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Abstract 

 

The aim of this study is to investigate if textbooks and workbooks produced for teaching English to 

Swedish students in grades 4-6 fulfil the demands set by the curriculum. Furthermore, it investigates if the 

teaching materials need to be complemented by other media. An analysis has been made of three teaching 

materials. The analysis is based on national and European policy documents and current language 

research. The study also investigates how much teachers use textbooks when teaching English, what kind 

of homework they give that relates to the books and what media they complement with. The study found 

that all the teaching materials that were analysed follow the curriculum, but that not all areas of 

communicative skills were treated equally. The survey of teacher’s use of teaching materials found that 

the use of teaching materials was quite traditional and that most teachers complement with other forms of 

media.  
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1 Inledning 

Språk är viktigt i det globaliserade kunskapssamhället som råder idag för att 

medborgare ska kunna delta fullt ut, för att kunna ta del av kultur och för att kunna bidra 

till samhället (Skolinspektionen, 2010). Det är också ett komplext ämne. Språket bär på 

kulturell mening, förändras utifrån situation och är inte ett neutralt tankeinstrument så 

som till exempel matematik (Skolverket, 2009). Det internationella världsspråket har 

blivit engelska, och har stor betydelse som kommunikationsspråk inom till exempel 

populärkultur, turism och vetenskap (Skolverket, 2006). Detta ställer krav på god 

engelskundervisning. Både elever och vårdnadshavare anser också att engelska är ett 

viktigt och användbart ämne (Skolverket, 2004). Det är därför intressant att undersöka 

undervisningen i engelska. Vid sidan av elevernas egna förutsättningar är det lärarens 

och dennes undervisningssätt som har störst påverkan på elevernas möjligheter att nå 

målen inom ämnet (Skolinspektionen, 2010:10), så lärarens val av exempelvis 

läromedel och hur denne använder dessa kan ha stor inverkan på elevernas 

språkkunskaper. 

 

Historiskt sett har läromedel varit ett styrande verktyg för staten att använda, för att ge 

en enhetlig skola (Skolverket, 2006). Förslag på vilka läromedel som var lämpliga gavs 

ut och ansågs i praktiken utgöra den genomförda kursplanen (Ibid.). I de senare 

läroplanerna har mer utrymme givits åt lärarens professionella ansvar att utforma 

undervisningen (Skolverket, 2006). Trots detta används läroböcker i stor utsträckning i 

engelskämnet (Ibid.). På lärarutbildningen har vi talat om att läromedel för vissa lärare 

kan bli en stress och att fokus blir på att hinna med allt i böckerna istället för elevernas 

kunskapsutveckling. Vi har också reflekterat över om läromedlet kan bli alltför styrande 

och därför lämna luckor i elevernas kunskaper. Det finns också elever som efterhand 

tycker att ämnet är tråkigt och tungt, eller får ett urholkat språkligt självförtroende efter 

alltför många misslyckade glosförhör (Lundberg, 2011). Mina egna erfarenheter av 

skolgång, vikariat och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen bekräftar att 

många väljer att basera mycket av sin undervisning på läromedel. Min samlade syn är 

att många lärare lägger tyngdpunkten i sin undervisning vid textläsning, översättning 

samt inövandet av utplockade ord eller fraser. I både den gemensamma europeiska 

referensramen (Skolverket, 2009) och i läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2015) finns en 

kommunikativ språksyn. Fokus ligger på att eleverna ska kunna kommunicera med 

andra i tal och skrift, vilket kan vara svårt att uppnå genom enskilt arbete i läsebok och 

arbetsbok.  

 

Det finns inte ett rätt sätt att lära ut språk på och det finns många olika faktorer som 

påverkar inlärningen. Till exempel motivation, elevernas och lärarens ämneskunskaper, 

lärarens pedagogik i relation till varje elevs inlärningsstil, behov och exponering för 

språket utanför skolan. Den mest grundläggande ramfaktorn för undervisningen är ändå 

kursplanen för engelska i läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2015). Den är vad all 

undervisning måste förhålla sig till och vad alla lärare ska utgå ifrån. Som komplement 
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till denna finns den gemensamma europeiska referensramen för språk, som utarbetats av 

Europarådet för att stödja bland annat arbetet med kursplaner men också med 

undervisning (Skolverket, 2009). Det är alltså utifrån dessa som läromedel bör utgå. Det 

är också intressant att undersöka hur lärare använder läromedel; om de arbetar med det i 

sin helhet eller vilka delar de väljer ut, om de har traditionella läxor med textläsning och 

ordinlärning samt om de kompletterar sitt läromedel med annat material och i så fall i 

vilken utsträckning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om läromedel i engelska i årskurserna 4-6 

överensstämmer med den kunskapssyn som är fastslagen i europeiska och nationella 

styrdokument för språk, det vill säga den kommunikativa språksynen. Studien ska 

utreda om en engelskundervisning som grundar sig enbart på ett läromedel kan ge 

eleverna ett fullgott lärande och utveckla deras språkkunskaper i riktning mot de 

nationella kunskapskraven i årskurs 6. Vidare ska studien utreda om lärare använder 

läromedlen som grund i sin undervisning.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Hur väl stämmer läromedel för årskurs 4-6 i engelska överens med aktuell 

forskning och styrdokumenten i engelska, det vill säga kursplanen i engelska i 

läroplanen, Lgr11 och den gemensamma europeiska referensramen för språk, 

GERS? 

 Hur använder lärare läromedel i årskurs 4-6? 

 Behöver läromedlen kompletteras och i så fall med vad? 
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Läromedelsbegreppet 

Det finns ingen fastställd definition av vad ett läromedel är. Det finns heller ingen 

omnämning av läromedel i skollagen. I läroplanen från 1980 nämndes läromedel som 

det material som hjälpte eleverna uppnå målen, alltså allt material som användes i 

undervisningen (Skolverket, 2006). Gustafsson (1980) påpekar att det finns många olika 

definitioner av ordet läromedel och att det som är utmärkande är att de har olika vidd på 

vad de innefattar. I denna studie menas läroböcker utgivna för undervisning, som i 

någon mån är tänkta att vara grunden för undervisningen, då begreppet läromedel 

används. Dessa kallas på flera förlags hemsidor för basläromedel eller grundläromedel.  

2.2 Kommunikativ språksyn 

2.2.1 Vad är kommunikativ språksyn? 

Kortfattat går den kommunikativa språksynen ut på att den som lär sig språket ska 

kunna använda det. Eleverna ska kunna förstå och göra sig förstådda på det nya språket. 

Detta innebär att språkkunskaperna ska tillägnas i sitt sammanhang. Här under kommer 

den kommunikativa språksynen förklaras närmare och det kommer att redas ut hur den 

ser ut i nationella och internationella styrdokument.  

 

National Capital Language Resource Center, eller NCLR, (2003, 2004) har utformat tio 

punkter som utgång för att ha en kommunikativ och elevcentrerad undervisning. Dessa 

riktlinjer och dess bakgrund ligger i linje med den språksyn som finns i kursplanen i för 

engelska i Sverige, enligt Skolinspektionen (2010). I sin undersökning av engelskämnet 

i grundskolan använde Skolinspektionen flera olika observationspunkter för vad som 

ansågs vara god undervisning, många av dem relaterade till NCLR:s modell för 

språklärande. Till exempel att grammatikundervisning ska ha fokus på praktisk 

tillämpning och att ge eleverna undervisning i sociokulturella företeelser. Här under är 

punkterna i egen översättning och med kortare förklaring: 

 Ge lämplig språklig exponering. Eleverna ska bli exponerade för språket på 

olika sätt, till exempel genom lärarens tal, hörförståelseaktiviteter, läsning och 

språkets användning utanför klassrummet.  

 Använd språket på autentiska sätt. Eleverna ska inte bara lära sig om språket, 

utan behöver så mycket som möjligt höra och använda det i realistiska 

situationer.  

 Ge kontext. Eleverna behöver ha kännedom om innehållet, språkstrukturen där 

innehållet brukar behandlas samt de sociala och kulturella förväntningarna.  

 Skapa uppgifter med mening. Kommunikation utanför klassrummet är till för 

att förmedla information. Uppgifter i undervisningen bör försöka efterlikna 

detta.  
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 Använd problembaserade uppgifter med autentiskt innehåll. Människor som 

talar ett språk flytande använder det för att lösa uppgifter eller problem, planera, 

arbeta med projekt och så vidare. Eleverna behöver liknande uppgifter i 

klassrummet.  

 Uppmuntra samarbete. När eleverna arbetar tillsammans använder de språket 

på flera olika sätt och får också möjlighet att lära av varandra.  

 Använd ett integrerat tillvägagångssätt. Detta menas på två sätt – att eleverna 

använder flera olika metoder, till exempel läsa, lyssna, tala, och det andra sättet 

är att man integrerar andra ämnen och områden in i språkundervisningen.  

 Adressera grammatik på ett medvetet sätt. Att diskutera grammatik i de 

sammanhang den uppkommer är mer effektivt än att lära ut grammatiska regler 

isolerat.   

 Ge feedback eller felrättning utefter situation. Undvik att ge rätt svar till 

eleverna varje gång de använder språket inkorrekt. Läraren ska istället försöka 

använda sig av korrekta fraser i sina frågor eller svar, för att på så sätt ge eleven 

det språk denne behöver. Läraren bör också ge eleven utrymme att själv rätta 

sig.  

 Inkludera medvetenhet om kulturella aspekter av språkanvändning. Språk 

förmedlar kulturella och sociala värderingar och det är viktigt att också ta med 

dessa i språkundervisningen.  

2.2.2 Läroplanens språksyn 

Ämnet engelska har varit obligatoriskt från årskurs 4 sedan den första läroplanen för 

grundskolan, Lgr 62, och utökades till att vara obligatoriskt för fler årskurser i den 

följande läroplanen Lgr 69. Dessa två läroplaner hade en lingvistisk språksyn och 

betonade korrekthet i både grammatik och uttal. I och med Lgr 80 skedde en 

förskjutning mot en mer kommunikativ språksyn, det vill säga betoning på att kunna 

använda och kommunicera med språket, vilken har karaktäriserat alla efterföljande 

läroplaner (Skolverket, 2005; Skolverket, 2006). I kommentarmaterialet till kursplanen i 

engelska (Skolverket, 2011) uttrycker Skolverket att grammatiska strukturer, uttal, 

stavning och liknande är tydligare framskrivet i Lgr 11 än tidigare, men fokus ligger 

fortfarande på användning av språket. Detta är stöttat av forskning som visar att 

människor lär sig språk bäst genom att försöka förstå och kommunicera och inte lära sig 

språket som separata byggstenar (Ibid.).  

 

Den nuvarande läroplanen, Lgr 11, har även den en tydligt kommunikativ språksyn. 

Fokus i kursplanen för engelska är att eleverna ska kunna använda sitt språk för att 

kommunicera och att de ska få förståelse för andra människor. I syftesdelen i kursplanen 

står det ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga” (s. 30).  Vidare tar syftet bland annat upp att eleverna ska 

kunna förstå andra och använda språket i samspel med andra människor och kunna lösa 

situationer då det språk de har inte räcker till. Elevernas intresse för språk ska stimuleras 
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genom undervisningen. Den kommunikativa synen genomsyrar även det centrala 

innehållet för årskurserna 4-6, som anger vad undervisningen ska innehålla, och 

kunskapskraven för årskurs 6. Fokus ligger på att förstå andra och göra sig förstådd på 

olika sätt. (Skolverket, 2015) 

 

Det centrala innehållet i kursplanen är uppbyggt under tre olika rubriker; 

kommunikationens innehåll, lyssna och läsa – reception och tala, skriva och samtala – 

produktion och interaktion (Skolverket, 2015). Inom dessa finns olika punkter, men 

dessa ska inte ses som att de ska väga lika tungt eller måste behandlas separat, utan de 

kan kombineras på olika sätt (Skolverket, 2011). Enligt kommentarmaterialet till 

kursplanen i engelska finns en tydlig tanke bakom ordningen av rubrikerna. Först anges 

innehållet i kommunikationen, sedan anges de receptiva delarna vilka är byggstenarna 

för att sedan kunna producera och interagera (Ibid.).  

 

Angående arbete kring språkets form, till exempel grammatik, står detta i 

kommentarmaterialet för kursplanen i engelska: 

Utgångspunkten för arbetet med språkets formsystem är inte någon grammatisk stege i kursplanen. 

Det som betonas är istället vad eleverna ska kunna göra med språket: ställa frågor, berätta om 

sådant som engagerar dem, förstå nyhetssändningar och så vidare. Därför anges inte någon fast 

ordning i vilken eleverna ska studera grammatiska moment. (Skolverket, 2011:18) 

Än en gång poängteras alltså användningen av språket och att eleverna ska kunna bruka 

grammatiska strukturer istället för att studera dem som isolerade element. I och med att 

olika elever har olika sätt att tillägna sig språket och olika behov av att arbeta med 

språkets form anges enbart inriktning av vad som ska studeras i det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011). Detta ger alltså läraren frihet att utforma undervisningen utefter sina 

elever.  

