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Sammanfattning 

Denna studie utformades med syfte att identifiera faktorer som ramar in valet av 
läromedel vad gäller engelskämnet i år 1-3 och som därmed utgör en viktig del av 
förutsättningar för undervisningen. Vidare syfte var också att undersöka korrelationen 
mellan dessa faktorer och att bilda en uppfattning om lärares syn på läromedel. 

Data till studien samlades in genom en digital enkät uppbyggd främst av kvantitativa 
frågor men med ett kvalitativt inslag och riktade sig till lärare som arbetat i årskurs 3 under 
de senaste tre åren. 

Studiens utfall indikerar att faktorer inom det pedagogiska ramfaktorområdet är det 
som oftast och i störst utsträckning påverkar lärarnas val av läromedel. Exempel på dessa 
är lärarhandledning och läroplanen samt andra pedagogiska val. Ytterligare 
ramfaktorområden som studieresultatet indikerar har en inverkan är ekonomiska, personliga 
och organisatoriska faktorer. Resultatet av studien indikerar också att det finns en 
korrelation mellan hur bekväm lärare är med att undervisa i ämnet och hur många år de varit 
yrkesaktiva. 

 

Nyckelord: Ramfaktorer, läromedel, läromedelsanvändning, läroböcker, 

engelskundervisning, tidig engelska 
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1 Inledning 

Alla vi som genomgått grundskolan, och senare kanske även gymnasium och 

högskola, har sett travar med läroböcker i våra klassrum. Vi har sett lärare bära korgar och 

väskor fulla till personalrum likväl som vi själva burit dem till och från skolan. Vi har fått 

se film i olika ämnen och vi har jobbat oss igenom ”skogvis” med arbetsblad. Även om 

mina observationer från min egen skolgång börjar vara något daterade så har jag under mina 

VFU tillfällen lagt märke till att det fortfarande är vanligt att lärare idag väljer att använda 

sig av läromedel för att strukturera och genomföra sin undervisning. Så många som 98 % 

av lärarna i Sverige väljer att nyttja någon form av läromedel (Englund, 2011). En svensk 

studie (Hillman Pinheiro 2004) om språkinlärning visar att tre av fyra lärare ser läromedel 

som ett avgörande stöd för inlärningen av ett nytt språk. Då efterfrågan på läromedel är så 

pass hög finns det förstås en nästan oöverskådlig mängd läromedel att välja mellan. Detta 

har i sin tur fått mig att fundera; vilka läromedel väljer lärare, och varför?  

Valet av läromedel förändras över tid och dagens läromedel ser inte ut som de gjorde 

bara för 10 år sedan. Jag har i samband med VFU, men även genom diverse virtuella 

mötesplatser för lärare, fått en bild av att läromedel går i trender både i svenska och 

matematik, men jag har inte kunnat se att engelskämnet diskuterats i samma omfattning. 

Det finns dock undantag. Lärarförbundet publicerade nyligen i sin tidning en granskning 

från skolinspektionen som visar att det just nu är många lärare som valt att välja bort 

läroböcker helt och hållet för att endast använda sig av så kallade lösblad och websidor 

(Lindgren, 2017). I samma artikel har man även intervjuat Tom Oats som är 

bedömningsforskare i Storbritannien och han menar att detta arbetssätt, som är trendigt i 

Sverige just nu, helt går emot de metoder som används i länder med elever som presterar 

högt i världsundersökningar (Lindgren, 2017). Denna svenska trend bygger på en 

lärobokslös undervisning där läraren istället använder så kallade lösblad och digitala 

hemsidor i sin undervisning (Lindgren, 2017).  

I Sverige är lärare fria att själva välja vilket läromedel de vill använda. Läroplanen 

(Skolverket, 2017a) specificerar visserligen en mängd faktorer som de behöver förhålla sig 

till vad gäller upplägget av undervisningen, men den säger ingenting om vilka läromedel 

som bör användas (Skolverket, 2006). Skolans ekonomiska förutsättningar, särskilda behov 

hos elever i klassen eller lärarens egen kompetens inom ämnet är exempel på sådana 

ramfaktorer (Skolverket, 2006). Trots faktorer att förhålla sig till visar tidigare forskning 

om läromedelsval i engelskämnet (Skolverket, 2006) att en majoritet av lärare inte känner 
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sig allt för begränsade i sina val. Faktum kvarstår dock att de finns i lärarnas vardag, och 

även om lärarna inte ser sig begränsade måste de göra val och ta beslut utifrån dessa ramar. 

Lärares läromedelsanvändning och deras tankar kring val av läromedel är inte något 

nytt problem och givetvis finns det studier som i olika utsträckning har forskat på området. 

Dessa studier har oftast inte specifikt engelskan i fokus och är av varierande ålder, de flesta 

med minst tio år på nacken, till exempel de som presenteras av Juhlin Svensson (2000), 

Korsell (2007) och Wikman (2004). Utfallen från dessa studier i förhållande till hur 

läromedel används skiljer sig rätt markant och knappt någon fokus alls läggs på ramfaktorer 

och deras påverkan vid dessa val. Skolverket (2006) publicerade dock för drygt tio år sedan 

en studie som bland annat berörde lärares användning av samt tankar kring val av läromedel 

i engelska. Studien utgick från lärare som undervisade i åk 5 och 9. Vare sig det rör sig om 

engelskundervisning eller inte så verkar det saknas någon liknande undersökning för 

skolans tidigare år (Selander och Skjelbred, 2004). Det är just denna avsaknad av 

diskussion, framförallt i förhållande till lärare i de tidigare årskurserna, som drivit mig till 

att fördjupa mig inom detta ämne. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att identifiera ett antal faktorer som ramar in valet av 

läromedel vad gäller engelskämnet i år 1-3 och som därmed utgör en viktig del av 

förutsättningarna för undervisningen. Syftet är också att undersöka korrelationen mellan 

dessa faktorer och lärares syn på läromedlet. Hur viktigt uppfattar lärare att valet av 

läromedel är och i hur hög grad känner de sig tillfreds med de läromedel de använder? 

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilka faktorer påverkar lärare vid val av läromedel? 

• Finns det några tydliga samband mellan faktorer och lärares val av läromedel? 

• Vilket är den vanligast förekommande läroboken i studien? 

 

2 Tidigare forskning 

Idag finns det förhållandevis lite forskning kring lärares val av läromedel och de 

ramfaktorer man förhåller sig till som inte har minst tio år på nacken. I detta avsnitt lyfts 
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forskning från bland annat Juhlin Svensson (2000), Korsell (2007) samt Wikman (2004), 

vars publikationer alla innehåller data som är insamlad innan år 2007. Detta har inneburit 

att den information och tidigare forskning som detta arbete tar sin utgångspunkt i inte är 

begränsad till grundskolans tidigare år utan på studier som sträcker sig över hela spannet 

grundskola och gymnasium.  

Flertalet studier har studerat sambandet mellan läromedel och 

läromedelsanvändning (Cambridge Assesment Group 2017; Wikman 2004; Englund 2011; 

Hillman Pinheiro 2004). Dessa studier har dock främst fokuserat på att jämföra 

undervisning med läromedel respektive utan läromedel. De olika faktorer som skulle kunna 

tänkas påverka valet av läromedel har däremot inte inkluderats.  

I studien som genomförde av Cambridge Assesment Group (2017) jämför man olika 

länders prestationer i förhållande till användningen av standardiserade läroböcker, vilket 

skulle kunna tolkas som en form av faktorisering men man diskuterar inte hur ett 

standardiserat läromedel i förhållande till andra ramfaktorer i lärares vardag. Det skall även 

nämnas att Wikman (2004) lyfter läroboksanvändningen i de tidigare årskurserna men utgår 

från data som jag anser daterad.  

Skolverket (2006) tillsammans med Korsell (2007) är det material som ligger 

närmast denna studie rent innehållsmässigt. Skolverket (2006) tittar på lärares tankar och 

ställningstaganden kring läromedel i engelska och faktorer som påverkar dessa men baserar 

sig på åk 5 och 9. Korsell (2007) ställer frågor som liknar de som återfinns i detta arbete 

men med fokus på åk 4-5 och med en bredare blick på läromedel i den generella 

undervisningen. Utöver dessa presenteras här information från en studie som genomförts av 

Juhlin Svensson (2000) kring lärares val och användning av läromedel. Denna studie ger en 

intressant inblick i hur lärare resonerar kring läromedel, detta är dock baserat på 

gymnasieskolan och därmed ej helt applicerbar på de tidigaste årskurserna. 

