt baserade läromedel som ytterligare ett 

komplement till den fysiska läroboken (respondent 1-3). De upplever dock svårigheter med att 

använda sig av den nya tekniken fullt ut då de tekniska förutsättningarna, som exempelvis 

internetuppkopplingen inte alltid går att lita på på arbetsplatsen och för att det inte finns 

garanterat fungerande datorer till alla elever vid varje lektionstillfälle (respondent 2-3). 

 

5.4 Rådande skolkultur och arbetsförhållanden 

 

Respondenterna uppger att deras personliga  uppfattning kring lärobokens roll i den egna 

undervisningen påverkas av de rent strukturella förutsättningarna på arbetsplatsen samt 

arbetssituationen. De lyfter främst en ekonomisk aspekt. Respondent 1 och 5 föredrar att 

använda sig av skönlitteratur i pocketformat för att det är billigare att köpa in till skillnad från 

förlagsproducerat läroboksmaterial. ”Anledningen till att jag inte är särskilt förtjust i 

läroböcker är för att de nästan alltid är tvättade--- och de är tråkiga. Sen är de dyra. Man kan 

köpa väldigt mycket andra böcker... Vi köper ju väldigt mycket pocket, det är billigt”. 

Respondent 1 uppger vidare ”Vi har varje år ungefär 150000 kr att röra oss med i 

svenskämnet, och de ska i första hand gå till böcker. Och vi har i första hand satsat på att köpa 

in mycket skönlitteratur för att det är billigare. Pocketböcker.” . Respondent 4 förklarar 

istället att hen använder sig av det material ”som är minst dåligt” om det inte finns material 

som motsvarar hens personliga krav tillgängligt på skolan. 
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Att producera eget material hela tiden är tidskrävande vilket får som konsekvens att 

respondenterna för att underlätta arbetet måste välja vad som skall prioriteras: 

 

Läroboken är viktig för att göra arbetsbelastningen dräglig så att säga. Tar man bort 

läroböckerna helt så får man ju producera allt material helt själv. Det har man inte tid och ork 

till, för det är så oerhört pressat tidsmässigt så att det är nödvändigt med läroböcker. Det är 

därför det är viktigt att välja bra läroböcker som går att använda. (respondent 4). 

 

Den tidsmässiga aspekten återkommer i respondenternas svar och de understryker lärobokens 

roll som underlättande för arbetet (respondent 1-5), respondent 2 uttrycker det följande: 

 

Man har ju begränsad tid—Det finns ju anledningar till att man har läroböcker att följa. Det 

finns ju ingen anledning till att jag ska sitta och uppfinna kursen..uppfinna hjulet från början. 

Det är ju klart att finns det bra böcker att tillgå så vill jag ju använda den. (respondent 2) 

 

En ytterligare aspekt som påverkar lärarens användning av läroboken baseras på den lokala 

skolkulturen inom ämneslaget. Skolans budget ska räcka till alla svensklärare och elever på 

skolan varför det krävs kommunikation och samarbete kring inköp inom ämneslaget. Det 

finns en viss tradition förklarar respondent 3, som man helt enkelt ”får vika sig” för, även om 

det strider emot ens personliga uppfattning. Varför det är så förklaras följande. Det har med 

”de som skriker högst att göra, och de lärare som varit här längst” (respondent 3). Respondent 

2 som haft flera korta anställningar på olika skolor uppger att hen helt enkelt inte haft något 

inflytande över inköp av läroboksmaterial då hen oftast fått anställning precis i början av 

terminen och därför inte hunnit vara med på ämneslagets inköpskonferenser eller tagit del av 

materialet.  
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6. Analys 
 

Mot bakgrund av den genomförda undersökning följer en jämförelse av resultatet i 

förhållande till den forskning som presenterats under rubriken ”aktuell forskning inom 

området”.  