 

I kunskapskraven finns de kvalitativa förmågor eleverna ska ha för olika betyg och hur 

de ska visa dessa. Även här syns de kommunikativa tankarna då eleverna exempelvis 

ska kunna förstå tydlig engelska, kunna göra sig förstådd, kunna använda strategier för 

att underlätta förståelse och kommunikation och kunna kommentera företeelser i 

engelsktalande länder. (Skolverket, 2015) 

 

Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska anger att en ökande språklig säkerhet 

ska ses som en del i elevernas kommunikativa förmåga (Skolverket, 2011). Med detta 

menas till exempel grammatik, uttal, stavning och prosodi. I kommentarmaterialet står 

”Med kunskaper om språkets form kan eleverna utveckla förmågan att uttrycka sig och 

kommunicera i allt mer avancerade och krävande sammanhang” (s. 9). Detta speglar 

den progression som finns i kursplanen i engelska både vad det gäller grammatiska 

strukturer och liknande men också i vilken typ av sammanhang eleverna ska kunna 

använda språket (Skolverket, 2015). I de yngre årskurserna ligger fokus på vardagliga 

sammanhang med lite grammatik, stavning och liknande för att sedan öka med 
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årskurserna. I de äldre årskurserna ställs högre krav på språklig säkerhet och korrekthet 

och de ska kunna sträcka sig längre med sitt språk och kunna tala om sådant som ligger 

utanför deras egna vardagsliv och intressen. Allt detta är tydligt grundat i de olika 

nivåerna som presenteras i den gemensamma europeiska referensramen för språk 

(Skolverket, 2009) som har samma progression, mer om detta nedan.  

 

2.2.3 GERS 

För hela Europa finns den Gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS 

(Skolverket, 2009). Den är utarbetad av Europarådet för att stödja de som arbetar inom 

språkområdet. Referensramen är tänkt som grund för att utarbeta kursplaner, läroplaner, 

examina och läromedel. GERS har en kommunikativ och handlingsorienterad språksyn 

som inriktar sig på användningen av språk (Ibid.) och kursplanerna är grundade på 

referensramen (Skolverket, 2011). Den handlingsorienterade grunden har sin 

utgångspunkt i synen på människan som social aktör i språksammanhang (Skolverket, 

2009). Det betyder att en språkövning alltid hör till en större social kontext. Fokus i hela 

referensramen ligger på handling genom å ena sidan språkanvändarens kompetens, 

förförståelse och liknande och å andra sidan de uppgifter som denne ska genomföra.  

 

Det finns tre komponenter till språklig kommunikativ kompetens i GERS; lingvistisk, 

sociolingvistisk och pragmatisk kompetens. Den lingvistiska kompetensen är en persons 

kunskap om språket och språksystemet. Den sociolingvistiska kompetensen är att kunna 

anpassa språket efter olika sociala situationer och avser till exempel artighetsfraser och 

olika normer i olika kulturer. Den pragmatiska kompetensen är den funktionella 

användningen av de språkliga resurserna personen har. (Skolverket, 2009) 

 

I referensramen, GERS (Skolverket, 2009) finns tre breda nivåer för språkkunskaper; A, 

nybörjarnivå, B, självständig användare och C, avancerad användare. Dessa tre delas in 

i två undernivåer för varje bokstav, till exempel A1 och A2, och ytterligare undernivåer 

vid behov. I årskurs 6 beräknas eleverna ligga på ungefär A2.1-nivå (Skolverket, 2011). 

Generellt på A2-nivån ska språkanvändarna kunna förstå vanliga fraser och meningar i 

vardagliga och nära sammanhang, kunna kommunicera i enkla och rutinmässiga 

sammanhang samt beskriva sig själva (Skolverket, 2009).  

 

Ämnesinnehållet och kontexten är viktig enligt GERS (Skolverket, 2009). De som ska 

lära ut språk uppmanas att ställa elevernas nuvarande motivation i förhållande mot 

innehållet mot vilka områden eleverna behöver ha kunskap kring. Till exempel kan 

eleverna ha stor motivation att lära sig om områden som de inte kommer att ha någon 

nytta av i sin kommunikation som vuxna. I undervisningen finns redan 

kunskapsområden definierade i det centrala innehållet men de är relativt allmänt 

uttryckta och det finns utrymme för läraren att anpassa utefter sin grupp (Skolverket, 

2015). Lärare, elever och föräldrar och andra relaterade grupper kan ha stor hjälp av 
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specifika lärandemål, men det är inte möjligt att ge detta till alla kommunikativa 

situationer då dessa kan variera så pass mycket (Skolverket, 2009).  

2.2.4 Europeisk språkportfolio 

Det pedagogiska verktyget Europeisk språkportfolio har utvecklats i linje med GERS. 

Den ska användas för att göra eleverna medvetna om sitt lärande. Det finns tre olika 

varianter av portfolion, anpassade efter olika åldrar; 6-11 år, 12-16 år och 16+ år. 

Förutom detta finns också en lärarhandledning. I språkportfolion kan elevernas 

kunskaper dokumenteras och inlärningen av flera språk uppmärksammas och 

uppmuntras. Elever med annat modersmål än svenska får alltså också ett verktyg för sin 

utveckling på sitt modersmål. Syftet med detta är att motivera eleverna och ge dem ett 

sätt att följa den egna utvecklingen samt deras kontakter med andra kulturer. Portfolion 

sätter elevernas lärande i centrum. I den samlas allt som eleverna kan och vad eleverna 

inte har lärt sig än finns inte med. Eleverna lär sig också att reflektera över och förbättra 

sitt lärande. (Skolverket, 2014) 

2.3 Språklärande 

2.3.1 Språkliga aktiviteter 

I GERS identifieras reception, produktion, interaktion och mediering som språkliga 

aktiviteter (Skolverket, 2009). I dessa aktiviteter aktiveras en språkinlärares 

kommunikativa språkliga kompetens. Reception är då eleven tar emot språket på något 

sätt, till exempel genom att lyssna på eller läsa det. Produktion är då eleven själv 

producerar språk, så som när denne talar eller skriver en text. Muntlig och skriftlig 

reception och produktion benämns i referensramen som primära processer, eftersom de 

är nödvändiga för att sedan kunna interagera med andra. Vid interaktion deltar minst två 

personer som byter information med varandra, antingen muntligt eller skriftligt. 

Referensramen påpekar att även om de deltagande i interaktionen varierar mellan 

reception och produktion involveras även fler färdigheter i interaktionen, till exempel att 

den som inte talar försöker förutsäga vad den andra kommer att säga och planera sitt 

svar. Eftersom interaktion har en så stor roll vid kommunikation brukar den anses ha 

stor vikt vid språklärande. Mediering är enligt referensramen då två parter på något sätt 

översätter, tolkar eller förenklar för att kunna kommunicera med varandra då direkt 

kommunikation inte är möjlig. Mediering är den enda av dessa språkliga aktiviteter som 

inte finns i kursplanen för engelska (Skolverket, 2015). Anledningen till detta finns 

angiven i kommentarmaterialet:  

I den europeiska referensramen för språk finns ytterligare en aktivitet, mediering, som innefattar 

förmågan att tolka och översätta. Mediering är bortvald i kursplanen för att det ska vara möjligt att 

bedriva undervisningen helt på målspråket, något som kan underlätta för elever som inte har 

svenska som modersmål. (Skolverket, 2011:11) 
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Det finns alltså inget krav på att undervisningen ska innehålla mediering. Många lärare 

använder dock översättning, gärna i form av så kallade gloslistor i läxa där eleverna 

översätter enstaka ord från engelska till svenska eller tvärt om (Lundberg, 2011).  

 

2.3.2 Målspråket 

Målspråket är det språk som syftas att läras ut, det vill säga engelska i detta 

examensarbete. Det språk som dominerar i klassrummet i vanliga fall, i detta fall 

svenska, kallas för förstaspråket. I engelsk litteratur kallas de ofta för language 1  och 

language 2 med förkortningarna L1 och L2. Ibland kallas målspråket också för target 

language.  

 

Läraren bör vara den språkliga motorn i klassrummet och kommunicera så mycket som 

möjligt med eleverna på målspråket (Lundberg, 2011). Att läraren talar engelska kan 

göra eleverna mer motiverade till att förstå och skärpa deras koncentration under 

lektionen. Det gör också språklektionen till den naturliga miljön för att använda 

engelska (Ibid.). Översättning till svenska ska enligt Lundberg undvikas i klassrummet i 

de tidigare åren eftersom det hindrar elever från att koppla engelskan direkt till dess 

budskap. Eleverna ska kunna relatera det nya språket till världen, inte enbart Sverige. 

Det är bara när människor kopplar vad de hör till kontexten som de kan göra saker med 

informationen (Widdowson, 1998). De som lyssnar till språket ska inte behöva koppla 

det till vad det specifikt betyder, utan till vad det betyder i dess sammanhang. Vidare 

finns det också ord som måste förstås utifrån kontexten, i och med att en ordbok skulle 

ge en allmän förklaring som inte passar in (Ibid.). Cook (2001) menar att användandet 

av målspråket naturligtvis ska maximeras, men att det inte nödvändigtvis behöver ske 

på bekostnad av förstaspråket. Förstaspråket kan fungera som scaffolding, det vill säga 

stöttning, för målspråket. Författaren menar att detta i många fall kan vara det mest 

effektiva sättet att stötta. Detta skulle dock enbart vara fallet om eleverna inte har något 

annat modersmål, vilket är varför mediering inte är ett krav i svensk undervisning 

(Skolverket, 2011). Cook menar dock vidare att tanken att hålla undervisningen enbart 

på målspråket förmedlar en syn på att språken helt skulle vara åtskilda från varandra, 

trots att de påverkar varandra i stor grad: 

Learning an L2 is not just the adding of rooms to your house by building an extension at the back; 

it is the rebuilding of all the internal walls. Trying to put languages in separate compartments in 

the mind is doomed to failure since the compartments are connected in many ways. (Cook, 

2001:407) 

Med det menas alltså att språklig kunskap är sammankopplat på så många sätt att det 

inte går att försöka skilja på dem helt. Att lära sig ett nytt språk innebär också att 

personens förstaspråk påverkas och att själva den språkliga kompetensen byggs om. En 

liknande syn finns också med i GERS som menar att den som lär sig ett nytt språk blir 

flerspråkig och utvecklar interkultur, inte att det nya språket lärs in på bekostnad av 

eller helt skilt från modersmålet (Skolverket, 2009).  
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2.3.3 Ordinlärning 

Att lära sig ord och fraser är en mycket viktig del av språkutvecklingen (Lundahl, 

2014). Ett vanligt sätt att arbeta med engelska ord är att ge ordlistor, så kallade glosor, i 

läxa till eleverna där de ska träna in att översätta orden och antingen skriva eller säga 

dem (Tornberg, 2005). Lundahl menar att listor med både de engelska orden och den 

svenska översättningen kan hjälpa många elever, men förespråkar att man i listan också 

sätter in ordet i en fras eller mening. Gloslistor i läxa blir ytligt lärande enligt Tornberg, 

och orden går då enbart in i korttidsminnet. Detta gör att de lätt glöms bort efter det att 

eleverna inte har någon direkt nytta av det, alltså efter läxförhöret. För att kunna komma 

ihåg något för en längre tid menar författaren att man behöver ”haka fast” kunskapen i 

något annat eller lära in det i ett sammanhang. Mekaniska eller tröttsamma övningar bör 

undvikas vid ordinlärning, då lärandet kräver djup bearbetning av orden (Lundahl, 

2014). Det är bättre att lära elever hur de ska förstå ord i sitt sammanhang än att först 

lära in ett centralt ordförråd för att sedan sätta det i sin kontext (Tornberg, 2005). För att 

lära sig genom reception måste eleverna exponeras för orden många gånger (Lundahl, 

2014). Lundahl påpekar också att reception bör vara nära kopplat till produktion och 

interaktion. Författaren  menar att denna koppling görs tydlig i kunskapskraven för 

årskurs 6 där det beskrivs att eleverna ska det förstå det väsentliga innehållet i språket 

och sedan visa sin förståelse genom egen aktivitet. Det är också det avgörande kriteriet 

på att eleven har lärt sig något ord enligt Tornberg. Eleven kan ordet när hen kan 

använda det i sitt sammanhang och måste göra mer än att följa gloslistorna (Tornberg, 

2005). Strategier för att förstå ord nämns också i det centrala innehållet för årskurserna 

4-6 i engelska (Skolverket, 2015), men Lundahl påpekar att det i läroplanen verkar som 

att i tala, skriva och interagera prioriteras fraser framför enskilda ord. Anledningen till 

detta menar författaren är enkel; fokus ska ligga på användningen av språket och vi 

stöter på ord i kombination med andra ord.  

 

2.3.4 Kulturundervisning 

All mänsklig kommunikation bygger på gemensamma kunskaper om världen. Där ingår 

flera olika faktorer så som språklig och kulturell kunskap och kännedom om det område 

som man kommunicerar kring, till exempel ett vetenskapligt område. Kunskap om inom 

olika samhällsgrupper är avgörande för interkulturell kommunikation (Skolverket, 

2009). I både det centrala innehållet och i kunskapskraven i kursplanen står det att 

eleverna ska lära sig om kulturen i engelskspråkiga länder och i sammanhang där 

språket används (Skolverket, 2015). Detta för att ge eleverna en allsidig kommunikativ 

förmåga, där sociala, interkulturella och språkliga aspekter ingår (Skolverket, 2011). 

Chen och Yang (2016) menar att elever inte kan bemästra ett andra språk utan att också 

förstå den kulturella kontexten som det används i. Deras studie undersökte de problem 

och lösningar som kan finnas med att väva in kulturundervisning i språkundervisningen. 
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De deltagande språkinstruktörerna undervisade på olika nivåer på ett universitet. Chen 

och Yang identifierade två framstående problem; att det saknades förebilder för hur 

kultur skulle vävas in i undervisningen samt att undervisa så kallad textbokskultur 

kontra verklighetskultur. De deltagande höll med om att kultur måste läras ut och en av 

dem motiverade detta med att enbart vokabulärundervisning inte ger någon kontext till 

hur språket ska användas. I det centrala innehållet i kursplanen för engelska (Skolverket, 

2015) anges att eleverna ska studera ”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i 

olika sammanhang och områden där engelska används” (s. 27). Denna punkt pekar 

specifikt ut kulturstudier, men ur ett bredare perspektiv kan också punkterna om att 

eleverna ska studera vanliga fraser och fasta språkliga uttryck också ingå i detta. Genom 

interkulturella erfarenheter ska elevernas sociala kunskaper utvecklas och kan öka 

elevernas tolerans och förståelse (Skolverket, 2011). Eleverna ska också kunna ställa 

sina egna erfarenheter av samhället mot målspråkets, i och med att forskning visat att 

det är mycket viktigt att knyta undervisningen till elevernas förkunskaper och behov. 