Lärares användning av, samt tankar kring val av läromedel i engelska, bild och 

samhällskunskap, publicerades för drygt tio år sedan efter en studie genomförd av 

Skolverket (2006). Precis som i den ämnesövergripande användningen av läromedel 

framkommer det i studien att lärare känner att de kan falla tillbaka på läromedel inom ämnet 

då de antar att de innehållsmässigt skall överensstämma med innehållet i läroplanen 

(Skolverket, 2006). I denna studie deltog ca 400 lärare som undervisade i åk 5 och 9. 

Resultatet av studien visade att det absolut vanligaste sättet att undervisa var genom ett 

tryckt läromedel och att det i regel användes vid varje lektion av de flesta. Samma 

undersökning av Skolverket (2006) visade en antydan till att lärare som känner sig osäkra 

inom engelskämnet i större utsträckning använde sig av lärobok än andra. De anser även att 
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arbete med riktat läromedel är en bra träning inför de nationella proven (Slolverket, 2006). 

Detta gäller alltså grundskolans lite äldre elever och är ej applicerbart på lågstadiet då de 

nationella proven endast genomförs i svenska och matematik i årskurs 3 (Skolverket, 

2017b). 

Läromedel kan hjälpa lärare tolka vilka ämnesområden i läroplanen man bör 

fördjupa sig i och de kan därför i någon mån avlasta lärare i deras arbete. 

Forskningsöversynen från Cambridge Assessment Group (2017) visar också att 

användningen av läroböcker kan medföra en ökad likvärdighet i undervisningen om samma 

läromedel skulle användas i alla skolor i ett land. Slutsatsen överensstämmer i stora drag 

med påståendet att fler än hälften av lärare ser läromedel som ett bra planeringshjälpmedel 

(Hillman Pinheiro 2004). 

Slutligen finns det även äldre statistik som indikerar att de flesta lärare förutsätter 

att användningen av en lärobok automatiskt medför att undervisningen uppnår 

läroplansmålen (Juhlin Svensson, 2000).  

Att aldrig använda sig av läromedel i undervisningen tillhör ovanligheten. Det visar 

en undersökning som Föreningen svenska läromedel, hädanefter FSL, genomfört (Englund, 

2011). Mona Hillman Pinheiro, tidigare direktör i FSL, är av åsikten att lärare överlag 

känner ett behov av, och finner en trygghet i läroböcker (Hillman Pinheiro, 2004). Hon 

menar också att ungefär 75% av lärare ser läromedel som ett vitalt stöd för elever. Denna 

syn ska vara extra stark hos språklärare.  

Att engelskundervisningen i skolans tidigaste år baseras på arbete kring ett 

förlagsproducerat läromedel verkar vara en vedertagen modell. Detta understryks även av 

Lundahl (2001) i en publikation om språkundervisning. Läroböcker är även enligt Chall och 

Conrad (1991) vanligare i grundskolans tidigare år där övervägande del av undervisningen 

är baserad kring en lärobok, i förhållande till de senare åren. Detta argument stöttas av 

Gustafsson (1980) som menar att läromedlen har en dominerande roll i 

engelskundervisningen. Dessa argument är dock relativt daterade och bör därför ifrågasättas 

huruvida det överensstämmer med situationen i dagens klassrum eller inte. 

Man kan inte se några direkta skillnader i hur lärare som arbetat olika länge resonerar 

kring användandet av läromedel, menar Hillman Pinheiro (2004) och refererar till en 

undersökning av FSL (Hillman Pinheiro, 2004). Mot detta ställer sig Korsell (2007) som tre 

år efter Hillman Pinheiro publicerade en studie hon genomfört med resultat som skiljer sig 

substantiellt från FSL. Utfallet av hennes forskning visar att ”nyare” lärare föredrar att 

använda sig av resurser de producerat och tagit fram själva i stället för tryckta läromedel. 

Till skillnad från nyare lärare menar Korsell att de med många år inom yrket skall föredra 
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färdiga läromedel. Skillnaden ska grunda sig i att man under utbildningen vinklat läromedel 

som någonting negativt och att de relativt nyutexaminerade lärarna arbetar utifrån detta 

(Korsell, 2007). I samband med den nya läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2017a) gjordes 

lärarutbildningen för F-3 om och engelska blev en obligatorisk del i utbildningen, vilket det 

inte varit tidigare (Lundberg, 2016). Korsell (2007) förklarar vidare att lärare som arbetat i 

många år är trygga med läroplanen och sig själva i sitt yrkesutövande och därmed kan välja 

ett passande läromedel som täcker in kunskapskraven.  

Utöver dessa två forskningsresultat som så tydligt skiljer så finns det en studie av 

Menke och Davey (1994) där man kunde se att det fanns en korrelation mellan lång 

erfarenhet och låg användning av läromedel. Några år senare presenterade dock Mikkilä-

Erdmann, Olkinuora & Mattila (1999, se Wikman s. 85), i en studie på finska, uppgifter 

som motsatte sig Menke & Davey (1994). Deras uppgifter överensstämde å andra sidan med 

Hillman Pinheiros undersökning om att det inte går att finna ett samband mellan lärares 

användning av läromedel och antal yrkesaktiva år (Mikkilä-Erdmann, Olkinuora & Mattila, 

1999, se Wikman s.85).	

 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan finns förklaringar och redogörelser för begrepp relevanta för denna studie 

samt hur dessa begrepp används i detta arbete. 

 

2.1.1. Faktorer och ramar 
 Denna studie tar utgångspunkt i en modifierad version av Urban Dahllöfs 

ramfaktorteori (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999) som menar att lärare konstant har 

ramar/faktorer de måste förhålla sig till i sitt yrkesutövande (Persson, 2014). Ramar och 

faktorer har i princip samma funktion där de kan förklaras som förhållanden ” i och utanför 

skolan som begränsar skolaktörers handlingsfrihet och som så att säga är ”utanför 

individen”.” (Persson (2014, 397) och där ramarna utgör det utrymme som finns till för 

pedagogiskt förfogande baserat på olika faktorer (Linné, 1999). Skolans ekonomi, storlek 

på elevgruppen, tid och resurser är exempel på faktorer som lärare inte kan styra över men 

som påverkar den pedagogiska vardagen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Hur faktorer 

påverkar oss är sedan individuellt och relativt men alltid något som påverkar. En elevgrupp 

kan t.ex. upplevas som stor i ett väldigt trångbott klassrum, samtidigt som en grupp med 

väldigt få elever kan upplevas som stor utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. 

Allt som påverkar val och undervisningen på ett eller annat sätt är alltså en faktor.  
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För att göra dessa faktorer mer åskådliga följer nedan en redogörelse för under vilka 

ramfaktorsområden jag kategoriserat de olika faktorer som kommer att användas i 

undersökningen och senare arbetet. 

 

• Ekonomiska 

- Skolans ekonomi 

- Upphandling med förlag 

 

• Pedagogiska 

- Pedagogiska val 

- Eleverna skall kunna arbeta självständigt 

- Bra lärarhandledning 

- Vara bekant med boken - använda samma år efter år 

- Läroplanen, Lgr11 

 

• Sociala/Miljö 

- Klassrummets storlek 

- Elevgruppens storlek 

- Elevgruppens sammansättning 

- Elevers olika förutsättningar 

- Önskemål från eleverna 

 

• Personliga 

- Yrkesaktiva år 

- Ålder 

 

• Organisatoriska 

- Beslut från rektor/skolans ledning 

- Arbetslagets åsikter 

- Tid avsatt till lektionsplanering 

- Planeringshjälp 

 

2.1.2 Läromedel 
Skolverket (2015) förklarar på sin hemsida att det inte finns någon rådande 

definition för läromedel men att man 1971 definierade det i form av ett begrepp som 
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innefattar alla resurser som kan nyttjas i undervisningen. I rådande läroplan omnämns 

läromedelsbegreppet endast en gång, under kategorin ”rektorns ansvar”. Skolverket (2017a) 

skriver att rektorn ansvarar för att: 

 

skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar 

att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg (s.18). 

 

I Nationalencyklopedin (2018) förklaras ordet läromedel som en resurs som används 

vid lärande och undervisning. Exempel på läromedel kan således vara en film där eleverna 

får träna sig på att höra engelskt tal eller en lärobok där de övar stavning.  