 

I samtlig forskning som vi tagit del av framgår att läroboken är det dominerande läromedlet i 

som lärare använder sig av i undervisningen. Efter att ha genomfört undersökningen delas inte 

den uppfattningen baserat på respondenternas svar. Snarare kan konstateras att läroboken i 

första hand är ständigt närvarande som en resurs, både för lärare och för eleverna, men inte 

dominerande utifrån den aspekt att den ges större utrymme eller värderas högre i relation till 

andra läromedel. Vidare kan göras direkta kopplingar till Wikman och Englunds 

kategorisering av lärobokens fem huvudsakliga funktioner. I förhållande till de fem 

funktionerna identifieras främst den fjärde punkten, lärobokens roll som underlättande för 

arbetet, i respondenternas svar. Underlättande utifrån den aspekten att de delar av boken som 

upplevs matnyttiga för ändamålet faktiskt kan kopieras rätt av för att minimera 

arbetsbelastningen hos läraren. Lärarna i undersökningen lyfter att de ofta kopierar 

exempelvis grammatiska övningar eller mallar för exempelvis uppsatsskrivning. Här kan 

konstateras att samtliga lärare främst använder sig av boken som ”utgångspunkt för övningar” 

likt Wikman presenterar i sina ”fyra förhållningssätt till läroboken”. Detta bekräftar även 

Skolverket, Levén och Wikmans resonemang gällande lärobokens mer centrala roll i relation 

till ämne med en tydligt systematisk progression eller kronologi. 

 

Lärobokens underlättande funktion bekräftas vidare av att lärarna uppger att den kan 

användas som ett substitut om hen eller en elev varit sjuk samt som en typ av kompletterande 

källa till den övriga undervisningen i skolan. Vad gäller lärobokens ”kunskapsgaranterande 

funktion”, som enligt Wikman och Englund utgör lärobokens tyngsta funktion, är samtliga 

lärare kritiska till den traditionella bilden av läroboken som synonym med kursen, eller som 

tillförlitlig uttolkare av densamma.  Lärarna upplever att de inte litar på att någon typ av 

lärobok kan verka kunskapsgaranterande varken för läraren eller för eleven. Detta visar på att 

den så kallat ”felaktiga bild” av läroboken som både Wikman, Englund och Juhlin-Svensson 

upplever i samhället- där boken oftast av tradition ges större betydelse och dominans än vad 

den verkligen har inte förekommer bland de intervjuade lärarna. Däremot kommer en av 

lärarna in på att hens elever upplever en  stor trygghet i att ha en lärobok att utgå ifrån i 
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undervisningen. Det kan tolkas som ett uttryck för att eleverna upplever lärobokens roll mer 

traditionellt och därför tillskriver den en högre vikt än vad den ”egentligen har” i 

undervisningen om man frågar läraren. Detta överensstämmer med Gustafssons forskning där 

det framgår att eleverna flera gånger utgör den bromskloss som binder undervisningen till en 

ett mer traditionellt upplägg med utgångspunkt i och fokus kring en specifik lärobok. Detta 

instämmer dock inte berörda lärare i när hen vidare förklarar att eleverna upplever en ökad 

trygghet av att ha en fysisk bok, som hen trots att hen delat ut den inte lägger någon vikt vid i 

utformningen av undervisningen. 

 

Samtliga lärare ställer sig väldigt kritiska till att utgå ifrån en specifik lärobok; detta motiveras 

utifrån flera olika faktorer som knyter an till tidigare forskning. Det som främst styr lärarens 

skeptiska inställning till förlagsproducerade läroböcker är att de helt enkelt är författade av 

någon annan än de själva. Likt Selander menar lärarna på att en objektiv lärobok, som 

omfattar alla väsentliga delar av undervisningen är en omöjlighet, eller som Selander 

uttrycker det ”en utopi”. Den egna yrkesidentiteten och integriteten står i fokus och den 

kreativa och yrkesmässiga friheten värderas väldigt högt. Lundströms forskningsresultat som 

pekar på att justlärarens personliga intention och inställning är den största maktfaktorn som 

styr lärobokens roll i undervisningen stämmer med  vårt resultat. Samtliga lärare framhäver 

samtidigt vikten av att hålla sig till styrdokumenten och läraruppdraget i första hand, men då 

även tolkningen av styrdokumenten är subjektiv faller detta tillbaka på lärarens egna 

pedagogiska och politiska grundsyn, kunskapssyn, ämnessyn och inställning till ämnet. Detta 

påvisas genom att lärarna i intervjuerna ger uttryck för att även styrdokumenten inte kan läsas 

och följas urskillningslöst. 