Detta skapar enligt kommentarmaterialet funktionella och meningsfulla sammanhang 

för språket (Ibid.).  

 

2.4 Läromedel och undervisning 

I det centrala innehållet i kursplanen anges en rad olika källor och medier att använda 

sig av i undervisningen och också att eleverna ska lära sig att söka och värdera källor 

(Skolverket, 2015). Detta är för att eleverna ska kunna hitta information som intresserar 

dem och ta till vara på den engelska de möter i sin omvärld (Skolverket, 2011). Genom 

att använda olika hjälpmedel får eleverna en möjlighet att möta autentiskt språk och att 

hitta kanaler för att kreativt använda sitt eget språk (Ibid.). Lundberg (2011) menar att 

variation i material och arbetsmetoder är viktiga för att väcka elevernas lust till engelska 

och kommentarmaterialet till kursplanen i engelska poängterar att olika medier är 

viktigt för variationen och omfattningen (Skolverket, 2011). Det är också vanligare att 

lärare som varierar sitt material uppger att alla eller nästan alla deras elever är 

intresserade av engelska (Skolverket, 2006). 98 % av lärarna i en undersökning kring 

användandet av olika material i engelskundervisningen anger att det är viktigt att 

använda olika typer av material. Trots detta framkommer det i samma rapport att så 

många som 83 % av engelsklärare i årskurs 5 använder läromedel i form av läroböcker 

nästintill varje lektion. 13 % anger att de använder läroböcker varje månad, 2 % var i 

kategorierna ”minst en gång per termin” och ”mer sällan”. Inga deltagande lärare från 

årskurs 5 arbetade lärobokslöst. Rapporten visar att är det också vanligast att eleverna 

arbetar individuellt under lektionerna, men grupparbeten och diskussioner är också 

vanliga (Ibid.).  

 

I Skolverkets rapport (2006) framkommer att lärare som är nöjda med hur mycket 

undervisningstid engelskan har i större utsträckning varierar vilket material de 
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använder. Majoriteten av de tillfrågade lärarna anger att de är mycket nöjda eller ganska 

nöjda med engelsktiden. I en något äldre undersökning gjord av 

Undervisningsdepartementet som kvalitativt undersökte klasser i två kommuner fann de 

att 54 % av den observerade tiden användes till tryckt textmaterial från läromedel. Detta 

var den överlägset största procenten för aktiviteter i klassrummet. Undersökningen 

inkluderade i detta inte enbart läromedel så som det definieras i detta examensarbete, 

men författaren konstaterade också att största delen ändock användes till de 

lärobokspaket skolorna hade med textbok, arbetsbok och ljudband (Gustafsson, 1980).  

 

I Skolverkets rapport (2006) uppger en intervjuad lärare i årskurs 9 att denne känner att 

man måste ha en bok i engelskämnet. Detta för att skapa trygghet och rutin, samt för att 

läraren upplevde att det inte gick att plocka material från olika källor på samma sätt som 

i svenska (Skolverket, 2006). Lärare i femte klass anger också att skapa kontinuitet, 

underlätta läxor och att läroböcker är det viktigaste materialet som de tre vanligaste 

skälen till läromedelsanvändningen (Ibid.). Englund (1999) har granskat ett antal studier 

kring läromedel, hur de styr undervisningen och varför läroböcker har en så pass stark 

ställning. Författaren sammanfattade funktionerna som låg bakom detta i dessa punkter: 

 

 Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. Lärare 

känner att läroboken garanterar att den kunskap som krävs finns och att 

läroplanens mål uppfylls. Texter har också en auktoritär roll i samhället i stort.  

 Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll. 

Läroboken ger en gemensam mening åt lärare och elever. Det ger en helhet och 

trygghet tankemässigt, men också möjligtvis ideologiskt och praktiskt.  

 Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna. Genom en kombination 

av de två föregående funktionerna underlättas utvärderingen av eleverna. De 

rätta kunskaperna som ska utvärderas finns till hands för alla elever och det är 

praktiskt att kunna hänvisa till en bok till exempel inför ett prov.  

 Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet. Detta gäller i första hand för 

lärarna, men kanske också eleverna. Lärare som känner sig osäkra på sina 

ämneskunskaper har ett stöd, den är praktisk att hänvisa till för elever som varit 

frånvarande och den gör arbetsbördan mindre för lärare som då slipper 

producera sitt eget material. För eleverna är det praktiskt att ha en bok att 

förhålla sig till och föra mellan hemmet och skolan.  

 Läroboken har en disciplinerande roll. Den hjälper, som Englund uttrycker 

det, ”att förhindra kaos i klassrummet och håller eleverna sysselsatta” (s. 340). 

Eleverna lär sig att arbeta och att läsa läxor och inse vilken som är den rätta 

vägen till ”(skol)kunskap”.  

Englund menar att man inte ska underskatta den praktiska sidan av dessa punkter. 

Författaren pekar speciellt på hur mycket läroboken underlättar lärarens arbete. Att 

läromedel kan styra undervisningen har även konstaterats av andra, bland annat 

Gustafsson (1980) i Utbildningsdepartementets rapport om läromedlens funktion och 
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Doyle (1992) som sammanfattade olika amerikanska studier av området. Gustafsson 

konstaterade att läromedelspaketen i engelska som de granskade klasserna använde 

styrde metodiken och innehållet i relativt stor utsträckning. Författaren menade dock att 

i och med att uppgifterna i textbok och arbetsbok var så varierande så fick 

undervisningen ändå omväxling. Doyles resultat pekade på att läromedel styr, men att 

lärare ändå kan vara selektiva i vad de använder och gärna väljer bort sådant de inte 

tyckte passade.  

 

Council of Europe (1997) skriver om undervisning i främmande språk i primary 

schools1 och nämner användandet av läromedel. Den slutsats som dras där är att det inte 

finns någon bok som fungerar för alla situationer, men att den kan var bra i vissa 

sammanhang. I texten tas det specifikt upp för- och nackdelar med textböcker i 

undervisningen. De nackdelar som tas upp med textböcker är att det är överflödigt om 

målet med språket är att enbart förstå, att det kan finnas för lite undervisningstid, att en 

textbok inte går att förena med en undervisning som går ut på exempelvis integrering 

med andra ämnen eller projektarbete och att boken kan förutbestämma vilket innehåll 

som ska behandlas och inte tar hänsyn till elevernas intressen eller nivå. De fördelar 

som nämns är att böckerna ger en lärandeplan och lämpligt språkligt innehåll, att lärare 

som är begränsade i sin egen förmåga på målspråket behöver stöttning, att det tar för 

mycket tid för läraren att göra eget material, att enbart lärare som skulle kunna skriva ett 

eget läromedel klarar sig utan ett, att en bra lärobok kan leda till att läraren förändrar sin 

undervisning till det bättre och att det ger en bättre lärandeprogression än att ta material 

från olika källor.  

 

I läromedlen har det funnits och finns många traditioner som förs vidare. Vissa av 

traditionerna har dock bedömts som dåliga och försvunnit, eller blivit utkonkurrerade. 

Största konkurrenten mot läroboken idag är informations- och 

kommunikationstekniken, eller IKT som det kan förkortas, det vill säga olika former av 

datorkommunikation (Englund, 2006). Dock har nu flera läromedel börjat komplettera 

sina traditionella läroböcker med digitalt material (se exempelvis Liber och 

Studentlitteratur).  

 

Att eleverna enligt Lgr 11 ska lära sig att samtala kring vardagliga saker gör att 

läroböckerna behöver innehålla vardagliga situationer och händelser (Skolverket, 2015). 

Verkliga, vardagliga situationer innehåller dock sällan fullständigt och korrekt språk 

(Widdowson, 1998). Många gånger förstår de deltagande utifrån kontexten vad som 

menas och behöver inte säga allt. Till exempel behöver ingen säga: The phone is 

ringing. Could you answer it please, I’m making toast for breakfast. Alla i rummet 

skulle både höra telefonen och se att talaren är upptagen. Ett så förkortat uttryck som: 

Could you…? Skulle i den autentiska situationen räcka. Detta blir oanvändbart i 

                                                 
1 Skolformen är för barn från 5/6 års ålder till 10/11 år.  
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lärandesituationer, där språket behövs. Att istället fokusera på helt korrekt språk gör att 

man missar den kommunikativa potentialen med språket. Språket i klassrummet och i 

textböcker behöver därför både ha en korrekt form och en autentisk känsla och kontext 

(Ibid.). 
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3 Metod och material 

Inom forskning om läromedel så finns det tre huvudsakliga inriktningar; 

processorienterade studier, som handlar om hur man gör ett läromedel, 

användarorienterade studier, som fokuserar på hur läromedlen används i 

undervisningen och produktorienterade studier, som granskar och analyserar läromedel 

(Skolverket, 2006). Det här examensarbetet inkluderar alla tre olika sorters studier, men 

har sin tyngdpunkt i läromedelsanalysen, det vill säga den produktorienterade metoden.  

 

Denna studie är både kvalitativ och kvantitativ. Studien består av en kvalitativ intervju 

med en läromedelsutvecklare, en kvalitativ läromedelsanalys och en kvantitativ 

enkätutdelning till lärare. Kvalitativa metoder har vuxit fram ur de humanistiska 

vetenskaperna och har som huvuduppgift att tolka och förstå de resultat som 

framkommer (Stúkat, 2011). Kvantitativa metoder har sin bakgrund i naturvetenskapen 

där man samlar ett större antal fakta för att kunna göra generaliseringar (Ibid.). Detta är 

vad enkäten är till för; att få en uppfattning om hur läromedel generellt används. 

Trianguleringen av metoder användes för att fördjupa kunskaperna kring området 

läromedel. Det gjorde också att studien undersöker tre olika nivåer och perspektiv på 

läromedel; utvecklingen av läromedel, vad som finns i aktuella läromedel samt hur de 

generellt används i klassrummet. Intervjun gjordes främst för att ge en bakgrund till 

läromedelsanalysen och enkäten. Resultaten från alla tre studier kommer att ställas mot 

styrdokumenten och forskningsbakgrunden för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (2011) har följts genom hela arbetet. 

Det finns exempelvis ingen kommersiell vinning i min analys av läromedel och jag gör 

det inte på uppdrag av något förlag. I övrigt har också alla deltagande i intervju och 

enkät blivit informerade om syftet med studien och samtyckt till sin medverkan. Alla 

deltagande i enkäten är helt anonyma.  

3.1 Intervju 

En intervju genomfördes via telefon med läromedelsutvecklaren Cecilia Augutis som 

arbetar för förlaget Studentlitteratur. Respondenten har godkänt att hennes namn 

används i detta examensarbete. Intervjun var halvstrukturerad, det vill säga jag var 

medveten om vilket ämnesområde intervjun skulle täcka men lät ordningen på frågorna 

komma som blev bäst utefter situationen (Stúkat, 2011). Vad som skulle tas upp under 

samtalet skrevs upp som en checklista innan samtalets början (se bilaga 1). Denna typ 

av intervju valdes för att ge möjlighet till fördjupning och följdfrågor på ett 

individualiserat sätt samt ett naturligt flöde i samtalet för respondentens avslappning. I 

och med att enbart en intervju genomfördes för denna studie blev denna metod 

passande, trots att den kan vara tidskrävande och till stor del är beroende av 

intervjuarens förmåga och färdigheter (Ibid.). I och med min oerfarenhet inom 

vetenskapliga intervjuer finns risken att jag gav ledande frågor eller på annat sätt 
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påverkade resultatet. Intervjun spelades in med respondentens godkännande och 

transkriberades sedan i sin helhet inför bearbetningen och resultatredovisningen.  

 

3.2 Läromedelsanalys 

Grunden till mitt examensarbete är analyser av tre olika läromedel. I och med att jag 

undersöker flera läromedel finns möjligheten att inte enbart analysera själva läromedlet 

utan också göra jämförelser mellan dem, alltså en komparativ studie (Johansson och 

Svedner, 2010). Urvalet av läromedel påverkades av flera olika faktorer. Den första 

faktorn är att det är mer intressant att undersöka frekventa läromedel då de påverkar 

flest elever, den andra att jag måste få tillgång till läromedlet för att kunna analysera och 

slutligen läromedlets publiceringsår. Det sistnämnda påverkar analysen eftersom alltför 

gamla läromedel inte var intressanta. Vad det gäller de två första punkterna så har de 

haft stor inverkan på mitt urval. Vilka läromedel som är mest frekventa är svårt att 

fastställa då förlag inte kan ge ut sina försäljningssiffror och det är svårt att genomföra 

en undersökning kring detta som är tillförlitlig. Jag har istället utgått ifrån tre större 

läromedelsförlag som finns i Sverige. Dessa har en eller två olika så kallade 

basläromedel i engelska, det vill säga som är tänkta som grund till undervisningen. Jag 

har sedan valt ett läromedel från varje förlag. Nästa urval blev på vilka läromedel jag 

kunde få tillgång till genom bibliotek, skolor jag har kontakt med och via inköp.  

 

De komponenter som undersökts är främst textböcker och arbetsböcker för årskurserna 

4-6, med kortare översikt av lärarhandledningar. Inom engelskämnet är uttrycken 

textbook och workbook vanligt förekommande och därför väljer jag att använda dessa i 

översatt form i mitt arbete. Digitala delar och kompletterande material har valts bort på 

grund av brist på tillgänglighet, eftersom inte alla skolor har möjlighet att använda 

digitalt material och att enkätundersökningen (se resultatredovisning) visat att det 

används i relativt liten utsträckning.  