Det är inte ovanligt att det vi automatiskt associerar med ordet läromedel är 

läroböcker i olika utformningar, t.ex. läseböcker, övningsböcker och ordböcker. Läromedel 

är dock ett brett begrepp som även innefattar saker som digitala resurser, ljudupptagningar, 

kulramar och spel (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

3 Teori  
Ramfaktorteorin, eller som upphovsmannen Urban Dahllöf föredrar att kalla det, 

ramfaktorteoretiska tänkandet (Dahllöf, 1999), kan enligt Lindblad, Linde & Naeslund 

(1999) förklaras som ett tankesätt viken genom vilket man vill förklara anledningen eller 

motivet till en handling och att handlingen kan ha varit nödvändig utifrån den situationen 

personen befunnit sig i. Fortsättningsvis förklarar författarna att det genom denna teori går 

att förklara det samband som finns mellan undervisning och dess utfall. Beroende på olika 

faktorer såsom gruppstorlek, elevsammansättning, klassrummets storlek och resurser, men 

även faktorer på politisk nivå såsom timplaner och styrdokument är vissa moment i 

undervisningen möjliga/omöjliga att genomföra/uppnå vilket i sin tur har en viss inverkan 

på beslut och resultat (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Denna teori framhäver alltså 

oftast de begränsningar och ramar som finns och styr en lärare i hans/hennes vardag och 

som han/hon måste förhålla sig till under hela utbildningsprocessen (Persson, 2014). Broady 

& Lindblad (1999) menar att denna teori även kan ses som förklaring till varför en lärare 

tar olika beslut gällande till exempel ett visst undervisningsmoment utifrån elevgruppen.  
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Något som tydligt understryks är dock att denna teori inte skall ses som ett verktyg 

till att förutspå ett visst händelseförlopp utifrån specifika ramar eller faktorer (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). Man kan dock med hjälp av denna teori redan i förväg dra 

slutsatser om saker som inte kommer att inträffa/kunna realiseras baserat på vissa faktorer 

(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Med hjälp av ramfaktorteorin kan en studie alltså 

operationaliseras genom sammanställning av faktorer för att visa på samband av olika val. 

4 Metod 

Nedan följer en redogörelse för metod och urval samt val av datainsamlings- och 

analysmetod. Detta avsnitt innefattas också av en enkätförklaring och en beskrivning av de 

etiska förhållningssätt studien följer. 

 

4.1 Metodval 
I denna studie används en kvantitativ enkätundersökning med ett kvalitativt inslag. 

En kvantitativ enkät karaktäriseras av att den består av frågor som har fasta svarsalternativ 

(Trost & Hultåker, 2016) i form av ja/nej, flervalsfrågor, samt frågor där svarsalternativen 

skall rankas på en så kallad Likertskala (Stúkat, 2011). I det senare alternativet måste 

deltagarna göra ställningstaganden och gradera svaren på en skala. De kan till exempel vara 

utformade på följande sätt (Stúkat, 2011): 

 

”I vilken utsträckning anser du att dessa faktorer påverkar ditt val av 

engelsklärobok?”  

[ ] Påverkar inte alls 

[ ] Liten utsträckning 

[ ] Ganska liten utsträckning 

[ ] Ganska stor utsträckning 

[ ] Väldigt stor utsträckning 

 

För att underlätta för deltagarna att besvara enkäten har jag använt mig av slutna 

frågor då dessa ofta upplevs som enklare att besvara (Bryman, 2011. 228).  
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4.2 Datainsamlingsmetod och process 

Valet att använda en enkät till denna studie grundar sig främst på det faktum att det 

är lättare och snabbare att distribuera och sprida digitala enkäter än att hålla intervjuer för 

att sedan transkribera dem. Genom att en enkät väljs som undersökningsmetod minimeras 

även risken för att jag skall påverka deltagarnas svar och således även utfallet (Bryman, 

2011).  

Jag vill även påstå att lärare tillhör en yrkeskategori som oftast har väldigt mycket 

att göra och ibland kan det vara svårt att i förväg veta exakt när man kan ta en liten paus. 

Genom att skicka ut en enkät kan lärarna själva välja när de har tid att sitta ner någon minut 

för att fylla i enkäten istället för att i förväg behöva boka upp sig ett specifikt klockslag. 

Förhoppningen är att detta skall generera ett högre antal svar (Bryman, 2011).  

Ytterligare en faktor som påverkat valet av metod är datans användbarhet. En 

kvantitativ enkät är generellt sett lättare att sammanställa än en kvalitativ då den kvalitativa 

enkäten kan generera stora mängder text som inte alls är av intresse men som ändå måste 

bearbetas inför sammanställningen (Stúkat, 2011. 49). 

Givetvis finns det även nackdelar med enkät som metod. När jag väljer att samla in 

svar via en enkät kan jag inte hjälpa deltagarna om de har problem med att förstå någon av 

mina frågor, risken att de ska tappa intresset är högre, men för att motverka detta samt öka 

svarsfrekvensen valde jag att dela in enkäten i tydliga sektioner som visar deltagarna var i 

enkäten de befinner sig och på så sätt motivera dem att besvara alla frågor. 

En annan nackdel med enkäter är att jag saknar möjligheten att ställa följdfrågor om 

det i efterhand skulle uppdaga sig att detta hade varit av intresse (Bryman, 2011). Det skall 

dock tilläggas att en av anledningarna till varför jag lagt till en öppen fråga i slutet är just 

det att lärarna ska ha möjlighet att vidareutveckla eller lägga till tankar kring frågorna om 

de känner ett behov av detta. Denna öppna slutfråga ger även deltagarna möjlighet att 

fördjupa och utveckla sina svar för att öka reliabiliteten i studien då denna kombination ger 

mig möjlighet att korrelera deltagarnas kommentarer med svaren från de slutna frågorna. 

Enkäten delas på åtta olika sidor på Facebook varav sex är grupper som är låsta för 

allmänheten och endast avsedda för verksamma lärare i åk 1-3 samt lärarstudenter. Övriga 

två sidor är öppna för allmänheten, de är dock fackförbundssidor som riktar sig till lärare 

och bör därför inte vara av intresse för någon utanför yrket. I samband med delningarna 

läggs en kort beskrivning upp, se bilaga 1, tillsammans med länk till enkäten. Enkäten delas 

på följande sidor: 

 

• Mitt lilla klassrum på nätet 
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• Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och studenter) 

• Lärarförbundet 

• Lärarnas riksförbund 

• Svenska 1-3 

• Matte 1-3 

• Engelska 1-3 

• NO och Teknik 1-3 

 

Förutom på Facebook delas enkäten även på ett instagramkonto, ”frokenannaw”, 

där en lärare och specialpedagog från Stockholm delar med sig av undervisningstips och 

inspiration. Instagram är dock inte optimalt för delningar av länkar då de inte genererar en 

hyperlänk, det vill säga en webbadress/länk det går att klicka på, som användaren kan följa 

på samma sätt som på andra websidor. 

 

4.3 Deltagare och urval 
Då lärare i lågstadiet oftast följer en klass från åk 1 till 3 och därmed arbetar i åk 3 

i intervaller om 3 år riktar sig studien till verksamma lärare som arbetat, i Sverige, i åk 3 

någon gång under just de senaste tre åren. Jag menar att de senaste tre åren är ett acceptabelt 

tidsspann utan att lärarnas information och tankar skall anses som förlegade och inaktuella. 

Detta blir således den urvalsgrupp som studien lägger fokus vid. 

De deltagande lärarna väljas ut genom ett sk. frivilligt urval då enkäten distribueras 

genom sociala medier och andra digitala plattformar riktade till lärare inom den tänkta 

urvalsgruppen (Stukát, 2011). Enkäten delas på detta sätt då det är det rimligaste alternativet 

för att nå ut till så många lärare på så många olika geografiska områden som möjligt utifrån 

de tidsramar som finns att förhålla sig till. Givetvis innebär detta att resultatet inte kan ses 

som lika representativt och att generaliseringen inte blir tillförlitligt i samma utsträckning 

som vid en större och mer omfattande studie med fler deltagare (Stukát, 2011). 

 

4.4 Enkätens utformning  
Min studie har inspirerats av en studie som Skolverket genomförde 2006. Denna 

studie, ”Läromedlens roll i undervisningen”, var utformad för att undersöka grundlärares 

val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap i 

årskurserna 5 och 9. Förutom att ta utgångspunkt i skolverkets frågor är denna enkät 
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designad med ramfaktorteorin som grund och då framförallt utifrån dess kategorisering med 

hjälp av ramfaktorer (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

 

4.4.1 Övergripande struktur och operationalisering 
Ramfaktorteorin grundar sig på Dahllöfs ramfaktorteoretiska tankesätt (Dahllöf, 

1967) som beskriver de ramar skolan har att förhålla sig till och de faktorer som påverkar 

bland annat lärares förutsättningar och möjligheter i det pedagogiska uppdraget. För att 

kunna applicera denna teori på detta specifika arbete har jag, med inspiration av enkäten 

från ”Läromedlens roll i undervisningen” (Skolverket, 2006), sammanställt fyra 

övergripande kategorier som vardera präglas av en egen faktor. 