 

Lärarna i undersökningen upplever att den kreativa och yrkesmässiga friheten ökat i relation 

till ökad yrkeserfarenhet. Detta går i linje med Wikmans forskning där läraren upplever en 

högre trygghet till den egna kunskapsbasen och förmågan i takt med att yrkeserfarenheten 

ökar. Wikman konstaterar att bundenheten till läroboken minskar till följd av att lärarens 

tilltro till den egna professionen ökar vilket i allra högsta grad bekräftas av respondent 1, 2, 4 

och 5. Korsell, å andra sidan, hävdar motsatsen i sin forskning och menar att läraren i takt 

med ökad yrkeserfarenhet snarare finner en högre bekvämlighet i att använda sig av en 

specifik lärobok. Hon drar även slutsatsen att yngre lärare tenderar att uppleva en ovilja mot 

läroböcker och hellre använder sig av egenproducerat material från början. Detta dementeras 

helt av våra respondenter då ingen instämmer i denna uppfattning, inte heller respondent 3 



39 

 

som är den enda av lärarna som inte upplever att hen förlitade sig mer till läroböcker i början 

av karriären.   

 

Svenskämnets utformning och vilken betydelse ämnet har för valet av läroböcker poängteras i 

samtliga respondenters svar. De ser ämnet som en paketlösning, där två ämnen ryms i ett. 

Detta tycks till viss del försvåra arbetet för lärarna eftersom uppfattningen om de två olika 

ämnesdelarna skiljer sig åt. Alla påpekar att litteraturdelen i ämnet skiljer sig från den 

språkliga. Vidare skiljer sig även uppfattningen om lärobokens funktion i de olika delarna åt; 

fyra av respondenterna upplever att det i den språkliga delen av ämnet upplevs det som 

enklare att plocka direkta övningar som har med systematisk progression att göra direkt från 

läroböckerna. Till skillnad från i ämnet litteraturhistoria som upplevs behandla ett mer 

abstrakt ämne där begreppen är flytande. De lärarna föredrar att oftare använda sig av 

övrigproducerat eller egenproducerat material i den litteraturhistoriska delen av ämnet än i 

den språkliga. Tvärtom förklarar respondent 4 att hen finner en större bundenhet till en 

specifik lärobok i litteraturdelen av ämnet. Detta analyseras vidare nedan. 

 

Ett återkommande tema i intervjuerna är lärarnas behov av att granska sitt material och 

samtliga respondenter framhäver vikten av att kvalitetssäkra och sätta sin egen prägel på 

undervisningsmaterialet. På så vis kan konstateras att läroboken, under förutsättning att den 

granskas i den utsträckning som lärarna vittnar om inte löper risk att ge uttryck för det som 

Wikman omnämner som en negativ styrfunktion präglad av kunskapsgaranti. Vid ett tillfälle 

uppger respondent 4 dock att hen utgår mer strikt ifrån en lärobok, och det är i relation till 

undervisningen i litteraturhistoria, hen uppskattar det kronologiska upplägg som övriga 

respondenter förkastar. När övriga respondenter resonerar kring vikten av att inte reproducera 

en traditionell kanon, eller traditionsbundna värderingar om hög- och lågkultur som Bergman 

berör i sin forskning, i relation till den litteraturhistoriska delen av svenskämnet  saknas detta 

resonemanget helt hos respondent 4 just i det avsnittet. På så vis är det det enda uttrycket för 

en risk för Wikmans negativa läroboksstyrning som kan identifieras i vår undersökning, 

eftersom att den kritiska granskningen inte upplevs värderas lika högt när det kommer till det 

litteraturhistoriska delen av undervisningen.  

 

Inom detta område lyfter även Gustafsson att läraren, om denne väljer att utgå strikt ifrån en 

lärobok, måste problematisera innehållet för att undvika att reproducera exempelvis 

odemokratiska värderingar eller exempelvis reproducera föråldrade könsmönster. Liksom 
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framkommer i Skolverkets rapport nr. 285 förutsätter samtliga lärare att en lärobok inte är fri 

från värdering, stereotypisering och diskriminering, det framgår tydligt i resonemangen kring 

vikten av övergripande kritisk granskning i vår undersökning. Huruvida respondent 4 lägger 

vikt vid att problematisera de eventuella sterotyper, föråldrade värderingar eller eventuellt 

diskriminerande inslag framkommer inte i intervjun varför vi inte kan dra slutsatsen att hen 

inte gör det, men vi kan heller inte bekräfta att hen gör det. Därför kan vi varken bekräfta eller 

dementera en typ av negativ styrning, vi kan dock urskilja en koppling till lärobokens mer 

centrala roll i ämnen som berör systematisk progression som Skolverket, Levén och Wikman 

identifierat i sin forskning. Respondent 4 motiverar sitt val att hålla sig till lärobokens hela 

struktur med att hen uppskattar den kronologiska uppdelningen och själv trivs med 

arbetsformen.  