 

Analysen av läromedlen genomfördes med hjälp av ett analysschema (se bilaga 2). 

Schemat är baserat både på det centrala innehållet för årskurs 4-6 och kunskapskraven 

för årskurs 6. Textböckerna har analyserats utifrån texttyp och innehåll, med 

utgångspunkt i det centrala innehållet för engelska. Det innehåll som det läggs mest 

fokus vid i kursplanen är vardagligt och detta har i analysschemat delats upp i flera 

underpunkter för mer tydlighet. Texterna har bedömts utifrån dess tyngdpunkt. Till 

exempel det innehåll texten till största del behandlar. De stora områdena som 

uppgifterna från arbetsböckerna delats in i är lyssna, läsa, tala, skriva och samtala. 

Områdena är hämtade från rubrikerna i det centrala innehållet och täcker in reception, 

produktion och interaktion. Förutom dessa lades också kategorierna mediering, 

grammatik och beroende på val. Den sistnämnda kategorin är uppgifter som varierar sitt 

fokus beroende på hur läraren eller eleven väljer att utföra den. Till exempel uppgifter 
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som antingen kan genomföras muntligt eller skriftligt. Uppgifterna i arbetsböckerna 

tränar ofta olika förmågor, men för att kunna dela in i kategorier har enbart den förmåga 

som tyngdpunkten ligger vid beaktats. Exempelvis kontrolleras ofta läsförståelse genom 

att eleverna får svara på frågor, men poängen är då inte att utveckla elevernas skrivande. 

Även om så vore önskvärt är inte analysen helt objektiv, då den utgår ifrån vad jag anser 

är fokus i text och uppgift. Punkterna i analysschemat är utformade för att vara så enkla 

och konkreta som möjligt, då det är att föredra vid textanalyser (Boréus, 2015). Förutom 

dessa analyspunkter har en mer allmän genomgång gjorts för mer kvalitativt kunna 

koppla till styrdokument och den kommunikativa språksynen.  

 

3.3 Enkät 

För att ta reda på hur lärare använder läromedel delades en enkät ut (se bilaga 3). 

Enkäter kan ge mycket, men ytlig, information (Johansson och Svedner, 2010), vilket är 

vad som behövdes i denna del av undersökningen. Enkätfrågorna var stängda, det vill 

säga de skulle ge entydiga svar. Förklaringar eller motiveringar efterfrågades inte. 

Enkätfrågorna berörde hur mycket tid som används till läromedlet under lektionstid, om 

läxor ges utifrån det och om det görs ett urval av uppgifter. Förutom frågorna som 

direkt rörde läromedlet efterfrågades om läraren kompletterade med annat material från 

exempelvis andra läromedel eller internet. Lärarna blev också tillfrågade i vilka klasser 

de undervisar, för att ge en bakgrund till om detta var jämnfördelat mellan de 

deltagande eller om någon klass var mer representerad. Detta är den enda typen av 

bakgrundsfrågor som ställdes, och till exempel kön, ålder och utbildning efterfrågades 

inte (Stúkat, 2011). Detta hade kunnat vara intressant information för en mer 

djupgående analys av enkätsvaren, men valdes bort för att lämna plats till fler frågor 

kring läromedelsanvändningen samt för att tiden inte fanns för den typen av analys i 

detta arbete. Efter datainsamlingen sammanställdes svaren i tabeller. De frågor där 

lärarna svarade i skrift istället för bland förhandsalternativ sammanställdes i kategorier 

för att kunna redovisas i diagram. Vid behov har resultaten redovisats i löpande text för 

större tydlighet.  

 

Enkäten skickades ut via hemsidan Facebook, där det finns en grupp för lärare i 

engelska i årskurserna 4-6. I gruppen fanns det vid tiden för utskicket 3394 medlemmar, 

dock är inte samtliga praktiserande pedagoger, utan det finns exempelvis föräldrar och 

lärarstudenter. 72 personer deltog. Enkäten var utformad så att enbart pedagoger som 

undervisar i engelska kunde svara, i och med att den rörde undervisningstid, 

användande av lärarhandledning och liknande. Visst bortfall kan ändå förekomma bland 

svaren. En risk med enkäter via internet är att man inte kan förutsätta ett de som svarar 

är ett tvärsnitt av den grupp som ska undersökas (Denscombe, 2009). Förhoppningsvis 

är detta inte en alltför stor faktor i och med att Facebook-gruppen är till för alla som 

undervisar i engelska i de årskurser undersökningen avser, oavsett pedagogik eller 
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liknande. Denscombe menar att det är för den här typen av studier, där man vill 

undersöka en avgränsad grupp, som internet är lämpligt. Dock kan det tänkas att lärare 

som söker sig till den här typen av forum använder sig mindre av läromedel och därför 

söker undervisningstips. Enkäten delades också ut till två skolor, för att garantera att 

några svar kom in. De skolor som jag skickade ut till är den skola där jag haft 

verksamhetsförlagd utbildning, samt en skola där en familjemedlem arbetar. Skolorna är 

därmed inte slumpvis utvalda, utan används på grund av tillgänglighet.  
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4 Resultat och analys 

Här nedan följer redovisningen av resultat och analys. Denna del inleds med en intervju 

med en läromedelsutvecklare. Syftet med intervjun är att ge en bakgrund till 

läromedelsanalys och enkätsvar, varav den redovisas först. Den ger ett processorienterat 

perspektiv. Därefter följer resultatet av läromedelsanalysen, det vill säga det 

produktorienterade perspektivet. Avsnittet avslutas med enkätresultaten, det 

användarorienterade perspektivet.  

4.1 Intervju med läromedelsutvecklare 

Cecilia Augutis arbetar som läromedelsutvecklare för förlaget Studentlitteratur. Förlaget 

har två grundläromedel; Magic! och Ready, Steady, Go, där det senare är ett läromedel 

anpassat för elever som är nyanlända till Sverige. Augutis berättade i intervjun, utan att 

ge ut några specifika siffror, att Magic! är det marknadsledande läromedlet i engelska 

just nu. Hon har arbetat som lärare inom i princip hela skolan, från första årskurs upp 

till vuxenutbildningen, som läromedelsförfattare och hon har föreläst om läromedel på 

lärarutbildningar. Hon började skriva läromedel på deltid då hon arbetade med elever 

som hade svårigheter att uppnå målen. 

 

Augutis nuvarande tjänst har många olika sidor. Hon beskriver sig själv som 

projektledare vid skapandet av ett nytt läromedel. Augutis är inblandad i att undersöka 

hur marknaden ser ut och vad som behövs inom läromedel, fördjupning i styrdokument, 

leta författare, vara den som författarna studsar sitt material emot, den som förbereder 

manus för inspelningar och ser till att det finns bra inspelningsledare samt 

röstskådespelare, beställer illustrationer och samarbetar med illustratören, ger 

underlaget till rättighetsavdelningen för att söka rättigheter till olika material, skriver 

reklammaterial, är ute i skolor och presenterar och har workshops, har ansvaret för 

budgeten och har kundkontakt. Förutom detta fortbildar Augutis sig också själv. 

 

Augutis tycker att ett kommunikativt fokus är mycket viktigt inom 

språkundervisningen. Hon har skrivit boken Get Your Students Talking, vilken riktar sig 

till lärare i engelska. På frågan hur läromedel kan hjälpa med det kommunikativa 

klassrummet svarade hon att hon inte såg någon motsättning mellan användandet av 

läromedel och en kommunikativ språksyn. Augutis tycker att det de senaste åren varit 

en trend att läromedel anses vara begränsande och icke-kommunikativa. Själv ser hon 

det som att läromedlet ger den färdighetsträning som hon anser behövs för ett 

språkämne. Med Magic! som exempel beskriver hon att ord tränas in med olika typer av 

övningar, med texter i textboken och uppgifter som kan vara kommunikativa i 

arbetsboken. Hon beskriver att läraren kan välja att arbeta med detaljer först, som till 

exempel glosor, för att sedan gå till helheten och det kommunikativa eller tvärt om. 

Augutis berättade också att då hon var ville hon alltid utnyttja tiden i klassrummet till 

sådant som man måste vara tillsammans för, så som att prata, och att eleverna sedan kan 
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arbeta enskilt till exempel som hemläxa. Det är för henne mycket viktigt att eleverna 

själva har tillgång till sina studieverktyg, vilket är en anledning till att hon brinner för 

digitala delar av läromedel.  

 

På frågan om lärarhandledningens betydelse, svarade Augutis att den är mycket viktig. 

Detta eftersom deras lärarhandledningar är så noggrant genomarbetade och förmedlar 

författarnas tanke med läromedlet. Hon uppskattade att det tar ungefär åtta till nio 

månader att skriva en lärarhandledning och påpekade att det inte är tid som en 

praktiserande pedagog kan lägga på samma typ av planering. I lärarhandledningarna 

finns också koppling till styrdokumenten och detaljer kring hur läraren kan arbeta med 

sin klass. Augutis sa att hon tycker, ur ett producentperspektiv, att det är tråkigt att 

många lärare inte använder lärarhandledningen korrekt. Hon menade att varje lärare 

måste plocka det han eller hon ansåg passade till sin grupp, men att 

lärarhandledningarna gav mycket som lärarna själva inte behövde komma på.  

 

Cecilia Augutis har mycket kundkontakt och får nästan dagligen respons angående 

läromedlen. Hon menar att vissa förslag som kommer in inte går att genomföra, 

eftersom skolorna inte har de ekonomiska resurserna att betala för det som det skulle 

kosta att producera. Det vill säga, vissa idéer kan vara bra, men kostnaden för 

läromedlet skulle höjas för mycket. Dock sa Augutis att även sådana förslag kan leda till 

utveckling genom att man hittar genvägar eller anpassar idén så att den är genomförbar.  

 

Som avslutande ord i intervjun nämnde Cecilia Augutis att hon tycker att 

lärarhögskolan borde lära lärarstudenterna att analysera och kritiskt reflektera över vad 

som gör ett bra eller dåligt läromedel.  Hon tycker att det i många år varit fult att tala om 

läromedel på lärarutbildningen, vilket kan göra att nyutexaminerade lärare känner press 

att producera allt material själva. Augutis menar att läromedel kan ta bort mycket jobb 

genom att redan vara färdigt, språkgranskat, genusgranskat och rättighetsköpt.  

4.2 Läromedelsanalys 

4.2.1 Magic! 

Bakgrund och fakta 

Magic! är det marknadsledande läromedlet idag, enligt Cecilia Augutis på förlaget 

Studentlitteratur (se intervjuredovisningen ovan). De komponenter som analyserats är 

utgivna åren 2008-2010. Som extramaterial till läromedlet finns word trainer, en bok 

där ord och fraser tränas genom mediering. Det följer med en cd-rom med alla 

elevböcker där det finns inlästa texter, grammatikövningar och glosövningar. Böckerna 

kan också beställas digitalt.  
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Textböckerna 

Textböckerna kallas i Magic!-serien för Classbook, men kommer i denna analys 

fortsätta kallas för textböcker för att underlätta senare jämförelse med andra läromedel. 

Framsidorna på dessa böcker är tecknade och föreställer människor. Böckerna för 

årskurs 4 respektive 5 har fyra personer vardera på framsidan som har olika flaggor på 

sina kläder och liknande. Textboken för årskurs 6 har ett kollage av olika bilder, bland 

annat en astronaut, en person som surfar och två människor som samtalar med varandra. 

Läromedlet har alltså satsat i de två första böckerna att framhäva språk från olika länder 

och i sjätte årskursens bok på olika intressanta ämnesområden. Det finns stöd för båda 

dessa vinklar i det centrala innehållet för engelska (Skolverket, 2015). 

 

Textböckerna för år 4 och 5 är indelade i olika kapitel med titlar så som Scyping, 

Teenage magazines och Letter from America. I boken för årskurs 6 finns så kallade 

units, det vill säga områden som heter till exempel London on the menu och Deep 

water. Samtliga kan sägas passa in inom något ämnesområde från det centrala innehållet 

(Skolverket, 2015), mycket på grund av att elevnära ämnen täcker ett stort område.  

Inom dessa områden finns sedan olika kapitel. Gemensamt för alla årskursers böcker är 

att de inleds med en matris som visar vad varje kapitel kommer att handla om och 

vilken grammatik det innehåller. Detta ligger i linje med formativ bedömning och att 

synliggöra lärandet för eleverna, men kan också fungera som ett stöd för läraren att till 

exempel kontrollera att alla delar denne vill täcka in finns med. Det kan också 

underlätta vid bedömning, vilket Englund (1999) menar är en funktion som läromedel 

har.  

 

Tabell 1: Antal texter av olika typer i textböckerna. 

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Berättande texter 15 13 21 49 

Faktatexter 1 2 10 13 

Dialoger 13 12 6 31 

Sånger och dikter 2 0 0 2 

Övrigt 4 4 6 14 

 

Den texttyp som är i majoritet för alla tre textböckerna är berättande texter, och då 

främst presentationer och beskrivningar av vardagliga händelser. De berättande texterna 

är som allra flest i boken för årskurs 6, i vilken antalet dialoger också är långt färre än i 

de två föregående. Antalet faktatexter ökar också i sjätte årskursen. Sammantaget finns 

fler komplicerade texttyper i boken för årskurs 6 än de tidigare årskurserna, dock skiljer 

det inte så mycket mellan årskurs 4 och 5. Längden och svårighetsgraden inom texterna 

har dock progression genom alla tre årskurserna. Det finns relativt lite dikter, ramsor 

och liknande, dock fler än som visas i tabellen. I och med att kapitlen satts in i olika 

kategorier utifrån vilken sorts text det finns mest av syns inte korta ramsor som är en del 

av kapitlet. Övrigt är en relativt stor kategori, vilket bland annat beror på att det finns 

flertalet hörövningar i böckerna. Dessa är utformade i tre delar kring en bok. I första 
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delen läser eleverna en bit av boken, sedan fortsätter den som hörövning med bildstöd 

och sist finns ett stycke med fakta kring boken. Dessa böcker är skönlitterära och finns 

som komplement till läromedlet.  