 

• Fråga 1-3: Bakgrund 

• Fråga 4-7: Yrket 

• Fråga 8-13: Läroboken 

• Fråga 14-15: Ytterligare läromedel 

 

Faktorerna ovan bearbetar lärarens bakgrund, yrkesrelaterade erfarenheter och 

upplevelser, frågor kopplade till läroboken samt ytterligare läromedel. Nedan följer en 

förklaring till de olika faktorerna och varför det är av vikt att denna information är en del 

av undersökningen. 

Fråga 1-3 är utformad att ta reda på deltagarnas kön, ålder samt län. Att ta reda på 

inom vilka län de deltagande arbetar samt deras ålder är viktig utifrån en 

generaliserbarhetssynpunkt då en större geografisk spridning och spridning i ålder 

potentiellt sett ökar möjligheten att utfallet blir mer representativt och därmed 

generaliserbart. 

Fråga 4-7 behandlar lärarnas erfarenheter inom yrket i form av yrkesaktiva år, 

behörighet, hur de upplever att det är att undervisa i ämnet samt hur många lektioner de 

schemalägger för engelskan per vecka. Yrkesfaktorn är viktig då tidigare forskning visar på 

olika tankesätt hos lärare. Till exempel antog ett stort antal lärare i skolverkets undersökning 

från 2006 att läromedlen i engelska innehållsmässigt överensstämmer med innehållet i 

läroplanen (Skolverket, 2006). Ytterligare exempel från samma undersökning är att lärare 

som upplever en osäkerhet i ämnet använder lärobok i större grad än andra (Skolverket, 

2006). 

I fråga 8-13 ligger fokus på läroboken. Detta innefattar hur ofta den används, 

faktorer som påverkar valet av lärobok, vilken bok läraren använder just nu och hur denna 
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bok används i undervisningen. Frågorna 8-13 är även ämnade att ta reda på om deltagarna 

är nöjda med sin nuvarande lärobok samt att utröna huruvida man förutsätter att en 

förlagsproducerad lärobok täcker upp allt innehåll i kursplanen för engelska i åk 3 eller ej. 

Dessa punkter behandlas även i relativt stor utsträckning i skolverkets studie och är därför 

ett intressant underlag för bland annat jämförelse. Svaren från frågorna 8-13 kommer att 

användas gentemot faktorerna i kategorin bakgrund och yrke för att undersöka om det finns 

några samband mellan dessa och de val lärarna gjort gällande läromedel. 

Enkäten avslutas med frågorna 14 och 15 som ska klargöra i vilken utsträckning 

lärarna använder andra läromedel utöver läroboken. Även dessa frågor finns med för att visa 

på ”trender” och samband är det t.ex. lärare som använder andra läromedel än bara lärobok 

som anser att förlagsproducerade läromedel inte täcker upp innehållet i Lgr11? 

 

4.5 Analysmetod 
För att undvika tidskrävande arbete med att sätta ett värde på olika variabler i 

resultatet används Google forms till enkäten. Google forms sammanställer resultatet till 

varje fråga i ett passande diagram. Med Google forms erbjuds enkätskaparen även en 

sammanställning av alla svar i Excel för att underlätta bland annat analys av korrelationer. 

Fördelen med att allt även sammanställs i Excel är att man kan skapa egna diagram då 

Google forms endast erbjuder den typ av diagram de anser mest passande. 

 

4.6 Enkätens validitet och reliabilitet 
Den mänskliga faktorn kan influera en undersökning på flera plan. Att ha ett 

instrument som mäter noggrant är givetvis viktigt vid en undersökning. Frågor som feltolkas 

av deltagarna ger ett missvisande resultat och påverkar således reliabiliteten på hela 

undersökningen (Stúkat, 2011.). Ur denna aspekt är enkäter något av en nackdel eftersom 

personen som utformat undersökningen inte finns till hands för att hjälpa deltagarna genom 

att förklara eller förtydliga innehållet eller information vid t.ex. en intervju. Risken är också 

större att deltagare snabbare tröttnar på en enkät (Bryman, 2011. s.228).  

Det ligger i människans natur att framhäva sig själv och sina val på ett föredömligt 

sätt (Stúkat, 2011. s.135). Detta kan givetvis påverka de deltagandes svar på enkätfrågorna 

då man lätt, och oftast omedvetet, drar sig från att medge sådant som kan anses som en brist 

eller som någonting negativt (Stúkat, 2011. s.135). Detta har i sin tur en inverkan på utfallet 

och även validiteten. Att då ha ett instrument som mäter det som avses mätas är givetvis 

otroligt viktigt, annars faller studien innan den knappt tagit fart. Den enkät som låg till grund 
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för skolverkets publikation om läromedelsanvändning och val av läromedel i engelska 

(Skolverket, 2006) har, som tidigare nämnts, även använts som utgångspunkt för att skapa 

en så mätsäker enkät som möjligt. 

 

4.7 Etiska principer 

Frågorna som används i enkäten har medvetet formuleras på ett sådant sätt att de 

inte ska upplevas som värderande, varken positivt eller negativt (Stukát, 2011). Frågorna är 

inte heller utformade så att de medverkande påverkas att svara någonting annat än det de 

tänkt p.g.a. att de upplever att deras pedagogiska kunskaper bedöms eller värderas utifrån 

deras svar. Detta skulle medföra ett negativt utfall på resultatet (Stukát, 2011. 133). 

I inledningen till enkäten finns information som förklarar syftet med studien, vem 

den riktar sig till samt hur den skall genomföras. För att arbetet skall vara i enlighet med de 

etiska krav som gäller nu (Stukát, 2011) presenteras även följande text i informationsdelen: 

 

Allt deltagande i studien är frivilligt och innebär att du tillåter att jag samlar 

in data i form av enkätsvar. Studien följer noga de etiska föreskrifter som 

gäller för god forskningssed. Allt material behandlas med största aktsamhet 

och förvaras på ett säkert sätt. Samtliga medverkande kommer att vara 

anonyma i efterföljande publikationer och presentationer. Enkätsvaren 

avidentifieras innan analys påbörjas. 

 

För ytterligare försäkran om att de deltagande är införstådda med, samt accepterar 

den tillhandahållna informationen börjar enkäten med en obligatorisk fråga där den 

deltagande aktivt måste kryssa ”ja” och därmed ge sitt medgivande till deltagandet. 

 

5 Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen. Resultatet presenteras 

tematiskt utifrån studiens tre frågeställningar. 

 

5.1 Vilka faktorer påverkar lärare vid val av läromedel? 
I undersökningen tar de deltagande ställning till i vilken utsträckning de anser att 15 

olika faktorer påverkar deras val av läromedel och jag kommer här att lyfta fram några av 

de faktorer som nämns mest frekvent. Bland de faktorer som i denna studie har identifieras 



	

18	

	

som potentiellt betydelsefulla, uppgav majoriteten av de tillfrågade att upphandling med 

förlag, klassrummets storlek, elevgruppens storlek och beslut från rektor/ledning inte hade 

någon inverkan alls på deras val. Drygt hälften ansåg också att skolans ekonomi hade liten 

eller ingen påverkan på deras val av läromedel. Detta i förhållande till de 13, av 42, som 

ansåg att skolans ekonomi påverkade valet i ganska eller väldigt stor utsträckning (se fig. 

1). Ur resultatet går att utläsa två faktorer som respondenterna mest frekvent benämner som 

viktiga, nämligen läroplanen samt pedagogiska val (se fig. 1). Vad gäller övriga faktorer, 

dvs arbetslagets åsikter, bra lärarhandledning och elevers olika förutsättningar, har 

majoriteten av respondenterna uppgivit vitt skilda svar. 

 

	
Figur	1 

 

5.2 Finns det några tydliga samband mellan faktorer och lärares val av 

läromedel? 

Nedan beskrivs de resultat och den information som framkommit under den del av 

enkäten som kategoriserats som bakgrund och yrke. Det är denna information som sedan 

ligger till grund för generaliseringar och analys i diskussionsavsnittet där jag utifrån 
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studiens syfte försöker identifiera faktorer som utgör ramar och förutsättningar i 

engelskundervisningen samt hur dessa påverkar lärarnas syn på läromedelsanvändningen. 

 

5.2.2. Bakgrund och yrke 
Majoriteten, 23st, håller undervisning i engelska en gång i veckan, endast en av de 

deltagande har tre undervisningstillfällen i veckan, övriga, 18st, undervisar i ämnet 2 gånger 

per vecka. Ingen av studiens deltagare upplever att de är svårt att undervisa i engelska, dock 

tycker 10st att det är ganska svårt. Flest, 19st, svarade att det är ganska lätt att undervisa i 

engelska, och 13 lärare säger att de upplever det som lätt (se fig. 1, i bilaga 2). 