 

Hur lärarna ser på lärobokens roll varierar främst i relation till två faktorer som går att utläsa 

av vårt resultat. Dessa två faktorer väljer vi att omnämna som lärobokens roll i relation till 

den egna undervisningens utformning och lärarens förarbete kontra lärobokens roll i relation 

den faktiska undervisningen. Vad gäller den förstnämnda punkten så kan konstateras att 

lärarna inte utgår ifrån någon specifik lärobok som överordnad någon annan, istället är fallet 

så att samtliga utgår ifrån en uppsjö olika läroböcker i kombination med övrig producerat 

material. När vi kommer till den faktiska undervisningssituationen utgår läraren från sitt 

förarbete men i kontakten med eleven i det konkreta undervisningstillfället väljer två lärare att 

inte dela ut böcker till eleverna alls, utan att enbart utgå ifrån egenproducerat eller 

övrigproducerat material (se respondent 2 och 5). Medan en lärare väljer att dela ut läroböcker 

vid lektionstillfället enbart om det finns ett specifikt avsnitt som kommer att behandlas varpå 

hen i slutet av lektionen tar tillbaka böckerna (respondent 1). De resterande lärarna delar ut en 

bok till eleverna men hävdar att de inte för den sakens skull utgår ifrån en sk. ”elevernas bok”. 

Lärobokens roll upplevs alltså ta mindre plats i den fysiska undervisningen då den oftast inte 

delas ut. Den har en betydligt mer central roll i lärarens planeringsarbete och insamling av 

stoff, där de använder den som resurs- och idébank, granskar kritiskt och förändrar 

läroboksmaterialet för att bättre passa deras undervisning. Här kan en direkt koppling göras 

till Juhlin-Svenssons forskning om lärobokens huvudsakliga funktion och roll i 

gymnasieskolan. Vad gäller vårt resultat lutar lärarna genomgående mot att inte låta läroboken 

utgöra grunden för den konkreta undervisningen på gymnasiet, istället bekräftas den 

förskjutning mot målstyrning som Juhlin-Svensson förutspådde en ökning av år 2000. En av 

lärarna säger även uttryckligen att boken är sekundär i relation till styrdokumenten och 
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målstyrningen som utgör lärarens professionella uppdrag. Däremot bekräftas inte tesen att 

läroboken på något vis försvunnit eller upphört som en bas för undervisningen de senaste 13 

åren, vilket  Juhlin-Svensson förutspådde en utveckling mot i sin forskning från 2000. Baserat 

på våra svar används läroboken fortfarande i allra högsta grad (även om det i första hand är 

som resurs i förarbetet), och lärarna vittnar om att de kommer att fortsätta att använda sig av 

traditionella läroböcker, i viss mån även i den konkreta undervisningen, förutsatt att de 

upplever att boken är av god kvalitet. Detta går istället helt i linje med Englunds resultat att 

läraren, om hen efter kritiskt granskning, uppfattar att en lärobok passar dennes yrkesidentitet 

högst troligt kommer att använda sig av den.  

 

Någonting som ytterligare tydligt påverkar lärobokens roll i undervisningen är vad Korsell 

omnämner som ”yttre ramfaktorer”. Likt i Juhlin - Svenssons forskning framkommer av 

resultatet att skolans ekonomiska förutsättningar och budget i omfattande grad påverkar 

lärobokens roll för våra respondenter. De, enligt lärarna, knappa ekonomiska 

förutsättningarna ses i första hand som begränsande för möjligheten att få tillgång till 

specifika läroböcker eller läromedel som man personligen skulle vilja använda sig av. 

Samtliga respondenter berör att läroböcker i regel är dyra, och att de därför tvingas prioritera 

när det kommer till valet av läroböcker liksom valet mellan läroböcker eller övrigproducerat 

material. Respondent 1 och 5 utgår i undervisningen i litteraturhistoria främst från 

övrigproducerat material, i detta fallet vad Skyum-Nielsen identifierar som ’sekundära texter’. 