 

Tabell 2: Antal texter med olika innehåll i textböckerna.  

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Personligt och vardagligt 15 7 6 28 

Elevintressant 6 8 21 35 

Skola 1 4 0 5 

Djur och natur 0 0 0 0 

Mat och dryck 0 1 0 1 

Fritidsintressen 0 0 2 2 

Populärkultur 3 6 6 15 

Högtider 1 0 1 2 

Kultur och resor 5 5 8 18 

Övrigt 1 0 0 1 

 

Texternas innehåll är relativt jämnfördelat mellan årskursernas böcker, förutom de två 

kategorierna ”Vardagligt” och ”Elevintressant”. I årskurs fyra är de vardagliga texterna 

dominerande, i boken för årskurs 5 är det jämnt fördelat och i årskurs 6 är 

elevintressanta texter mest frekventa. De vardagliga texterna handlar om situationer i 

vardagen så som i hemmet och liknande samt personpresentationer och beskrivningar. 

De elevintressanta texterna innehåller sådant som kan vara intressant för eleverna, så 

som rymden eller olika berättelser. Progressionen som sker är alltså att texterna går från 

att vara centrerade kring välbekanta situationer för eleven till att ligga längre ifrån det 

eleven själv möter. Detta är samma progression som återfinns i de olika nivåerna i 

GERS (Skolverket, 2009), samt i kursplanen för engelska (Skolverket, 2015). 

Populärkultursinslag så som utdrag från böcker och kapitel som New World Icons, där 

moderna ikoner finns beskrivna, finns med i böckerna.  

 

Arbetsböckerna 

Arbetsböckerna är tryckta i mjukt papper, även omslaget, och i svartvitt. Detta ger 

intrycket mer av arbetshäfte än bok. Böckerna har samma framsidebilder som 

tillhörande textbok.  
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Tabell 3: Antalet uppgifter som tränar olika förmågor i arbetsböckerna.  

Reception 66 Lyssna och förstå 22 

Läsa och förstå  44 

Produktion 47 Tala 22 

Skriva 25 

Interaktion 18 Samtal, muntliga 18 

Samtal, skriftliga 0 

Mediering 29 

Grammatik 17 

Beroende på val 0 

Övrigt 3 

 

Den överlägset mest vanligt förekommande kategorin är reception. Reception är 

grunden för allt språklärande, vilket både styrdokument och språkforskare betonar enligt 

forskningsgenomgången ovan. Eleverna behöver förstå för att sedan kunna upprepa och 

producera och interagera. Det påpekas också att interaktion är mer komplicerat än 

produktion och att fler processer är involverade. Det är därför inte konstigt att 

tyngdpunkten ligger på reception och interaktionen ökar också i årskurs 6. Dock 

minskar andelen produktion. Varken i kursplanen i engelska (Skolverket, 2015) eller i 

kommentarmaterialet (Skolverket, 2011) anges vilken balans som ska finnas mellan de 

olika områdena. Därför kommer detta resultat senare att jämföras med övriga läromedel 

och diskuteras djupare.  

 

Lärarhandledningarna 

Lärarhandledningarna till Magic! innehåller presentation av tankarna bakom läromedlet 

samt vilka komponenter som ingår, planeringar med förslag på hur lärare kan arbeta 

med de olika kapitlen, hörövningsmanus, kopieringsunderlag och tester. Tanken bakom 

läromedlet som presenteras är främst att de ska underlätta en varierad inlärning av 

engelska med olika typer av uppgifter. Den digitala delen lyfts också fram för att 

stimulera eleverna att använda flera sinnen för att lära. Introduktionen till planeringarna 

talar också om vikten att skapa ett gott klassrumsklimat och att diskutera med eleverna 

hur och varför vi lär oss engelska, vilket är något som lärare lyfter som speciellt viktigt i 

engelska i intervjuer utföra av Skolverket (2006). Ett arbetssätt som tas upp är att arbeta 

i par eller grupp, vilket är vanligt i arbetsboken. Samarbete är viktigt för ett 

kommunikativt och elevcentrerat lärande (NCLR, 2003, 2004) men individuellt arbete 

är dock vanligare i praktiken enligt Skolverket (2006). Planeringarna till kapitlen är 

väldigt detaljerade och går igenom vad texterna handlar om, vad läraren bör ta upp och 

vilka övningar som hör till. Det finns också tips på lekar och liknande som är lämpliga 

att genomföra. En lärare kan använda dessa planeringar rakt av, om denne så skulle 

vilja. I kopieringsunderlaget finns förslag på sånger, ramsor, lekar och extrauppgifter. 
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Sist finns det tester, både på glosor och så kallade general tests som testar bredare 

områden.  

4.2.2 Good Stuff Gold 

Bakgrund och fakta 

Good Stuff Gold är ett nyutgivet läromedel och publicerades åren 2014-2015. 

Läromedlet är en uppdatering av förlagets tidigare serie Good Stuff och har nu 

reviderats utefter Lgr 11. Läromedlet ges ut av förlaget Liber som också ger ut 

läromedlet Right On!. Elevböckerna har analyserats i sin tryckta form, men går det även 

att beställa textboken digitalt. Lärarhandledningarna som översiktligt analyserats finns 

på cd-skivor. Alla texter finns inlästa och det finns också en så kallad webbapp, en 

hemsida där alla texter och enskilda ord finns inlästa att lyssna på.  

 

Textböckerna 

Böckerna har en enkel utformning med bilder på olika djur för olika årskurser på 

framsidan. Dessa säger inte mycket om innehållet, men djur är något som kan sägas 

vara elevnära, precis som undervisningens innehåll ska vara enligt det centrala 

innehållet (Skolverket, 2015). I böckerna ämnade för fjärde och femte årskurserna 

består första sidan av frågor kring djuret på framsidan, med svaren långt bak i boken. 

Detta kan väcka nyfikenhet och förhoppningsvis en diskussion i klassen. Detta går nog 

dock enbart att uppnå om klassen har ett klimat som tillåter gissningar. Om frågorna 

istället hade varit öppna frågor om till exempel åsikter, där det inte finns något rätt eller 

fel svar så kanske fler klasser hade kunnat åstadkomma diskussioner.  

 

Boken är indelad i så kallade units, med olika teman så som till exempel 

Numbers/Home, Body/Clothes och Friends/Fun. Inom dessa teman är det olika kapitel. 

Somliga kapitel har innehåll som är relaterade till varandra, men andra har inte det så 

som Nature/Crime eller Time/Pets. Frågan är om units snarare är indelade efter språklig 

nivå än tematiskt innehåll. Denna blandning av teman finns inte i läromedlet ämnat för 

årskurs 6, Good Stuff Gold A, utan där är det endast ett tema per unit. Dessa units och 

kapitel presenteras i början av böckerna i en tabell, precis som i Magic!, där det också 

visas vad eleverna ska lära sig i varje unit samt några exempel på fraser. Vad eleverna 

ska lära sig står också på första bladet för varje unit. Detta ligger i linje med formativ 

bedömning och att synliggöra lärandet för eleverna.  

 

Efter varje kapiteltext finns en ruta som kallas Follow up med både läsförståelsefrågor 

och frågor kring eleverna själva, deras åsikter och liknande. Vissa frågor i textböckerna 

har en liten symbol av en mun bredvid sig, som indikerar att de ska diskutera frågan 

eller svara på den muntligt. Detta är positivt för att det fördjupar elevernas förståelse för 

texten, ger tillfälle för läraren att formativt bedöma om alla elever tagit till sig innehållet 

och uppmuntrar till egen muntlig produktion i samband med texten. I det centrala 
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innehållet nämns också att undervisningen ska behandla åsikter och känslor (Skolverket, 

2015), vilket går att få in genom dessa diskussioner. Det finns också spel i textboken 

som uppmuntrar till muntlig användning av språket.  

 

Tabell 4: Antalet texter av olika typer i textböckerna.  

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Berättande texter 18 32 20 70 

Faktatexter 0 5 13 18 

Dialoger 22 24 20 66 

Sånger och dikter 10 4 0 14 

Övrigt 6 2 4 12 

 

De flesta texterna är, precis som i Magic! ovan, berättande texter och då främst 

personbeskrivningar och berättelser kring vardagen. I boken för årskurs 4 finns inga 

faktatexter och flest dialoger. I femte årskursen finns det några faktatexter och lite fler 

berättande texter än dialoger. I boken för årskurs 6 är det som flest faktatexter, 13 

stycken, och 20 texter i respektive kategori var berättande texter och dialoger. Vad det 

gäller sånger och dikter finns de främst i boken för årskurs 4 och inte alls i sjätte boken.  

 

Tabell 5: Antalet texter med olika innehåll i textböckerna.  

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Vardagligt 18 15 7 48 

Elevnära ämnen 4 8 25 20 

Skolan 2 5 0 12 

Djur och natur 12 4 5 20 

Mat och dryck 6 0 5 6 

Fritidsintressen 3 8 4 19 

Populärkultur 0 5 2 10 

Högtider 6 5 7 16 

Kultur och resor 3 16 1 35 

Övrigt 2 1 1 4 

 

Tyngdpunkten för texternas innehåll ligger på vardagliga händelser och situationer, 

precis som i det centrala innehållet (Skolverket, 2015) och A1- och A2-nivåerna i 

GERS (Skolverket, 2011). I likhet med Magic! blir det i sjätte årskursen fler texter som 

är menade att vara intressanta för eleverna, men som då ligger längre ifrån deras 

vardagsliv. Överlag i böckerna har mycket tyngdpunkt lagts vid humor och många 

texter har komiska avslut och med jämna mellanrum finns det skämt. Detta skulle kunna 

öka elevernas lust för ämnet, så som engelskundervisningen ska göra enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2015). Precis som i Magic! finns populärkultursinslag av bland annat 

skönlitteratur. Good Stuff Gold är det senast utgivna läromedlet som granskats, vilket 

märks vad det gäller moderna element i böckerna. Till exempel finns texter om 

skådespelerskan Jennifer Lawrence och idrottaren Usain Bolt, som båda är mycket 

aktuella.  
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Arbetsböckerna 

Arbetsböckerna går i samma färg som tillhörande textbok och har samma bild i en cirkel 

på framsidan. Loggan för läromedlet står längst upp på sidan. Arbetsböckerna följer 

samma indelning som textböckerna och har uppgifter som är tänkta att arbeta med i 

samband med kapitlen.  

 

Tabell 6: Antalet uppgifter som tränar olika förmågor i arbetsböckerna.  

Reception 331 Lyssna och förstå 53 

Läsa och förstå  278 

Produktion 111 Tala 59 

Skriva 52 

Interaktion 63 Samtal, muntliga 63 

Samtal, skriftliga 0 

Mediering 111 

Grammatik 139 

Beroende på val 0 

Övrigt 12 

 

Stor vikt läggs vid läsförståelse i läromedlet och är konsekvent högt genom alla tre 

arbetsböckerna, men som allra högt i sjätte årskursen och lägst i femte. Mediering är 

markant högre i boken för årskurs 6, med 74 uppgifter, än vad den är i fyran eller 

femman där antalet uppgifter är 14 respektive 23. Detta tycks gå emot att eleverna ska 

ha större kunskaper i språket i årskurs 6, och därför behöva mindre scaffolding från 

förstaspråket så som Cook (2001) uttrycker det. En förklaring kan vara att innehållet i 

sjätte årskursen är mer avancerat. Vad det gäller grammatikövningar ska det anmärkas 

att de ligger som ett eget avsnitt längst bak i arbetsböckerna. I lärarhandledningarna 

beskrivs att detta är för att läraren ska kunna använda dessa då denne känner att det 

passar och för att kunna studera dem som renodlad grammatikträning. Att kunna 

anpassa undervisningen efter klassen ligger i linje med vad kommentarmaterialet till 

kursplanen i engelska rekommenderar (Skolverket, 2011), medan att studera grammatik 

isolerat går emot de kommunikativa tankarna om att studera språkstrukturer i sitt 

sammanhang.  

 

Lärarhandledningarna 

Lärarhandledningarna som använts i studien har funnits som pdf-filer och word-filer på 

cd-skivor. Filerna är utformade på ungefär samma sätt som lärarhandledningarna till de 

övriga läromedlen i studien. I lärarhandledningarna finns grundtanken med läromedlet 

och metodiken beskriven, läromedlets olika komponenter, förslag på klassrumsfraser, 

lekar, lektionsplaneringar med bland annat läxförslag, kopieringsunderlag och 

kapiteltester. Läromedlet ska enligt inledningen ge en bra bas till undervisningen. 

Metodiken förklaras grundligt och det ges många listor med förslag på hur arbetet med 
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de olika komponenterna av läromedlet kan bearbetas. Flera av dem ger förslag på hur 

eleverna ska få använda språket, till exempel genom olika typer av körläsning. Många 

av dem ger också mediering som teknik, vilket som nämnts tidigare utelämnats ur 

kursplanen för engelska. Lektionsplaneringarna är relativt detaljerade med genomgång 

av kapitlet och vilka uppgifter i arbetsboken som hör till. Det finns också förslag på vad 

läraren kan ge eleverna i läxa. Många av dessa är att eleven ska kunna göra något, till 

exempel presentera sig eller ställa och svara på en viss typ av frågor. Detta visar på ett 

försök att omvandla det receptiva materialet till egen produktion och interaktion. 

Kopieringsunderlaget innehåller extrauppgifter, lekar och spel samt kamratrespons. 