 

5.2.3 Läromedelsanvändning 
Hur de deltagande lärarna använder sina läroböcker varierar mycket, det går dock 

att urskilja vissa trender även här. Det finns fyra användningsområden där de flesta inte alls 

eller endast i viss mån använder sina läroböcker, (1)  till självständigt arbete, (2) för att styra 

undervisningsinnehållet och således minimera planeringstiden, (3) som 

bedömningsunderlag samt (4) som hjälp vid utformning av hemläxor. Vad gällande 

lärobokens användning som stöd för kontinuitet/röd tråd i undervisningen instämmer 

hälften inte alls, eller i viss mån med att läroböcker skulle vara ett stöd samtidigt som den 

andra halvan instämmer helt eller i hög grad. Det finns ingen kategori där majoriteten 

använder sig av boken i hög grad eller instämmer helt utan övriga kategorier är relativt 

likvärdiga i antal svar (se fig. 2). 
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Figur	2 

 

 

Nästan tre fjärdedelar, 31st, av studiens deltagare använder en arbetsbok till sin 

undervisning i någon mån (se fig. 5, bilaga 2), hur de används, i vilket syfte och hur ofta 

varierar i hög grad. Av de 31 lärare som brukar läroböcker använder 6 lärare den alltid och 

19st den ofta (se fig. 5, bilaga 2). 15 av de 42 deltagande lärarna, ca 35%, förutsätter att en 

förlagsproducerad lärobok täcker upp allt innehåll i kursplanen för engelska i åk 3 (se fig. 

2, i bilaga 2). Det framgår också att bland de lärare som nyttjar läroböcker till sin 

undervisning instämmer ungefär två tredjedelar med att de är i hög grad eller väldigt nöjda 

med sina böcker (se fig. 3, i bilaga 2). Enkätutfallet visar att arbete med annat läromedel än 

en fysisk bok är väldigt vanlig: 88%, vilket motsvarar 37st, av deltagarna arbetar alltid eller 

ofta med material som ligger utanför engelskläroboken. En person har angivit att de aldrig 

arbetar med något alternativt läromedel. Film och egenproducerat material används ofta i 

undervisningen hos de deltagande, 22st uppger även att de ofta arbetar helt utan material 

(Se fig. 4, i bilaga 2).  
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Lärares yrkesaktiva år är en faktor som ger ett intressant perspektiv på det statistiska 

utfallet. Vid granskning av denna faktor i relation till andra faktorer framkommer det att det 

att yrkeserfarenheten är relativt jämnt fördelad över hur ofta man undervisar med 

läroböcker. Den enda grupp som inte finns under kategorin alltid är de som arbetat 21-30 år 

(se fig. 3 ). Vad gäller hur lärarna upplever att det är att undervisa i ämnet så anser dryga 

hälften av de som arbetat 6-10 år att det är ganska svårt. I förhållande till de som endast 

arbetat 1-5 år, är det endast en person som inte anser att det är lätt att undervisa i engelska 

(se fig. 4).	 

	

 

Figurerna ovan visar relationerna mellan yrkeserfarenhet och hur ofta man använder 

lärobok, till vänster (fig. 3), samt yrkeserfarenhet och hur man upplever att det är att 

undervisa i engelska, till höger (fig. 4). 

Genom att samla in information om hur lärare själva värderar sin upplevelse av att 

undervisa i engelskämnet samt användningsfrekvens av lärobok och ställa de mot varandra 

ser vi i figuren nedan (se fig. 5) att det är vanligare att lärare som upplever 

engelskundervisningen som ganska svår använder sig av en lärobok oftare än de som menar 

att ämnet är lätt att undervisa i. 

 

 

Figur	3	–	Hur	ofta	arbetar	du	med	lärobok? Figur	4	–	Hur	upplever	du	att	det	är	att	undervisa	i	engelska?	
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Figur	5	–	Hur	ofta	lärare	arbetar	med	lörobok	i	förhållande	till	hur	de	upplever	att	det	är	att	undervisa	i	engelska 

 

5.3 Vilken är den vanligast förekommande läroboken i studien? 

Att använda sig av en lärobok i engelskundervisningen är något majoriteten gör ofta, 

men inte alltid. Det är fler lärare, 11st, som aldrig använder sig av en lärobok i 

undervisningen än de som alltid använder en bok vid varje lektion, 6st (se fig. 5, i bilaga 2). 

Av de deltagande har 15 st svarat att de inte använder någon bok eller inte undervisar med 

en fast bok. Av dessa 15 st har 11 st vis en annan fråga svarat att de aldrig använder en 

lärobok i engelskundervisningen. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att det är totalt 4 av 

studiens 42 deltagare som använder läroböcker i sin undervisning i någon mån utan att ha 

en fast sådan.  

Resultatet från en fråga i denna studie visar att de vanligaste böckerna ute i skolorna 

just nu är ”Magic” och ”Whats up”, med sex användare vardera, tätt följt av ”Learn English” 

med fem användare (se fig. 6, i bilaga 2). 

 

5.4 Den öppna frågan 

I slutet av enkäten fanns det ett utrymme där deltagarna uppmuntrades att dela med 

sig ytterligare, i sina egna ord, av hur de resonerar kring val av lärobok i engelska för åk 3. 

Dessa kommentarer skall sedan sättas i relation till enkätsvaren för att se om lärarnas egna 

tankar och ord stämmer överens med det generella utfallet. Den information som 

framkommit ur denna del ska även hjälpa mig att besvara forskningsfrågorna gällande 

lärarnas egna tankar kring val av läromedel samt ge en förtydligande inblick i deras syn av 

läromedelsanvändningen. 
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Ungefär hälften av de deltagande lärarna har i slutet av enkäten valt att lämna 

ytterligare kommentarer. I dessa kommentarer förtydligar de sina resonemang och tankar 

kring läromedel. Deras svar kompletterar på så sätt enkätsvaren.  

Kommentarerna visar att lärarna ser läroböcker som en bra grund att stå på, de 

medför kontinuitet och givna teman, ger förslag och tips på olika arbetssätt samt underlättar 

planeringen. De finns dock även de som förklarar att drömmen är en bra och tydlig 

lärarhandledning men att de sällan lever upp till ens förväntningar och att arbetet med och 

runt läroböcker i åk 3 är alldeles för tidskrävande i förhållande till vad de ger tillbaka.  

I valet mellan att använda böcker eller inte anges pedagogiska tankar och språksyn 

som återkommande faktorer. Den lärobok eller det läromedel som läraren använder skall 

innehållsmässigt spegla det arbetssätt och innehåll som läraren själv menar är den bästa och 

mest effektiva undervisningsmetoden. Några av de lärare som valt böckerna ”Magic” och 

”Whats’ up” förklarar att faktorer de specifikt uppskattar med dessa böcker är deras 

temaområden, kontinuitet/röd tråd samt att de uppmuntrar till dialog hos eleverna.  

Enstaka kommentarer förklarar att ytterligare faktorer som påverkar dem i deras val 

är anpassningsbarheten utifrån elevers olika förmågor, rekommendationer från kollegor 

samt elevinflytande. En person uttrycker även tillfredsställelsen med att arbeta helt utan 

bok. Samma lärare uppger även att valet att arbeta lärobokslöst är grundad i dennes syn på 

pedagogik. Såsom engelskan som undervisningsspråk, bildstöd och träning av språkljud är 

det man bör läggas störst fokus vid för att lära sig och befästa språket effektivt. 

 

6 Diskussion 

Detta avsnitt är ämnat för ifrågasättande, generalisering och ställningstagande 

diskussioner utifrån det resultat som framkommit vid föregående del. I denna del ligger även 

fokus på att besvara forskningsfrågorna och dra slutsatser baserat på resultat och tidigare 

forskning. Vid bearbetningen av detta material finns det en medvetenhet över studiens låga 

deltagarantal och den relativt opålitliga generaliserbarhet detta innebär.  

 

6.1 Studiedeltagande 

Antalet deltagare i studien är lägre än önskvärt med endast 42 st. Det som jag dock 

ser som positivt trots det låga antalet är den förhållandevis goda spridningen rent geografiskt 

samt att alla ålders- och yrkeserfarenhetskategorier finns representerade. Tack vare att 

spridningen är så pass god endast fem län saknas menar jag att man trots det låga antalet 
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deltagare kan bilda sig en uppfattning om hur det ser ut runtom i landet idag. Ytterligare ett 

plus för generaliserbarheten är som nämnt spridningen på ålder och yrkeserfarenhet hos 

studiens deltagare. Detta medför att man kan utröna trender inom de olika grupperna hos 

deltagarna. 

Faktorerna som bearbetas i denna diskussion kommer från de fem olika 

ramfaktorsområden som presenterades under metodavsnittet. Dessa är (1) ekonomiska 

faktorer, (2) pedagogiska faktorer, (3) sociala/miljö faktorer, (4) personliga faktorer samt 

(5) organisatoriska. 