De sekundära texterna utgörs här i första hand av skönlitterära böcker i pocketversiondå 

pocketversionens lägre pris möjliggör ett större urval. Att använda sig av skönlitteratur 

uppges vara både billigare samtidigt som berörda respondenter framhäver att de hellre arbetar 

utifrån hela verk till skillnad ifrån en lärobok som ofta inte är tillräckligt djupgående. Här kan 

göras en direkt koppling till Selanders forskning som vittnar om att läroböcker ofta upplevs 

begränsande och snuttifierade, detta bekräftas i undersökningen. En annan inställning till 

lärobokens roll i undervisningen som bekräftar Wikmans resonemang om att läroboken ofta 

av lärarna upplevs  som ”torftig” är när flera av respondenterna förklarar att de upplever flera 

läroböcker som ”otroligt tråkiga” inte minst utifrån ett elevperspektiv. Övriga så kallade 

ramfaktorer som påverkar lärobokens roll i undervisningen är, likt Korsell presenterar, en 

fråga om vad vi i detta sammanhangväljer att omnämna som ”lärarens status”.  Med detta 

åsyftas de resonemang i intervjuerna där två av lärarna vittnar om att det finns en viss 

hierarkisk ordning inom ämneslaget där de lärare som i regel varit ansällda längst eller 

”skriker högst” ges företräde att välja vilket läroboksmaterial som skolans budget skall satsas 
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på. En av respondenterna (2) bekräftar vidare Korsells resonemang om lärare som varit 

anställa på flera olika skolor och därför inte hunnit bygga upp något inflytande över valet av 

inköp av läroböcker. De lärare som upplever detta är de som med lägst yrkeserfarenhet, 

övriga respondenter som arbetat i minst 20 år på en och samma skola upplever, precis som 

Korsell poängterar inga större problem vid inköpet eller planeringen av inköp av läroböcker. 

De är nöjda med hur inköpen av läroböcker organiseras sånär som på att samtliga lärare 

nämner den ekonomiska aspekten som begränsande.  

 

Vid två tillfällen i intervjuerna berörs SIL, statens läromedelsnämnd som avskaffades 1991. 

Det är två av de lärare som varit yrkesverksamma längst, respondent 4 och 5, som berör 

ämnet. Inställningen går isär, en av respondenterna upplever att bundenheten till läroboken 

minskade, och att hens yrkesmässiga frihet vidgades när SIL avskaffades medan respondent 4 

istället inte upplever någon större skillnad för lärobokens roll och betydelse i hens 

undervisning. Johnsson - Harrie menar att ansvaret att kritiskt granska lärobokens innehåll 

ökade för läraren när statens läromedelsgranskning avskaffades. I vår undersökning kan ingen 

sådan slutsatsdragning göras, däremot kan konstateras att den kritiska granskningen av 

läroböckerna är ständigt närvarande i lärarnas resonemang.  

 

Vad gäller lärarnas inställning till IKT-utvecklingens påverkan av lärobokens roll i 

undervisningen är det främst 3 lärare som berör ämnet. Dessa respondenter ser internet och de 

tekniska möjligheterna i klassrummet som ytterligare ett kompletterande läromedel. som även 

kan underlätta undervisningen utifrån den aspekten att de tekniska möjligheterna öppnar för 

en vidare didaktisk utveckling. Med detta menas att eleverna till skillnad från att enbart utgå 

ifrån exempelvis en lärobokstext kan ges möjlighet att ta del av musikstycken, filmklipp, 

nätbaserade artiklar etc. Selander menar i sin forskning att lärobokens roll försvagats till följd 

av de ökade IKT-möjligheterna i skolan. Detta är ingenting som lärarna i vår undersökning 

vittnar om, däremot nämner de att de tekniska möjligheterna på skolan inte är tillräckligt 

tillförlitliga för att kunna utnyttjas fullt ut, om lärarna upplevt att internetuppkopplingen alltid 

gick att lita på, eller om alla elever på skolan haft tillgång till en egen dator hade resultatet 

eventuellt sett annorlunda ut.  
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7. Diskussion 

I följande avsnitt förs först en metodkritisk diskussion, en resultatdiskussion där resultaten 

och analysen av desamma  relateras till undersökningens syfte och frågeställningar samt 

förslag till vidare forskning.      

 

7.1 Metodkritisk diskussion 

 

Efter genomförd undersökning upplever vi att vår metod varit väl anpassad för att uppfylla 

undersökningens syfte och besvara våra frågeställningar på ett till stor del tillfredsställande 

sätt, då det gett oss insyn i respondenternas personliga uppfattningar kring yrkesrollen och 

läroboken. Att genomföra djuplodande, semistrukturerade kvalitativa intervjuer har därmed 

gett  stor insyn i respondenternas tankar och uppfattningar om lärobokens roll i den egna 

svenskundervisningen, och de intervjuer som utfördes fungerade väl. Alla lärare var 

förberedda och införstådda med premisserna för studien samt talade fritt och omfattande 

utifrån våra frågor, vilket gav oss en stor mängd data att arbeta med.  