Kamratresponsen är en stödmall för att kunna ge och ta respons på muntlig och skriftlig 

engelska. Kapiteltesterna är som namnet antyder tester att ge efter varje kapitel och så 

finns så kallade grammar checks. Testerna testar främst receptiva förmågor. Detta 

skulle kunna vara eftersom innehållet i arbetsböckerna har receptivt fokus, samt att detta 

är förmågor som är lättare att undersöka genom skriftliga tester.  

 

4.2.3 Happy 

Bakgrund och fakta 

Happy är ett läromedel utgivet av förlaget Gleerups. De komponenter som analyserats 

är utgivna 2009-2010. Lärarhandledningen för årskurs 6, utgiven 2012, har också 

överskådligt setts över. Arbetsböckerna har en arbetsgång som är baserad på Europeisk 

språkportfolio.  

 

Textböckerna 

Framsidorna till textböckerna är utformade som tidningsomslag för till exempel 

nöjestidningar. Det är närbilder på ett barn på varje omslag. Överst står titeln i stora 

bokstäver. Runt nedre kanterna står olika titlar för några områden som finns i boken i 

olika typsnitt. Denna layout är nog många elever bekanta med och det gör att böckerna 

ser mindre ut som skolböcker, vilket kan bidra till att stimulera elevernas intresse för 

språket, så som undervisningen ska göra enligt Lgr11.  

  

Böckerna är indelade i så kallade units, med olika temat så som Family, Hobbies, 

London och Communication. Varje unit har underkapitel som har med temat att göra. I 

början av boken finns en översikt över varje unit med exempel på vilka fraser och 

vilken grammatik eleverna lär sig, vilket är ett led i att synliggöra lärandet i linje med 

formativ bedömning.  
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Tabell 7: Antalet texter med olika innehåll i textböckerna.  

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Berättande texter 13 8 18 39 

Faktatexter 6 5 7 18 

Dialoger 23 17 12 52 

Sånger och dikter 4 2 2 8 

Övrigt 2 9 1 12 

 

I likhet med de andra två läromedlen så ökar antalet berättande texter med årskurserna i 

Happy och dialogerna minskar. Till skillnad från de andra ökar inte faktatexterna i lika 

hög grad i denna serie. Detta kan bero på att faktatexterna är utformade på annat sätt i 

Happy. De är ofta skrivna som någon, ofta ett barn, som berättar fakta, en dialog eller 

liknande. Detta är förmodligen gjort för att göra dem mer elevnära och de har därmed 

använts även i de lägre årskurserna. I analysen har de ändå kategoriserats som 

faktatexter i och med att tyngdpunkten ligger på informationen i texten och eleverna 

måste processa dessa texter på samma sätt som en faktatext. Under övrigt finns till 

exempel tester som förekommer i alla tre böckerna. De handlar om det ämne som varit i 

kapitlet innan och är utformade som den typ av personlighetstest som kan förekomma i 

veckotidningar. Detta är en enda koppling i innehåll som finns till framsidorna, som 

också är utformade som tidningar.  

 

Tabell 8: Antalet texter med olika innehåll i textböckerna.  

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Personligt och 

vardagligt 

16 18 4 38 

Elevintressant 5 5 23 33 

Skola 6 0 0 6 

Djur och natur 5 1 0 6 

Mat och dryck 3 1 0 4 

Fritidsintressen 5 3 1 9 

Populärkultur 0 0 0 0 

Högtider 4 6 2 12 

Kultur och resor 4 7 9 20 

Övrigt 0 0 0 0 

 

I sjätte årskursen sker en markant ökning i antalet elevintressanta texter, det vill säga 

ämnen som kan ses som intressanta för elever. Då sjunker också antalet vardagliga 

texter och övriga kategorier som kan ses som relaterade till det; skola, djur och natur 

samt mat och dryck. Detta är ungefär samma progression som i de två föregående 

läromedlen, även om det är en lite mer markant förändring i Happy. Detta läromedel har 

inga kapitel som klassas som populärkultur i analysen, det vill säga inget som 

centrerades kring till exempel böcker eller filmer. Däremot har också dessa textböcker 

tagit in moderna företeelser så som hemsidan Facebook och mobiltelefoner. Exempelvis 

sker vissa personpresentationer genom Facebook-profiler. Dessa ser dock inte ut som 

hemsidan gör idag.  
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Texter i läroböcker måste kännas autentiska samtidigt som de presenterar ett korrekt 

språk (Widdowson, 1998). I Happy har texterna tydligt gjorts så att de ska vara 

elevnära, ett exempel på detta är faktatexternas utformning. I somliga fall har ändå den 

korrekta formen drivits igenom så pass mycket att den autentiska känslan går förlorad. 

Ett tydligt exempel är en text från fjärde årskursens bok som handlar om två barn, 

Adam och Kate samt deras mamma som är ute och handlar kläder. Dialogen är berättad 

ur Adams perspektiv och är helt uppbyggd på detta sätt: 

Mum asks, ”Do you like my skirt?” 

I say, Yes. I like your skirt.” 

Kate asks, “Do you like my jacket?” 

I say, “Yes. I like your jacket.” 

(Sutcliffe, Timling & Thunman, 2009, s.32) 

Dialogen fortsätter på detta sätt, och enbart de olika plaggen byts ut. Kapitlet ska 

uppenbarligen träna språkliga strukturer kring frågor och svar, men dialogen blir inte 

realistisk på grund av alla repetitioner.  

 

Arbetsböckerna 

Framsidorna på arbetsböckerna är enklare än på textböckerna. De är helfärgade i olika 

färger för olika årskurser, med titeln på samma sätt som på textböckerna. Den bild som 

är på framsidan av tillhörande textbok finns i mindre format på arbetsboken. Det är färre 

bilder i arbetsböckerna och de är tecknade.  

 

Arbetsböckerna följer textböckerna med units och underkapitel. I början av varje kapitel 

finns en självbedömningsmatris för eleverna att färglägga. Matriserna består av 

ballonger med olika påståenden på svenska, till exempel ”Jag kan hälsa och säga hej då 

på engelska”. Under påståendet finns olika symboler beroende på vilken förmåga eleven 

tränar och eleven ska färglägga symbolen då hen uppfyllt den. Happy bygger på idéerna 

från Europeisk språkportfolio, vilket syns dessa matriser. 
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Tabell: Antal uppgifter som tränar olika förmågor i arbetsböckerna.  

Reception 114 Lyssna och förstå 30 

Läsa och förstå  83 

Produktion 104 Tala 34 

Skriva 70 

Interaktion 19 Samtal, muntliga 19 

Samtal, skriftliga 0 

Mediering 113 

Grammatik 107 

Beroende på val 93 

Övrigt 10 

 

Precis som i de föregående två läromedlen så är reception mest frekvent i Happy, och 

merparten utgörs av läsförståelse. Det som är speciellt för det här läromedlet är dock att 

produktion, mediering och grammatik når nästan lika högt. Inom produktion är 

skrivuppgifter mer frekventa genom alla tre årskurser. Det ska noteras att det finns 

många övningar där eleverna ska jämföra det de skrivit med en kamrat, vilket klassats 

som tala i denna analys då det inte kräver att eleverna gör något annat än att läsa upp sin 

text. Detta kan vara förklaringen till att det inte är några muntliga samtal i årskurs 6. 

Alla kapitel inleds med en övning där eleverna kan välja att antingen tala eller skriva, 

vilket är varför så många övningar klassats som ”Beroende på val”. 

Grammatikövningarna har ofta förklarande texter med tillhörande övningar. I och med 

att de hör till kapitlen i textboken kan det argumenteras att de tränar grammatiken med 

kontext, men i och med att de isolerat har förklaringar och sedan övningar som tränar 

dem undervisas inte grammatiken i sitt användningsområde. Detta går emot det som 

finns både i den kommunikativa språksynen och i kommentarmaterialet i engelska.  

 

Lärarhandledningen 

Lärarhandledningen har en inledning där det beskrivs att lärare och elever måste veta 

vilka mål det finns, hur vägen dit ser ut och när eleverna nått dit. Det står också att 

läraren kan vara trygg i att materialet säger sig uppfylla alla krav i Lgr11, vilket dock 

inte måste tolkas som att de uppfyller allt innehåll i kursplanen. Formuleringen kring 

trygghet kan relateras till Englunds (1999) punkter kring läromedlens funktion i 

klassrummet; specifikt den punkt som handlar om läromedlen som kunskapsgaranti. Att 

läromedlet ska hjälpa lärare och elever veta när de nått sina mål kan relateras till 

Englunds punkt om att läromedel underlättar för bedömning av eleverna.  

 

Lärarhandledningen börjar med en beskrivning av hur det är tänkt att läraren ska arbeta 

med Happy Year 6. På samma sida beskrivs också hur man kan hitta målen med olika 

units – i arbetsböckerna och lärarhandledningen – och att det i handledningen finns 

beskrivet hur dessa mål kopplas till Lgr11. Det finns också så kallade Selftests, där 



34 

eleverna kan testa sig själva, extra grammatikövningar och andra övningar, diagnoser 

för olika avsnitt och bedömningsstöd. Inom extraövningarna finns både uppgifter som 

liknar dem i arbetsboken och lekar, spel och liknande. Somliga av dessa heter specifikt 

Extra Communication och är olika kommunikativa övningar. Handledningens matris 

med koppling till Lgr11 överensstämmer till viss del med analysen i denna studie. 

Matrisen fokuserade dock inte på mängd, vilket denna studie gör.  

 

4.2.4 Jämförelse 

Samtliga analyserade läromedel har textbok, arbetsbok, lärarhandledning och inlästa 

texter att lyssna på. Vissa av läromedlen har böcker i digital form eller någon form av 

digitala uppgifter som komplement.  

 

Böckerna har varierande typer av framsidor, men gemensamt för alla är att det är 

textboken som är mest utarbetad medan arbetsböckerna är enklare, ofta med samma bild 

i mindre format för att visa samhörigheten mellan böckerna. De framsidor som mest 

sticker ut bland de undersökta läromedlen är böckerna i Happy, som är utformade som 

veckotidningar. Det ger en association som leder bort från skolarbete och kanske kan 

göra eleverna intresserade av ämnet. Detta ska undervisningen göra enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2015). Innehållet i textbok och arbetsbok relaterar däremot inte så mycket 

till framsidorna. Både Magic! och Good Stuff Gold har också de framsidor som har stöd 

i kursplanen i engelska genom att ta upp engelska i olika länder och vara elevnära.  

 

I textböckerna syns en progression i både längd av texter, dess typ och ämnesinnehållet. 

Texttyperna går från dialoger i fjärde årskursen till längre berättande texter och 

faktatexter i sjätte. Ämnesinnehållet i fjärde årskursen är främst sådant som kan 

återfinnas i elevernas vardag. Allt eftersom eleverna blir äldre ligger ämnena längre och 

längre ifrån deras eget liv. I sjätte årskursen är det många texter kring ämnesområden 

som kan intressera eleverna, så som pirater och rymden. Progressionen från saker som 

ligger nära eleverna till sådant som ligger längre bort är densamma som finns i det 

centrala innehållet i engelska (Skolverket, 2015) och språknivåerna i GERS 

(Skolverket, 2009). Problemet med denna kategori var att det är svårt att avgöra vad 

som skulle intressera eleverna och läromedlen har ibland tagit olika vägar till detta. 

Detta är naturligt i och med att läromedelsförfattarna inte kan förutspå de intressen som 

finns i olika klasser. Good Stuff Gold är det enda läromedlet som direkt i textboken 

kopplar samman texten med egen språklig produktion, genom diskussionsfrågor efter 

kapitlen.  

 

Inslag av moderna saker, så som datorer och populärkultur finns i samtliga böcker. Till 

exempel använder barnen i textböckerna datorer till att ta kontakt med barn i andra 

länder eller spelar spel. Hur samtida ämnena som tas upp känns varierar beroende på 

läromedlets utgivningsår. Till exempel beskriver Magic! mångsysslaren Oprah 
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Winfreys liv och Good Stuff Gold gör porträtt av bland annat skådespelerskan Jennifer 

Lawrence. I detta fall är Jennifer Lawrence mer aktuell, då hon är med i filmer som är 

mycket populära just nu. Good Stuff Gold är också nyare än Magic!. Det ligger i 

populära sakers natur att de enbart är aktuella under en kort tid, medan läromedel 

generellt används under längre perioder. Att Facebook-profilerna i Happy inte ser ut 

som hemsidan idag skulle kanske kunna vara ett försök att göra det tidlöst. Det vill säga 

istället för att försöka hänga med i de olika uppdateringarna av hemsidan har läromedlet 

en egen neutral utformning.  

 

I arbetsböckerna är det stor tyngdpunkt vid läsförståelse och relativt mycket utav detta 

är ordförståelse. Reception är grunden för att eleverna själva ska kunna producera och 

interagera. Hörförståelse förekommer dock i långt mindre utsträckning, vilket alltså 

betyder att det den ena receptiva förmågan väger tyngre än den andra. Happy är den 

serie där produktion är nästan lika frekvent, med skrivning som vanligaste form. Text är 

alltså vanligaste form av exponering i alla läromedel och i det läromedel där produktion 

är frekvent handlar det också om text. Interaktion är den konsekvent lägsta kategorin i 

alla tre läromedel trots att det enligt GERS är mycket viktigt i språklärande (Skolverket, 

2009). Inga av läromedlen har skriftliga samtal som arbetsuppgifter. Alla läromedlen 

innehåller mediering i form av översättning, trots att detta inte krävs av kursplanen 

(Skolverket, 2015). I Good Stuff Gold ökar dessutom medieringen markant i sjätte 

årskursen, trots att eleverna då bör ha större kunskaper i språket. Grammatik behandlas 

olika i böckerna. I Good Stuff Gold ligger grammatikövningarna som en egen del i slutet 

av boken, medan de i de övriga två finns med jämna mellanrum i arbetsböckerna. Trots 

att övningarna i Magic! och Happy är kopplade till kapitlet i textboken så behandlas de 

ändå väldigt isolerat med egna övningar. Grammatikdelen i Good Stuff Gold är uttalat 

isolerad, men ger å andra sidan läraren friheten att behandla grammatiken då denne 

känner att det är rätt för klassen. Samtliga arbetsböcker har både övningar där eleven 

ska arbeta självständigt och tillsammans med andra. Samarbetsuppgifter tas upp som ett 

led i kommunikativ och elevcentrerad undervisning av NCLRC (2003-2004). Många 

övningar är dock utformade så att eleverna först gör en enskild uppgift för att sedan 

jämföra eller diskutera med någon annan. Detta gör att det finns en risk att det enbart är 

elever som arbetar snabbt som får samarbeta med andra.  