 

6.1 Vilka faktorer påverkar lärare vid val av läromedel? 

I resultatdelen går det att utläsa att dryga hälften av de deltagande lärarna inte ansåg 

att skolans ekonomi hade någon direkt påverkan på deras val av läromedel, samtidigt som 

ungefär en tredjedel menar att skolans ekonomi påverkar deras val i ganska eller väldigt stor 

utsträckning. Detta var ett för mig ganska oväntat utfall då den tidigare forskning och fakta 

som jag funnit och även presenterat vid tidigare avsnitt har tytt på att skolans ekonomiska 

förutsättningar skulle vara en av de absolut största faktorerna som påverkar lärare vid val 

av läromedel (Skolverket, 2006).  

Faktorer som å andra sidan ansågs som viktiga av de deltagande och som även 

nämns i den tidigare forskningen som vanligt förekommande var läroplanen och 

pedagogiska val (Selander & Skjelbred, 2004; Skolverket, 2016). Att dessa två faktorer 

övervägande ansågs som stora och viktiga förvånar mig inte alls. Som lärarstudent och snart 

färdig lärare känner jag en självklarhet i att välja ett material som bygger på de pedagogiska 

föreställningar och grunder jag har om hur man bäst lär ut ett språk till barn i de tidigare 

skolåren. Vare sig det rör sig om en lärobok eller annat material och oberoende vad jag eller 

mina blivande kollegor har för pedagogisk grundsyn så vågar jag anta att vi alla strävar efter 

att undervisningen ska bygga på innehållet i läroplanen. 

Flertalet av de faktorer som deltagarna skulle gradera har en överlag jämn 

fördelning av hur de upplevs påverka lärarnas val av läromedel och lärobok. Detta kunde 

ha sett annorlunda ut om deltagarantalet varit högre. Fler antal svar hade också kunnat 

bekräfta om detta är faktorer som lokalt påverkar lärare runt om i landet. Arbetslagets åsikter 

är en sådan faktor där svaren är relativt jämt fördelade. Det är fler som anser att detta är en 

faktor som inte påverkar alls, 11 st, än de som anser att den har en väldigt stor påverkan, 4 

st, (se fig. 1) men över lag är fördelningen jämn. Detta resultat motsätter sig det som 

presenterats av Juhlin Svensson (2000). Det studieresultat som Juhlin Svensson redovisar 

är baserat på lärare i gymnasieskolan medan detta är fokuserat på lärare och undervisning i 
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åk 3. Att det skulle finnas skillnader i hur gymnasielärare och lågstadielärare väljer material 

och vilka faktorer som påverkar dessa val är inte konstigt då man till exempel i 

lågstadieengelska inte har några kunskapskrav i åk 3 att nå och därmed har mer ”flytande” 

kriterier att arbeta mot än till exempel i gymnasieskolan. I gymnasiet förväntas eleverna 

även ha vissa, specifika, förkunskaper i engelska medan man i åk 3 fortfarande arbetar med 

att lägga grunden för de kunskaper eleverna skall ha uppnått när de väl når gymnasieålder. 

Mot bakgrund av enkätsvaren går det att dra den slutsatsen att bland dessa 42 lärare 

finns det framförallt två huvudfaktorer som påverkar dem vid val av läromedel i engelska 

samt en faktor som påverkar ungefär hälften av respondenterna. Huvudfaktorerna som 

framkommit i denna studie är således (1) läroplanen, Lgr11, samt (2) pedagogiska val. Den 

tredje, men fortfarande övervägande viktiga faktorn, är (3) skolans ekonomi. Dessa tre 

faktorer återfinns under två olika ramfaktorsområden, ekonomi och pedagogik och bägge 

huvudfaktorer är pedagogiska faktorer, vilket är intressant men samtidigt även väntat. Att 

det pedagogiska är huvudfokus vid val av läromedel tyder på att lärare har det pedagogiska 

uppdrag vi är ålagda att utföra i centrum när undervisningsupplägg planeras. 

 

6.2 Finns det några tydliga samband mellan faktorer och lärares val av 

läromedel? 

Det utfall som enkätundersökningen resulterade i vad gäller läroboksanvändning var 

förvånade. I resultatdelen framkommer det att 25st av de 42 deltagande lärarna använder en 

lärobok alltid eller ofta i sin undervisning. Detta är något färre än de två tredjedelar av lärare 

som Hillman Pinheiro (2004) menar ser läroboken som en viktig del av undervisningen. 

Ytterligare data som skiljer sig markant från tidigare forskning är det faktum att 22st uppger 

att de ofta arbetar helt utan material när det kommer till alternativa läromedel än läroboken. 

Jag förutsätter att majoriteten av de lärare som svarat att de arbetar utan något alternativt 

läromedel i sin undervisning använder sig av en lärobok i någon mån. Detta grundar jag på 

att ingen av de deltagande som angett att de arbetar helt utan lärobok också angett att de 

arbetar helt läromedelslöst. Englund (2011) förklarar att ungefär 2% av lärare arbetar helt 

läromedelslöst och att denna enkät skulle ha en större mängd respondenter ur denna kategori 

är osannolikt.  

Trots att drygt hälften av deltagarna alltid eller ofta använder sig av en lärobok i 

engelskundervisningen är det endast 35% av deltagarna som förutsätter att en 

förlagsproducerad lärobok täcker det innehåll i kursplanen som eleverna i åk 3 skall ha mött. 

Att en dryg tredjedel av studiens deltagare är av denna åsikt skiljer sig från de siffror som 
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Juhlin Svensson (2000) presenterat som tyder på att de flesta lärare skulle vara av denna 

åsikt. Skillnaden mellan respondenterna i denna studie och den gjord av Juhlin Svensson är 

att de sistnämnda undervisade i gymnasieskolan och de som deltagit i denna studie är 

lågstadielärare. En förklaring till varför man kan tänkas resonera olika inom i de skilda 

stadierna kan vara avsaknaden av kunskapskrav i åk 3. Genom att det inte finns några 

kunskapskrav i engelska för åk 3 utan endast ett centralt innehåll som eleverna skall 

introduceras till skulle det kunna medföra en större osäkerhet i vilket innehåll som bör finnas 

i ett läromedel vilket i sin tur leder till större variation. Denna eventuella variation kan ha 

medfört en större vaksamhet hos lärare i de tidigare årskurserna att en lärobok inte 

nödvändigtvis täcker upp det kursplanens innehåll. 

En annat alternativt till denna åsiktsskillnad kan vara att språksynen hos lärare på 

lågstadiet skiljer sig mer lärarna emellan än hos lärare i gymnasieskolan. De som undervisar 

de allra yngsta barnen i engelska har ofta en väldigt tydlig idé om hur man på bästa sätt lär 

ut ett nytt språk och man är medveten om att olika läroböcker utgår ifrån olika modeller, 

vilket i sin tur leder till ett varierat innehåll som inte nödvändigtvis täcker upp alla delar av 

läroplanen. 

Det finns fler punkter ur denna undersökning som skiljer sig från tidigare forskning. 

Självständigt arbete hos elever är en sådan faktor. Skolverket (2006) redovisade i sin studie 

att självständigt arbete är en faktor har stor inverkan på lärares val av läromedel, men mitt 

resultat visar att självständigt arbete inte alls eller endast i viss mån påverkar lärare vid val 

av läromedel. Detta skulle kunna bero på att man i årskurs 5 och 9 förväntar sig att eleverna 

ska kunna arbeta mer självständigt i en bok samt strukturerar undervisningen efter ett sådant 

tankesätt till skillnad från hur man resonerar i åk 3 då engelskan fortfarande är väldigt ny. 

Ytterligare en faktor som förvånade vid denna enkätstudie var läromedlets 

möjligheter att styra undervisningsinnehållet och således minimera planeringstiden. 

Resultatet i min studie visade att detta var en faktor som inte alls eller endast i viss mån 

påverkade lärare i sina val, trots att tidigare forskning som nämns av både Hillman Pinheiro 

(2004) samt Skolverket (2006) menar att det ofta är en faktor med stor påverkan på lärarnas 

val. Detta utfall skulle kanske sett annorlunda ut om formuleringen av påståendet hade 

ändrats en aning. Den formulering som använts i min studie tolkas nog som att läroboken 

är till för att bespara läraren planeringstid även om påståendet egentligen borde ha lagt större 

fokus på planeringshjälp och inte tidsaspekten. Att detta resultat kan bero på en potentiell 

formuleringsmiss stöds av några av de kommentarer som lämnades i slutet av enkäten. 