  

Det största problemet vi upplevt med valet av metod och vårt tillvägagångssätt har i första 

hand att göra med urvalet, och är en förlängning av den inneboende problematiken i 

undersökningar med kvalitativ ansats. Validiteten i forskningsresultatet kan ifrågasättas, i 

synnerhet i de fall där intressanta fenomen endast lyfts av en enda lärare, och all form av 

generalisering utifrån resultatet i sig själv är fullkomligt omöjlig då den kvalitativa 

personliga forskningsintervjun per definition är subjektiv och utgår ifrån individens 

personliga inställningar och erfarenheter. Denna problematik styrks av att vi bara intervjuat 

fem lärare. Vi kontaktade 32 lärare med ambitionen att kunna boka åtminstone 10 av dessa, 

men på grund av att denna kontakt samt den empiriska undersökningen gjordes under våren, 

en period då arbetsbelastningen för svensklärare är väldigt stor på grund av slutbetyg som 

skall sättas och nationella prov som skall genomföras blev bortfallet långt större än väntat.  

Genom en större medvetenhet i ett tidigare skede om att bortfallet kunde tänkas bli så stort 

och genom att då säkerställa ett större antal respondenter skulle validiteten eventuellt kunna 

styrkas på flera punkter. Detta går dock fortfarande inte att säga med någon större säkerhet 

på grund av metodens inneboende problematik vad gäller subjektiva data. 

 

För att kunna dra mer generella och allmängiltiga slutsatser om lärobokens roll i 

svenskämnet i ett större perspektiv hade det lämpat sig bättre om vi  använt oss av en 
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kvantitativ ansats eller om vi istället för djuplodande personliga intervjuer använt oss av 

fokusgrupper. Den senare hade gett oss betydligt fler åsikter vilket hade kunnat öka 

reliabiliteten i våra data, men det hade även inneburit ett mindre djup i varje individs svar. 

Eftersom vårt syfte varit att undersöka lärobokens roll i svenskämnet ur ett lärarperspektiv - 

vilken roll den enskilda läraren tillskriver läroboken - upplever vi ändå att den kvalitativa 

personliga intervjun är den intervjuform som lämpat sig bäst för vårt ändamål. 

 

Vi upplevde slutligen i bearbetningen av materialet att vår erfarenhet som 

intervjumoderatorer av semistrukturerade intervjuer med stor sannolikhet kan ha påverkat 

resultatet i förhållande till vad vi fått fram och inte fått fram. Trots att steg togs för att 

försäkra kvalitet i intervjuerna genom pilotintervjuer och tematisk kategorisering av vad vi 

ville fråga lärarna om har vi i efterhand upptäckt intressanta resonemang som inte fångades 

upp eller fullföljdes av oss som intervjuare. Om vi som intervjuare haft en större erfarenhet 

av metod och tillvägagångssätt är det möjligt att data och därigenom resultatet fått ett större 

kvalitativt djup samt att en del slutsatser eventuellt hade kunnat dras med något större 

säkerhet.    

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

Nedan följer en sammanfattande diskussion av de resultat som framkommit i undersökningen 

i relation till vår frågeställning: 

 

- Hur resonerar gymnasielärare i svenska kring användning av förlagsproducerade 

läroböcker i svenskämnet? 

-  Vilken roll tillskriver svensklärare läroböcker i den egna undervisning på gymnasiet, 

och hur motiverar de detta? 

 

Vad gäller de tillfrågade gymnasielärarnas inställning till lärobokens roll i den egna 

undervisningen samt deras resonemang kring användningen av förlagsproducerade läroböcker 

i svenskämnet kan några huvudsakliga resultat skönjas, väl värda att lyfta. Innan vi 

presenterar resultatet vill vi dock  poängtera att lärobokens roll framstått som mycket 

komplex, och att vi därför inte kan dra några direkt generaliserbara slutsatser; vi kan bara 

lyfta fram de resultat som går att utläsa från våra unika respondenter och vidare spekulera 

kring orsakerna till dessa resultat i relation till den forskning som finns inom området.   
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Framförallt kan konstateras av vår undersökning att det som i grund och botten avgör 

lärobokens roll i undervisningen samt lärarens förhållningssätt i samtliga fall vilar på den 

enskilda lärarens subjektiva uppfattning om professionen och den egna yrkesidentiteten. Här 

spelar lärarens pedagogiska och politiska grundsyn, kunskapssyn, ämnessyn och erfarenheter 

in, precis som lärarens olika behov av integritet. Lärarna vittnar om att de alltid granskar sitt 

material grundligt innan de använder det i undervisningen och att lärobokens roll helt enkelt 

baseras på om de tycker att den motsvarar de egna kraven och motiven för de personliga 

målen. Dessa personliga mål utgår i samtliga fall ifrån styrdokumenten enligt lärarna, men i 

vår analys av materialet finner vi att så inte är fallet. Istället är det den egna uppfattningen om 

den egna yrkesrollen som redogörs för ovan som upplevs vara den absolut avgörande faktorn 

för hur läraren resonerar kring läroboken samt för vilken roll den tillskrivs i den personliga 

undervisningen.  

 

Av resultatet att döma framkommer även att graden av lärobokens dominans varierar baserat 

på om lärarna talar om det egna förarbetet i förhållande till den faktiska undervisningen. Här 

kan lärobokens roll sägas vara mer central när det gäller det förstnämnda i relation till det 

sistnämnda. I grund och botten bygger dock den faktiska undervisningen på lärarens förarbete 

och planering vilket innebär att lärobokens utrymme och funktion är i ständig förändring när 

det kommer till själva yrkesutövningen. I förarbetet vittnar lärarna om att läroböcker utgör en 

stor del av de källor från vilka lärarna hämtar inspiration till stoffet medan lärobokens roll 

sedan marginaliseras i den faktiska undervisningen där läraren ibland inte ens använder sig av 

en fysisk lärobok eller vad som i forskningen omnämns som en ”elevens bok”. De lärare som 

använder sig av en ”elevens bok” förklarar även att de främst lämnar ut boken för elevernas 

skull, och att den inte utgör basen för undervisningen. På så vis dras slutsatsen, liksom i 

forskningen, att lärobokens roll ses huvudsakligen som ett komplement-som ett läromedel i 

mängden som inte överordnas något annat läromedel som exempelvis övrigproducerat 

material. 

  

Vidare framkommer att  lärobokens roll även varierar baserat på vilken del av svenskämnet 

som berörs. Lärarna bekräftar en tydlig distinktion mellan den del av ämnet som berör det 

språkliga och den litterära delen vilket påverkar både hur och i vilken utsträckning läroböcker 

används i undervisningen. Det som styr lärobokens roll utifrån denna aspekt härleds till 

ämnets tudelade natur, alltså att ämnet rymmer både en språkligt fokuserad del och en 
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litteraturvetenskaplig del vilket lyfts i forskningen. Majoriteten, fyra av fem, använder i högre 

utsträckning sig av läroböcker både i förarbetet och i den faktiska undervisningen när de 

behandlar den språkliga delen av ämnet I den delen av ämnet som berör litteraturvetenskap 

använder sig dessa lärare i mindre utsträckning av läroböcker som utgångspunkt för arbetet 

och i större utsträckning av övrigproducerat eller egenproducerat material. Detta motiveras av 

att de vänder sig mot de befintliga läroböckernas struktur och innehåll, dels utifrån aspekten 

att böckerna i regel upplevs vara ”tråkiga” och dels utifrån aspekten att innehållet dels är för 

uppstyckat eller för att lärarna upplever att innehållet speglar förlegade normer som inte 

överensstämmer med läraruppdraget eller med den egna politiska och pedagogiska 

grundsynen. 

 

Det är även så att flera av böckerna som utformats för den litteraturvetenskapliga delen av 

undervisningen, exempelvis antologier, ofta är flera år gamla. En respondent vittnar om ett 

material som använts i 30 år.   Vi gör här en tolkning med innebörden att kursböckerna som 

tillhör litteraturvetenskapen inte är tillräckligt uppdaterade för att passa för den rådande 

samhällssynen som enligt lärarens uppdrag skall förmedlas i skolan idag. Den respondent som 

istället upplever sig vara med bunden av en specifik lärobok när det kommer till den 

litteraturvetenskapliga delen är den som arbetat längst inom yrket, i relation till forskningen 

kan detta tolkas som ett uttryck för ökad trygghet i relation till ökad erfarenhet och trygghet 

med att arbeta utifrån en bekant bok på det vis som upplevs bäst i relation till dennes 

personliga erfarenhet. På så vis finner vi att respondenterna i olika hög grad även bekräftar 

forskningens motsägande delar.  