Bland dessa tankar lämnade av respondenterna framkommer det att det finns de som ser 

läroböcker som en stabil utgångspunkt då de skapar en röd tråd genom undervisningen med 
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tips och idéer till planering och genomförande. Dessa kommentarer är mer i linje med det 

som tidigare presenterats gällande läroboken som en trygg grund och ett planeringsredskap 

(Hillman Pinheiro, 2004). Samtidigt som det finns kommentarer som styrker resultat från 

tidigare forskning finns det även kommentarer som stöder utfallet från denna enkät. 

Läroböcker med en bra och tydlig handledning och ett passande innehåll anses snarare som 

en dröm än verklighet enligt några kommentarer. Lärare med dessa åsikter förklarade att 

det är mer tidskrävande att försöka skapa och utforma en undervisning utifrån en lärobok 

då dessa i regel alltid kräver kompletteringar än att från grunden planera upp och hämta in 

eget material. Denna faktor, läromedlets möjligheter till att styra undervisningsinnehållet 

och således minimera planeringstiden, kan även sättas i perspektiv till påståendet gällande 

läroboken som stöd till kontinuitet/röd tråd i undervisningen. Hälften av de deltagande 

menade att läroboken som stöd var en påverkande faktor och hälften menade att den inte 

eller endast till viss del påverkade. Detta resultat korrelerar bättre med de kommentarer som 

lämnats i slutet av enkäten.  

Vidare faktorer som är intressanta att studera är lärares yrkesaktiva 

år/yrkeserfarenhet i relation till läroboksanvändningen, speciellt med tanke på den tidigare 

forskning som presenterats av Hillman Pinheiro (2004), Korsell (2007) och Wikman (2004) 

där åsikterna om hur användningen ser ut skiljer sig markant. Hillman Pinheiro (2004) 

menar att lärares yrkeserfarenhet inte påverkar läroboksanvändningen medan Korsell 

(2007) anser att nyutbildade lärare väljer eget material över läroböcker, samtidigt som 

Wikman (2004) hävdar ett samband mellan lärare med lång erfarenhet och låg användning 

av läroböcker. Resultatet från denna enkät tillåter inte någon direkt generalisering utan alla 

yrkeserfarenhetskategorier är förhållandevis jämt fördelade, förutom att ingen av de 

deltagande som arbetat 21-30 år har angett att de alltid använder en lärobok i sin 

undervisning. Utfallet från denna enkät skulle således stämma överens med Hillman 

Pinheiros (2004) påstående om att lärares yrkeserfarenheter inte har någon direkt inverkan 

på läroboksanvändningen. Men, som redan poängterats så är denna studie för liten för att 

egentligen dra några slutsatser, men baserat på dessa specifika respondenter ligger 

verkligheten i linje med Hillman Pinheiro. 

Trots att denna enkätstudie inte kunde visa på någon större korrelation mellan 

yrkeserfarenhet och läroboksanvändning uppdagades något intressant vid granskning av 

antal yrkesaktiva år och självsäkerhet inom ämnet. I denna studie visar resultatet att lärare 

som generellt upplever att engelskundervisningen är ganska svår använder sig av en lärobok 

oftare än de som anser att ämnet är lätt att undervisa i, vilket stämmer helt överens med det 

resultat som Skolverket (2006) påvisade efter sin stora enkätstudie med lärare i åk 5 och 9. 
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Statistiken över hur lärare upplever att det är att undervisa i engelska kan även sättas 

i perspektiv till de olika yrkeserfarenhetskategorierna. Av de lärare som arbetat 6-10 år anser 

dryga hälften att det är ganska svårt, i förhållande till de som endast arbetat 1-5 år, i denna 

kategori är det endast en person som inte anser att det är lätt att undervisa i engelska. Rent 

instinktivt tänker jag att de som arbetat längre borde uppleva ämnet som lättare än de som 

är relativt nya i sin lärarroll. Mer erfarenhet borde leda till större trygghet. Resultatet visar 

dock det motsatta och jag funderar på om dessa lärares utbildningar kan vara en avgörande 

faktor. Lärarutbildningen för F-3 lärare gjordes om 2011 i samband med den nya läroplanen, 

Lgr11, och engelska som tidigare varit ett valfritt ämne att läsa som en del i utbildningen 

blev nu obligatoriskt (Lundberg, 2016). De lärare som undervisat i 1-5 år har alltså haft 

engelska som en del av sin didaktiska utbildning till skillnad från de som arbetat 6-10 år. 

Detta menar jag kan vara anledningen till varför de som läst den nya utbildningen känner 

sig mer självsäkra att undervisa i engelska. 

Utöver det låga deltagarantalet kan det finnas en ytterligare väldigt enkel förklaring 

till varför mina resultat ser ut som de gör och inte alltid stämmer överens med den tidigare 

forskning som använts som jämförelse samt att ett så stort antal deltagare arbetar med 

alternativa läromedel, 88%, i förhållande till läroböcker. Denna enkät delades genom 

sociala media och grupper för F-3 lärare. Dessa grupper används ofta som en samlingspunkt 

för inspiration och undervisningsidéer utöver vanligt läroboksarbete. Med dessa sidors natur 

i åtanke känns det inte orimligt att anta att de lärare som söker sig till och är aktiva på dessa 

platser är lärare som inte slaviskt förhåller sig 100% till tryckta läromedel. 

Faktorer påverkar lärare olika mycket vid val av läromedel och läroböcker utifrån 

de ramar de har att förhålla sig till. Det finns dock ett antal faktorer där man kan se ett 

samband mellan dessa och de val som görs. Språksyn och ett läromedel med en röd tråd, 

det vill säga pedagogiska faktorer är de som främst påverkar alla lärare.  

Att använda läroboken som planeringsredskap/grund är en återkommande faktor 

hos de som väljer att använda läroböcker i undervisningen, samtidigt som tid vid planering 

är en faktor som återkommer hos de som väljer att inte eller väldigt sällan undervisa med 

hjälp av läroböcker. 

 

6.3 Vilken är den vanligast förekommande läroboken i studien? 

I den tidigare forskning som gjorts gällande läroboksanvändning i de tidigare 

årskurserna så var Skolverket (2006) överens med Wikman (2004) om att läroboken har en 

betydande, om inte till och med dominerande roll i klassrummen. Detta stämmer dock inte 

helt överens med det resultat som framkommit av denna enkätundersökning. Majoriteten av 
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de deltagande lärarna använder förvisso läroböcker ofta i sin engelskundervisning men inte 

alltid. Det är även fem lärare fler som valt att aldrig använda sig av en lärobok i sin 

undervisning än de som alltid använder läroböcker. Detta tyder alltså inte på att 

klassrumsundervisningen i engelska för åk 3 domineras av läroböcker. De finns dock en 

tydlig trend i att inkludera läroböcker i undervisningen. 

Hos deltagarna i studien fanns det dock en tydlig ”dominans” av vilka läroböcker 

som var populärast. ”Magic” och ”Whats up” användes av 6 lärare vardera. Tillsammans 

med de 11 lärare som aldrig använder en lärobok utgör de strax över hälften av 

enkätdeltagarna. Från den öppna frågan framkom det att de lärare som arbetar med dessa 

två böcker framförallt förhöll sig till tre faktorer, (1) planeringshjälp, (2) kontinuitet/röd 

tråd och (3) att böckerna uppmuntrar eleverna till dialog. Dessa tre faktorer faller in under 

ramfaktorsområdena pedagogiska och organisatoriska faktorer.  

 

6.4 Den öppna frågan 

Den, valfria, öppna frågan i slutet av enkäten var av stor betydelse och gav 

ytterligare inblick i hur lärarna resonerar kring läromedelsanvändningen. De kommentarer 

som lämnats visar att det verkar finnas en överensstämmelse mellan svaren i enkäten och 

kommentarerna i slutfrågan, till exempel att pedagogiska val är den faktor som har störst 

betydelse vid val av lärobok/läromedel och att metod och innehåll i undervisningen ska 

spegla lärarens didaktiska föreställningar.  

Att denna överensstämmelse finns är både intressant och positivt ur en validitets- 

och reliabilitetsaspekt. Att resultatet korresponderar med de ytterligare kommentarerna som 

lämnats indikerar att de slutna frågor som enkäten är uppbyggd av genererar rättvisande 

svar. En studie med hög reliabilitet och validitet blir en studie med ett tillförlitligt och 

användbart utfall och som kan sättas i relation till tidigare och kommande forskning inom 

området. 

 

6.5 Ramfaktorområden som påverkar de val som görs 

Av de totalt fem ramfaktorområden, (1) ekonomiska faktorer, (2) pedagogiska 

faktorer, (3) sociala/miljö-faktorer, (4) personliga faktorer och (5) organisatoriska faktorer, 

som denna studie utgår ifrån har fyra identifierats ha en inverkan på de val lärare gör 

relaterat till läromedel. De pedagogiska faktorerna är de som har en mest framträdande roll 

och återfinns hos majoriteten av respondenterna. Dessa faktorer återföljs av de 
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organisatoriska, personliga och ekonomiska vilka alla har betydande inverkan på lärare och 

deras val i olika utsträckning.  