 

En återkommande faktor som påverkar lärobokens förutsättningar är i första hand de 

ekonomiska aspekter som även framkommer i den befintliga forskningen. De ekonomiskt 

knappa förutsättningarna inom ämnet påverkar helt enkelt tillgängligheten av läroböcker för 

läraren. Samtidigt är den övergripande inställningen till läroboken att ingen bok någonsin kan 

rymma allting, och att flera av böckerna inte heller håller måttet baserat på innehåll och 

struktur. Av den anledningen återkommer läraren i första hand till sig själv, och till 

styrdokumenten för att uppfylla kursen och inte till läroboken.  

 

Majoriteten av respondenterna (fyra av fem) vittnar om ett ökat oberoende av läroboken i 

relation till ökad yrkeserfarenhet, även detta är ett tydligt resultat som går rätt i linje vad som 

framkommer i den aktuella forskningen. Lärobokens slutgiltiga funktion i relation till 
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undersökningen är att den i första hand är ett underlättande komplement, framförallt i relation 

till lärarens förarbete. Lärobokens kunskapsgaranterande roll i undervisningen förkastas av 

samtliga lärare som visar på en stor medvetenhet att kritiskt granska sitt material 

genomgående. Dock är läroboken som tidigare nämnt ett ständigt närvarande läromedel. Ett 

komplement som baserat på olika delar av yrkeslivet och ämnet upptar olika stor del i 

verksamheten. I slutändan kan konstateras att den del av forskningen som syftar till att 

lärobokens roll över tid kommer att minimeras för att i framtiden helt marginaliseras eller 

försvinna inte bekräftas i vår undersökning. Enligt våra respondenter spelar läroboken en  i 

allra högsta grad både närvarande och levande roll i yrkesverkligheten och kommer så göra 

under resten av deras karriär - Läroboken är alltså inte död. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

 

Under arbetet med studien har det framkommit flera intressanta tankar och uppslag till vidare 

forskning inom detta område. Det vi framförallt finner relevant och intressant, då lärarna 

lägger stor vikt vid elevanpassning som faktor för lärobokens roll i undervisningen, är en 

studie med liknande ansats om lärobokens roll i undervisningen ur ett elevperspektiv. Vi 

tänker oss även att denna undersökning, då resultaten på grund av vår kvalitativa ansats ej kan 

generaliseras,  skulle kunna kompletteras med en större, kvantitativ undersökning eller 

verksamhetsbaserad aktionsforskning utifrån vad som framkommit i denna undersökning för 

att utröna allmängiltigheten och styrka validiteten i det vi kommit fram till. 
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8. Sammanfattning 
 

Vi har genomfört en studie i syfte att undersöka gymnasielärares uppfattningar om, och 

inställning till, användningen av förlagsproducerade läroböcker i svenskämnet och utifrån 

detta diskutera lärobokens roll i svenskundervisningen på gymnasiet i relation till den aktuella 

forskning som finns inom ämnet. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med 

fem olika gymnasielärare i ämnet svenska, och har lett fram till följande resultat i relation till 

frågeställningarna: 

 

- Hur resonerar gymnasielärare i svenska kring användning av 

förlagsproducerade läroböcker i svenskämnet? 

 

- Vilken roll tillskriver svensklärare läroböcker i den egna undervisning på 

gymnasiet, och hur motiveras denne av lärarna? 

 

Det framkommer att lärarna i första hand resonerar kritiskt kring lärobokens roll och 

utformning och därför använder sig av boken på ett medvetet och restriktivt vis. Läroboken 

ses som en resurs och som ett komplement för läraren men i olika utsträckning baserat på i 

vilken kontext boken används. Lärobokens roll blir därför i första hand ett underlättande 

komplement för läraren - främst i relation till insamlingen av stoff i i lärarens förarbete. 

Lärobokens roll är inte inom någon specifik kontext dominerande på så vis att den är mer 

dominant än övriga läromedel. Dock visar lärarna på olika uppfattningar om lärobokens roll 

baserat på vilken del av ämnet som berörs, där majoriteten använder sig av läroboken i större 

utsträckning i den språkliga delen till skillnad från i den litteraturhistoriska. Det framgår även 

att de ekonomiska förutsättningarna, samt arbetssituationen påverkar möjligheten att helt fritt 

välja eller använda sig av läroböcker i undervisningen. Avslutningsvis är det tydligaste 

resultatet att lärarens förhållningssätt till läroboken i svenskämnet främst tar sin utgångspunkt 

i respektive lärares subjektiva bild av professionen och har att göra med individens 

pedagogiska och politiska grundsyn. 
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