 

6.6 Slutsats 

Eftersom denna studie är relativt liten med ett lågt deltagarantal går det givetvis inte 

att påstå att resultatet stämmer överens med majoriteten av lärare runt om i landet. Studiens 

frågeställningar har besvarats, även om de baserats på en begränsad grupp lärare.  

Det skulle vara otroligt intressant med en studie liknande Skolverkets undersökning 

från 2006 (Skolverket, 2006), men som fokuserade på lärare i åk 3, för att utröna vilka 

faktorer som faktiskt påverkar lärares val i störst utsträckning samt för att se hur väl utfallet 

från denna studie skulle överensstämma med en stor nationell sådan. 

Trots att denna studie inte är statistiskt signifikant är informationen om hur lärare 

resonerar vid val av läromedel i engelska samt vilka faktorer som påverkar dessa val, både 

medvetet och omedvetet, en kunskap som jag som blivande lärare och mina medstudenter 

men även aktiva lärare kan ha stor nytta av. Först och främst menar jag att denna 

medvetenhet kan appliceras på alla skolans ämnen och inte endast engelskundervisningen. 

Att vidare kunna motivera de val vi gör kan hjälpa till att skapa en trygghet inom oss själva 

men även hjälpa bland annat vårdnadshavare förstå varför vårt undervisningsupplägg ser ut 

som det gör. Till exempel, en skola har en begränsad ekonomi och de läroböcker som ligger	

inom	budgeten	 lever inte upp till den pedagogiska standard läraren förväntar sig av en 

lärobok. För att spara tid vid planering och skapa kontinuitet i undervisningen väljer	läraren 

att utgå från en lärarhandledning till en populär lärobok, detta varvas med eget material och 

alternativa läromedel som tränar engelska utifrån han/hennes pedagogiska föreställningar. 

Att se på denna kunskap om faktorer i vår lärarvardag som ett sätt att motivera eller förklara 

våra handlingar och varför det kan vara nödvändigt att arbeta eller göra på det sättet vi gör 

ligger helt i linje med hur Dahllöf (1967) själv ser på användningen av ramfaktorteorin.	
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Bilaga 1 – information 
 
Hej!  
 
Precis som många andra där ute är jag mitt uppe i mitt examensarbete och skulle 
verkligen uppskatta lite hjälp av er verksamma lärare. Mitt arbete handlar i grova drag om 
olika läromedel i engelska och faktorer lärare förhåller sig till vid val av lärobok. Studien 
bygger till stor del på en enkätundersökning av lärare som arbetat i åk 3 under de senaste 
3 åren och undervisat i engelska. Jag skulle bli så glad och tacksam om du kunde tänka 
dig att svara på den. 
 
Länk: 
 
/Fanny 
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Bilaga 2 – statistik 
För att underlätta vid läsandet av studien och göra texten mer sammanhängande 

valde jag att lägga vissa diagram i denna billaga. Detta för att läsaren själv ska få välja om 

hen vill studera diagrammen vid sidan av läsningen 

 

	
Figur	1	

	
	

Figur	2	



	

35	

	

	

	
	 Figur	3	–	är	du	nöjd	med	din	lärobok?	

	
Figur	4	
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Figur	5	–	Hur	ofta	använder	du	en	lärobok	i	undervisningen?	

	

	
Figur	6	–	Vilken	lärobok	använder	du	i	din	undervisning?	
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Bilaga 3 - Enkäten 
 

Genom att kryssa ”Ja” och skicka in detta dokument ger jag mitt medgivanden till att delta 

i denna studie enligt ovanstående beskrivning.  

 

• Ja 
 

 

1. Vilket är ditt juridiska kön? 

 

• Man 
• Kvinna 

 

 

2. Ålder? 

 

• 20-30 år 
• 31-40 år 
• 41-50 år 
• 51-60 år 
• 60+ år 

 

3. I vilket län undervisar du? 

 

• Stockholms län 
• Uppsala län 
• Södermanlands län 
• Östergötlands län 
• Jönköpings län 
• Kronobergs län 
• Kalmar län 
• Gotlands län 
• Blekinge län 
• Skåne län 
• Hallands län 
• Västra Götalands län 
• Värmlands län 
• Örebro län 
• Västmanlands län 
• Dalarnas län 
• Gävleborgs län 
• Västernorrlands län 
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• Jämtlands län 
• Västerbottens län 
• Norrbottens län 

 

4. Hur många år har du arbetat som lärare i åk 1-3? (Om detta är ditt första år, välj 1-5år)  

• 1-5 år 
• 6-10 år 
• 11-20 år 
• 21-30 år 
• 31+ år 

 

5. Har du en utbildning som ger behörighet att undervisa i åk 3?  

• Ja 

• Nej 

 

6. Hur upplever du att det är att undervisa i ämnet? [Kryssa i det alternativ som stämmer 

bäst in på din situation.]  
• Svårt 
• Ganska svårt 
• Ganska lätt 
• Lätt 

 

7. Hur många schemalagda lektioner engelska har du med klassen per vecka? [Kryssa i 

det alternativ som stämmer bäst in på din situation.] 
• 1 gång 
• 2 gånger 
• 3 gånger 
• 4 gånger 
• 5 eller fler gånger 

 

8. Hur ofta använder du en lärobok i undervisningen?  [Kryssa i det alternativ som 

stämmer bäst in på din situation.]  
• Aldrig 
• Sällan 
• Ofta - vissa lektioner 
• Alltid - varje lektion 

 

9. I vilken utsträckning anser du att dessa faktorer påverkar ditt val av engelsklärobok? 

(graderas: Påverkar inte alls, Liten utsträckning , Ganska liten utsträckning, Ganska 
stor utsträckning och Väldigt stor utsträckning) 

• Skolans ekonomi  
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• Upphandling med förlag  
• Pedagogiska val  
• Eleverna skall kunna arbeta självständigt  
• Bra lärarhandledning  
• Vara bekant med boken - använda samma år efter år  
• Klassrummets storlek  
• Elevgruppens storlek  
• Elevgruppens sammansättning  
• Elevers olika förutsättningar  
• Önskemål från eleverna  
• Beslut från rektor/skolans ledning  
• Arbetslagets åsikter  
• Tid avsatt till lektionsplanering  
• Läroplanen (Lgr11)  

 

 

Vill du lägga till ytterligare faktorer än de ovan kan du göra det här: 

 

10. vilken lärobok använder du? 

 

 

11. Hur använder du läroboken i undervisningen? [Kryssa i det alternativ som stämmer 

bäst in på din situation.]  

(graderas: inte alls, i viss mån, i hög grad, instämmer helt) 

• Använder läroboken till självständigt arbete hos eleverna  
• Använder läroboken till att motivera och engagera eleverna  
• Använder läroboken till att skapa kontinuitet/röd tråd i undervisningen  
• Använder läroboken till att styra undervisningsinnehållet så att minimalt med 

planeringstid krävs  
• Använder läroboken till att förklara ämnesområdena på ett tydligt och 

pedagogiskt sätt  
• Använder läroboken som bedömningsunderlag för elevernas kunskaper  
• Använder läroboken till att underlätta utformningen av hemläxor  
• Använder läroboken för dennes konkreta övningar  
• Använder läroboken för att täcka innehållet i läroplanen 

 

12. Är du nöjd med den lärobok du använder i undervisningen?  [Kryssa i det alternativ 

som stämmer bäst in på din situation.]  
• inte alls 
• i viss mån 
• i hög grad 
• väldigt nöjd 
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13. Förutsätter du att en förlagsproducerad lärobok täcker upp allt innehåll i kursplanen 

för engelska i åk 3? 

• Ja 

• Nej 

 

14. Hur ofta arbetar du med andra läromedel än läroboken?  [Kryssa i det alternativ som 

stämmer bäst in på din situation.]  
• Aldrig 
• Sällan 
• Ofta - vissa lektioner 
• Alltid - varje lektion 

 

15. Vilka läromedel använder du förutom läroboken.  [Kryssa i det alternativ som 

stämmer bäst in på din situation.] 

(Graderas: aldrig, sällan, ofta, alltid) 

• Material du procuderat själv  
• Material producerat av andra lärare  
• Skönlitteratur på engelska  
• Dator/iPad  
• Film  
• Fritt, utan material  
• Annat 

 

Du får gärna berätta mer om hur du tänker och resonerar kring val av lärobok i 
engelska för åk 3 här nedan. 

 
 