 

I alla lärarhandledningarna betonas ett lustfyllt lärande och de säger sig inte ge komplett 

undervisning. Magic! beskriver läromedlet som hjälp till ett varierat lärande och Good 

Stuff Gold skriver att de är en bas. Happy är det läromedel som starkast uttrycker att de 

kan användas för att göra undervisningen komplett. Detta genom att det står att 

läromedlet följer Lgr11, vilket nog kan göra att lärare använder det som den typen av 

kunskapsgaranterande material som Englund (1999) skriver om. Alla tre innehåller 

diverse material som underlättar bedömning, vilket är en annan av Englunds funktioner 

med läromedel.  
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4.3 Enkätundersökning 

Totalt deltog 72 personer i enkätundersökningen. Alla svarade inte på alla frågor, då 

vissa enbart skulle besvaras beroende på föregående svar och vissa frågor har lärare 

hoppat över då de inte var relevanta för deras undervisning. Första frågan var angående 

vilka årskurser lärarna undervisade i och det var en så kallad flervalsfråga, det vill säga 

det var möjligt att kryssa i fler alternativ. Detta för deltagare som undervisar i fler 

klasser. Lärarna ombads därefter tänka på en av sina klasser då de fyllde i enkäten. 

Fördelningen mellan klasser var relativt jämn, även om något fler undervisade i årskurs 

4 än de övriga. Fördelningen är så pass jämn att det inte kommer att beröras som en 

faktor i resultatet.  

 

Deltagarna tillfrågades sedan om hur många minuter per vecka de hade undervisningstid 

i engelska. Majoriteten hade kring 120 minuter i veckan, alltså två timmar. Det lägsta 

svaret var 80 minuter per vecka och det högsta var 225 minuter.  

 

Lärarna fick därefter uppskatta hur stor procent av undervisningen som ägnades åt 

textboken, arbetsboken samt annat material som medföljer med läromedlet, som till 

exempel digitalt material. I den sistnämnda frågan så kunde lärarna svara ”Medföljer ej” 

om det inte fanns något material till deras läromedel.  
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Figur 3 Lärarnas uppskattning av användning av arbetsboken. 

Figur 4 Lärarnas uppskattning av annat medföljande material till läromedlet. 
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Av diagrammen kan utläsas att både arbete i textbok och arbetsbok är vanligast att det 

tar upp 10-29% av undervisningen. Användningen av extra medföljande material 

redovisas i annorlunda intervaller för att tydligare påvisa att det används i mycket liten 

utsträckning. Det mycket utstickande undantaget var en deltagare som angav att de 

arbetade med den typen av material under 95% av undervisningstiden. Genom att ta den 

mest frekventa kategorin från undervisningstid och de olika materialanvändningarna 

kan man se att det vanligaste är att lärare har 120-139 minuter undervisningstid där 20-

58 % av tiden används åt textböcker och arbetsböcker och inga andra medföljande 

material finns. Skolverkets rapport (2006) undersökte användningen på ett annorlunda 

sätt, i och med att de istället studerade om lärare använde läromedlen varje lektion. 

Detta gör en jämförelse svår, då denna undersökning istället behandlade den 

procentuella användningen veckovis.  

 

Ingen av lärarna som deltog använde lärarhandledningen i sin helhet. Majoriteten 

använder den på något sätt, men 31,9% som inte använder den alls. Vanligast är att 

använda lärarhandledningen som inspiration, vilket 41,7% gör. 19,4% av lärarna 

använder delar av handledningen och 6,9% hade inte tillgång till någon.  

 

Lärarna tillfrågades om eleverna arbetade med samtliga texter och uppgifter i 

läromedlet och hur urvalet annars gick till. Vanligaste är att läraren väljer ut uppgifter åt 

eleverna, vilket 61,1% angett angående textboken och 69% angående arbetsboken. 

Detta skulle kunna peka på en lärarcentrerad undervisning, men att hålla i åtanke är att 

lärarna ombetts svara med vad som är vanligast förekommande. Med andra ord kan 

eleverna ibland få påverka valet av innehåll, men det vanligaste är fortfarande att läraren 

bestämmer. De övriga kategorierna är relativt låga och skiljer inte mycket mellan 

textbok och arbetsbok. I något högre grad får eleverna arbeta med alla texter än att de 

gör alla uppgifter. 2,8% av deltagarna svarade att deras elever arbetade med alla texter i 

textboken, men inga svarade detsamma om arbetsboken. 12,5% av lärarna lät sina 

elever arbeta med alla texter om de hann, medan 5,6% svarade detsamma om 

arbetsboken. 11 % av lärarna väljer ut texter tillsammans med sina elever och 9,9% 

väljer arbetsuppgifter med eleverna. Endast en deltagare har svarat att eleverna får välja 

ut uppgifter och ingen har svarat detta om texterna. Värt att notera är att 12,5% 

respektive 14,1% av lärarna valt svaret ”Annat”.  

 

Gällande om eleverna får regelbundna läxor utifrån läromedlet var svaren relativt 

jämnfördelade mellan ja och nej, med 43,1% ja och 56,9% nej. Frågan om eleverna 

hade mindre regelbundna läxor fick ungefär samma resultat med 44,8% ja och 55,2% 

nej. Efter dessa frågor följde en flervalsfråga kring hur respektive läxor ser ut. I båda 

fallen är det vanligast med skriftliga glosor och textläsning, det vill säga traditionella 

läxor. Tornberg (2005) menar att glosor är vanliga, men att de är ytligt lärande som 

enbart går in i korttidsminnet. Enkäten undersökte dock inte om lärarna satte in orden i 

större sammanhang eller hur många gånger orden bearbetas. Det är lite vanligare med 
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andra typer av läxor som är mindre regelbundna, jämfört med de som är regelbundna. 

Detta skulle kunna tyda på att lärare kanske har en typisk läxa regelbundet och sedan 

varvar med andra sorter.  

De sista frågorna i enkäten rörde huruvida lärarna kompletterade läromedlet med annat 

material och med vad. Enbart två av deltagarna angav att de inte kompletterade sitt 

läromedel. I Skolverkets rapport (2006) framkommer att lärare som varierar sitt material 

i högre grad upplever att deras elever är intresserade av engelska. Olika media ska också 

enligt det centrala innehållet användas (Skolverket, 2015). Vad lärarna kompletterade 

med var relativt jämnt fördelat, med internetsidor och filmer som mest förekommande, 

med 85,9% vardera. Vad det gäller filmer är det något som generellt sett inte följer med 

läromedel, vilket kan vara ett skäl till lärarna i så pass hög grad kompletterar med detta. 

Figur 5 Vilken sorts läxor eleverna får regelbundet. 

Figur 6 Vilken sorts läxor eleverna får mindre regelbundet. 
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Figur 7 Vilket material lärarna kompletterar med. 

Skönlitteratur är också ett vanligt material att komplettera med, vilket 74,6% av 

deltagarna gör.  

 

 

4.4 Sammanfattande analys 

Det är många olika aspekter som måste beaktas då ett läromedel tillverkas. Till exempel 

efterfrågan på marknaden, kostnad både för tillverkning och försäljning och rättigheter 

till material. En balansgång måste skapas mellan vad lärarna önskar, vad som är möjligt 

att genomföra och vad kostnaden för läromedlet kommer bli för skolorna. De 

analyserade läromedlen följer liknande mallar med textbok, arbetsbok, lärarhandledning 

och vissa kompletterande material. Detta beror förmodligen på att det visat sig vara ett 

koncept som säljer och som lärarna vill ha. Utöver denna grundmall så har böckerna 

olika utformningar och vinklingar.  

 

Ämnesinnehållet i textböckerna är det som i denna studie tycks följa kursplanen och 

GERS allra närmast. Progressionen från årskurs 4 till årskurs 6 går från vardagliga saker 

som eleverna möter i sina egna liv till saker som ligger längre ifrån dem, men som ändå 

kan intressera dem. Texttyperna blir mer komplicerade i de högra årskurserna, vilket i 

analysen syns tydligast på att antalet faktatexter ökar i de högre årskurserna. Värt att 

notera är att det finns relativt lite sånger, dikter och liknande i läromedlen, trots att dessa 

nämns i det centrala innehållet. Möjligtvis kan detta bero på att förlagen måste köpa 

rättigheterna till materialet, till exempel sångerna. I arbetsböckerna framträder 

kopplingen till den kommunikativa språksynen tydligare, eftersom det är där eleverna 

använder språket. Här är balansen mellan olika förmågor inte jämnfördelad, och 
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läsförståelse är mest frekvent i samtliga läromedel. Happy är det läromedel där 

produktion nästan är lika frekvent men då främst genom skrivuppgifter. Denna 

tyngdpunkt på en förmåga innebär att läromedlen behöver kompletteras, främst inom 

områdena språkproduktion och interaktion.  

 

Inget utav läromedlen utger sig för att ge en komplett undervisning och Cecilia Augutis 

förespråkar också att lärare väljer ut de delar de vill arbeta med och lägger till det de 

vill. Enligt enkätsvaren är det också vanligt att lärare arbetar så. I handledningarnas 

beskrivningar av läromedlen kan dock synas att de intar den kunskapsgaranterande 

funktion som Englund (1999) menar att läromedel har. Lärarhandledningarna innehåller 

också bedömningsunderlag av olika slag, vilket relaterar till en annan av Englunds 

funktioner; att läromedlet underlättar bedömning (Ibid.).  

 

Lärarna väljer i stor utsträckning att använda läromedlen på ett traditionellt sätt. Texter 

och uppgifter från text- och arbetsböcker väljs ut av läraren och kompletterande material 

används i liten utsträckning. Även läxorna verkar tendera att vara traditionellt utformade 

med glosor och textläsning. Läromedlen underlättar också för glosinläsning genom 

ordlistor både vid texterna och alfabetiska ordlistor längst bak i böckerna. Vissa av 

läromedlen har också kompletterande material som tränar ord genom mediering, så som 

Magic! som har boken word trainer.  

 

Cecilia Augutis poängterade i intervjun att hon tycker att det är viktigt att eleverna har 

tillgång till sina studieverktyg själva. Detta återfinns i lärarmaterialet till förlagets 

läromedel Magic!, där det föreslås att eleverna kan få hörövningar i läxa i och med att 

de har tillgång till dessa på sina egna cd-romskivor som följer med böckerna. I 

enkätundersökningen i denna studie var det dock enbart två pedagoger som angav att 

deras elever regelbundet fick hörövningar i läxa och inga alls som fick det mindre 

regelbundet. Berättande och liknande föreslås som läxor i Good Stuff Gold, men även 

dessa kategorier var relativt ovanliga i enkätsvaren. Muntligt berättande utifrån textens 

innehåll var dock mer frekvent förekommande som mindre regelbunden läxa.   
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5 Diskussion 

Det finns inte angivet i kursplanen i Lgr 11 eller kommentarmaterialet hur mycket av 

olika aktiviteter undervisningen ska innehålla (Skolverket, 2015; Skolverket, 2011). 

Detta gör i praktiken att så länge det finns aktiviteter av olika slag kan tyngden läggas 

var som helst. Det innebär att trots att läromedlen i stor utsträckning främst tränar 

läsförståelse så följer de ändå styrdokumenten. Frågan är om detta verkligen utvecklar 

alla aspekter av elevernas kommunikativa förmågor. Tanken med att ingen specifik 

balans finns angiven i läroplanen är att läraren ska ha frihet att anpassa undervisningen 

efter sina elever (Skolverket, 2011). Om läraren använder läromedlet som 

kunskapsgaranti, så som Englund (1999) menar att de kan göra, kan elevernas 

kunskaper bli ojämnt tränade. Eleverna kommer att testas genom de nationella proven i 

årskurs 6. Där ingår fyra olika delprov i ämnet engelska – tala/samtala, läsa och förstå, 

lyssna och förstå samt skriva. Hur kommer provupplevelsen bli för elever som tränat 

förmågan för det ena delprovet långt mer än alla andra att bli? 

 

Inget av läromedlen som studerats påstår sig ge en komplett undervisning, utan beskrivs 

främst som en bas till undervisningen, vilket även Cecilia Augutis uttryckte i intervjun. 

Vad som framträder tydligt i läromedelsanalysen är att det finns ett stort behov av att 

komplettera med uppgifter, främst inom språkproduktion och interaktion. Vilken typ av 

uppgifter som lärarna kompletterar med har inte undersökts i denna studie, men 

materialet som används bör också varieras för att motivera eleverna och ta till vara på 

deras intressen (Lundberg, 2011; Skolverket, 2011). Nästintill samtliga deltagare i 

enkäten kompletterar också sina läromedel med andra medier. Det är bland annat 

vanligt att lärare kompletterat med film. Just film kombinerar ljud med bildstöd och i 

och med att läromedlen hade lägre hörförståelse än läsförståelse får det ses som positivt 

att lärarna kompletterar med detta.  

 

Att inget utav läromedlen säger sig utgöra ett komplett underlag för undervisning gör 

också att förlagen blir fria från ansvar. Böckerna ska enbart hjälpa läraren, underlätta 

variation av undervisningen. Ansvaret läggs på läraren att komplettera med lämpligt 

material, välja bort det som inte passar in i undervisningen och anpassa bearbetningen 

efter klassens behov. Detta kan ses som lärarens professionella uppdrag, men det är 

ändock intressant då läromedlen fortfarande presenterar mycket omfattande material. 

Innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2015) är inte heller särskilt specificerat och 

kunskapskraven finns enbart för årskurs 6. Det är upp till läraren att få en bra 

progression som utvecklar elevernas språkkunskaper i riktning mot kunskapskraven. En 

lärare som känner sig osäker på ämnet, eller på hur Lgr 11 ska tolkas, kanske inte heller 

kommer att göra en noggrann granskning av läromedlet eller på annat sätt upptäcka de 

områden som behöver kompletteras. Läromedlet kan också sägas ha en 

kunskapsgaranterande och auktoriserande roll (Englund, 1999) vilket kan göra att ingen 

tänker på att ifrågasätta. Läromedel ger dessutom en progression genom  de tre 

årskurserna, och om de klasser som kommer före eller efter använder samma böcker 
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skapas en ännu längre sammanhållning. Ett läromedel kan, som Englund säger, också 

hålla samman klassen, förhindra kaos och fungera som disciplinerande. Detta kan 

underlätta för vilken lärare som helst, men kanske speciellt för de som känner sig osäkra 

i sin roll eller sina ämneskunskaper.  

 

Denna undersökning visar att läromedel behöver kompletteras, vilket nästan alla 

deltagande lärare också säger sig göra. Lärarna kompletterar i hög grad med sådant som 

inte finns i läromedlet, så som internetsidor och filmer. Båda dessa medier är sådant 

som går att anpassa efter elevernas intressen. Internetsidor ger också möjligheten att ta 

till vara på den engelska eleverna möter utanför skolan. Dock undersöktes inte om så 

var fallet.  Film är något som inte förekommer i läromedlen. Kanske skulle filmer kunna 

produceras av förlagen, men att priset för läromedlet då skulle bli för högt för skolorna. 

Filmer tränar hörförståelsen med tillgång till både visuellt stöd och naturlig kontext. 

Vikten av naturlig kontext och autentisk känsla togs upp av Widdowson (1998) i 

forskningsbakgrunden. Förutom kontexten behövs dock också ett korrekt språk att lära 

från (Ibid.). Material som är utvecklat för undervisning måste i den aspekten ses som 

överlägset. I sådana material är språket både granskat och anpassat till åldersgruppen. 

Detta inkluderar naturligtvis fler medium än läromedel – till exempel filmer och 

radioprogram från utbildningsradion, UR.  

 

Läromedel har också andra fördelar och Englund (1999) menar att man inte ska 

underskatta dess funktioner. En av de saker han tar upp är att det underlättar arbetet för 

lärare och elever. Lärare tycks i allt högre grad uttrycka att deras arbetsbörda är alltför 

stor enligt massmedia. Att då behöva konstruera material med korrekt språk och nivå, 

med en pedagogisk tanke och som de har rättigheter till kan bli en tung arbetsbörda. 

Även Cecilia Augutis lyfte detta i intervjun. Hon nämnde specifikt nyutexaminerade 

lärare, som försöker göra alltför mycket på egen hand och därför blir utmattade. 

Läromedlet ger en struktur, ett givet innehåll, exponering av språket åtminstone genom 

textböcker samt bearbetning genom arbetsböcker. Det som dock går förlorat är tanken 

med uppbyggnaden av kursplanen, det vill säga att läraren ska kunna anpassa 

undervisningen efter sina elever. I det centrala innehållet ska inte punkterna ses som en 

ordning i vilken de ska utföras, att de måste behandlas separat eller att de ska väga lika 

tungt. Kunskapskraven är kvalitativa till sin art och anger hur eleverna ska visa sina 

kunskaper, men har inte heller någon specifik ordning. Läraren ges med andra ord den 

professionella friheten att utforma undervisningen med en specifik elevgrupp i åtanke. 

Men om läromedel är så populärt i undervisningen, är det så lärare vill arbeta? Kanske 

skulle läromedelsanvändningen sjunka med striktare riktlinjer. Problemet med både 

sådana riktlinjer och läromedel är att de aldrig kan förutse specifika gruppers behov vid 

olika tidpunkter.  

 

Ett annat problem kring läromedlens innehåll är att de kommer att bli utdaterade. Här 

spelar också kostnaden för läromedlet in, då skolor som har det sämre ekonomiskt 
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kommer att behöva använda böckerna länge. Oavsett hur väl utformat innehållet är 

kring aktuella fenomen kommer det att ses som omodernt om några år. Ta till exempel 

Facebook-presentationerna i Happy eller kapitlet Scyping i Magic!. Detta är mycket 

relevant just nu, men kan ha försvunnit om till exempel tre eller fyra år, då läraren 

använder läromedlet till en ny klass. Det var inte många år sedan de hemsidor som 

skulle presenterats istället skulle vara till exempel Myspace eller chattprogrammet Msn. 

Ämnesinnehållet i Good Stuff Gold, som är nyutgivet, är högrelevant just nu. Det kan 

dock mycket väl vara så att Jennifer Lawrence eller Usain Bolt är namn som elever om 

bara ett eller två år inte längre känner igen. Det moderna innehållet riskerat också att 

vara okänt för vissa grupper elever. Om läraren istället arbetar utifrån elevernas intresse 

går det att i högre grad välja ämnen som eleverna känner till och är intresserade av, även 

om inte alla elevers favoritområden kan behandlas. För att lyckas med detta arbetssätt 

måste läraren kunna väga elevernas intressen mot nyttan med ämnet, precis som GERS 

tar upp (Skolverket, 2009). Med ett läromedel slipper läraren ta ansvar för detta.  

 

Good Stuff Gold är som ovan nämnt en revidering av Good Stuff. I lärarhandledningarna 

står det att de sparat det som lärare och elever tyckte bäst om från det gamla läromedlet 

och lagt till saker i det nya. I detta syns att läromedel är till för att sälja och vara 

omtyckta och populära av användarna. I en vinstdrivande industri kommer detta alltid 

stå i fokus, även om förlagen håller sig till kursplanen. Detta syns också i korrelationen 

mellan läromedlens utformning och lärarnas arbetssätt i enkätresultaten. Till exempel så 

har alla läromedlen ordlistor, vilket underlättar glosläxor som är vanligt att lärarna ger 

ut. Detta trots att mediering inte är något krav enligt kommentarmaterialet till 

kursplanen (Skolverket, 2011) och att glosläsning riskerar att bli ett ytligt lärande 

(Tornberg, 2005).  

 

Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till att läromedel kan vara bra för 

vissa saker, men utgör inte en komplett undervisning. Det som är positivt med 

läromedelsanvändningen är bland annat att det lättar upp arbetsbördan för lärarna och 

ger struktur samt att de har ett språkligt korrekt innehåll. Böckerna behöver dock 

granskas av lärarna och kompletteras med uppgifter och andra material. De områden 

som behöver kompletteras är främst produktion och interaktion, men även hörförståelse. 

Överlag behövs all form av muntlig engelska, både receptivt och produktivt, ökas. 

Lärare bör även utvärdera och analysera läromedlen, för att kunna följa läroplanens 

tanke och anpassa undervisningen efter specifika grupper. Till exempel bör läraren se 

över om mediering är den bästa arbetsmetoden för alla elever i gruppen, eller om det 

finns elever där svenska inte fungerar som effektiv scaffolding. Läromedlens moderna 

delar bör också ses över innan de används, så att de inte är omoderna och på så sätt blir 

oinspirerande för eleverna.  
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5.1 Vidare forskning 

Den senaste omfattande undersökningen om läromedelsanvändningen som Skolverket 

gjort utfördes år 2006, det vill säga innan införandet av den nya läroplanen år 2011. Det 

vore därför intressant om Skolverket skulle göra en ny undersökning. De har också 

resurserna för att göra en mer omfattande undersökning än denna studie.  

 

Vidare vore det också intressant att på ett mer kvalitativt sätt undersöka 

läromedelsanvändningen på skolorna. Denna studie har undersökt användandet med 

fokus mer på mängd än hur den går till. Det finns många fler aspekter som det lämpar 

sig mer att kvalitativt se på, som till exempel mängden språkligt användande av 

eleverna i samband med läromedlet, vilka sätt lärarna väljer att arbeta med materialet på 

och liknande. Till exempel en observationsstudie skulle också ge mer tillförlitligt 

underlag för hur mycket läromedlet används, då deltagare kan göra missvisande 

uppskattningar av sig själva eller ljuga i en enkät.  

 

Som nämnt i diskussionen ovan skulle kanske tydligare riktlinjer kunna minska 

läromedelsanvändningen. Därför skulle det kunna undersökas om skolor med tydliga 

lokala planer använder mindre läromedel än de utan liknande riktlinjer. En sådan studie 

skulle lyfta frågan om de riktlinjer som finns i kursplanen är tillräckliga eller om de är 

för få. Kanske också frågan om mängden innehåll i undervisningen.   

 

Det skulle också vara intressant att undersöka läromedel ur läsförståelsesynpunkt. Detta 

är något jag tänkt på under mina analyser, då jag ibland i vissa texter haft svårt att följa 

med i handlingen på grund av till exempel bilder, otydlig handling eller förklaringar av 

bakgrunder som saknas. När eleverna lär sig andraspråket är det krävande för dem att 

förstå innebörden av språket; texter med hög läsförståelsegrad kan förmodligen försvåra 

detta ytterligare.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervjuformulär 

Bilaga 2 – Analysschema 

Bilaga 3 – Enkät 



 

Bilaga 1 

 

- Presentation av mig själv och mitt arbete. 

- Förfrågan om att spela in samtalet för användning i examensarbetet.  

- Vad gör du som läromedelsutvecklare på Studentlitteratur? 

- Vad finns det för tankar bakom läromedlen och lärarhandledningarna? 

- Vilken typ av granskning går läromedlen igenom? 

- Tas respons emot och hur? 

  



 

Bilaga 2 

Samma tabeller har använts för alla årskurser böcker.  

 

Analysschema 

Utgivningsår: 

Förlag:  

 

Övergripande intryck och analys: 

 

Textböckerna: 

 

Arbetsböckerna: 

 

 

Textbok: 

Typ av text 

Berättande texter  

Faktatexter  

Dialoger  

Sånger och dikter  

Övrigt  

 

Berättande texter – Texter som berättar om till exempel personer eller händelser. Detta 

kan vara kortare texter, personer som berättar om sig själva eller skönlitterära texter.  

 

Faktatexter – Texter som anger fakta om till exempel en plats, ett djur, en person eller 

liknande. Kan också vara broschyrer eller fakta om produkter. 

  

Dialoger – Texter där två eller fler människor talar med varandra antingen skriftligt eller 

muntligt.  

 

Sånger och dikter – Sångtexter, dikter och ramsor. 

 

Textens innehåll 

Vardagligt och elevnära  

Skolan  

Djur och natur  

Mat och dryck  

Åsikter och känslor  

Fritidsintressen  

Populärkultur  



 

Högtider  

Kultur och resor  

Övrigt  

 

Vardagliga ämnen – Ämnen som ligger eleverna nära, till exempel om familj, skola, mat 

och husdjur. Inkluderar även presentationer av personer.  

 

Fritidsintressen – Fritidsaktiviteter, sporter och hobbies.  

 

Populärkultur – Texter kring böcker, filmer, spel och liknande.  

 

Kultur – Levnadssätt och kultur i engelsktalande länder.  

 

Arbetsbok: 

Reception  Lyssna och förstå  

Läsa och förstå   

Produktion  Tala  

Skriva  

Interaktion  Samtal, muntliga  

Samtal, skriftliga  

Mediering  

Grammatik  

Beroende på val  

Övrigt  

 

Lyssna och förstå – hörövningar där eleverna får lyssna på någon som talar eller en 

uppläsning. Uppgifter efteråt kan förekomma, där eleverna ska svara utifrån det de hört.  

 

Läsa och förstå – Uppgifter där eleverna ska läsa ord, uttryck eller texter och förstå 

innehållet. Uppgifter i samband med detta kan förekomma, då eleverna svarar utifrån 

det de läst.  

 

Tala – Eleverna talar högt, antingen för sig själv eller någon annan. Uppgifter där elever 

ska läsa upp eller berätta för någon annan om något de skrivit eller läst går in under tala.  

 

Skriva – Uppgifter där eleverna ska skriva utifrån saker de lärt sig, egna erfarenheter 

eller åsikter. Uppgifter där eleverna ska skriva av går ej in under denna kategori och 

klassas istället som läsa och förstå då eleverna i första hand måste kunna förstå texten 

istället för att själv producera.  



 

 

Samtal, muntliga – Muntliga samtal mellan två eller fler personer där de deltagande 

aktivt ställer och besvarar frågor eller motsvarande. 

 

Samtal, skriftliga – Skriftliga samtal, till exempel meddelanden eller chatt, mellan två 

eller fler personer där de deltagande aktivt ställer och besvarar frågor eller motsvarande. 

  

Mediering – Mediering mellan språken, till exempel översättning från engelska till 

svenska. Detta gäller både texter och glosor, förutom om fokus ligger på att träna en 

grammatisk form då uppgiften istället klassas under grammatik.  

 

Grammatik – Uppgifter eller texter som fokuserar på att träna en enskild grammatisk 

byggsten. 

 

Beroende på val – Uppgifter som kan lösas på olika sätt, till exempel muntligt eller 

skriftligt, beroende på vad som väljs av till exempel läraren eller eleverna. 

 

  



 

Bilaga 3 

Enkäten gjordes i Google Forms. Här under redovisas vilka frågor som ställdes och 

vilken typ av svar som kunde fyllas i. Frågor med ett antal olika alternativ där ett kan 

väljas benämns som ”fasta svarsalternativ”, frågor där det är möjligt att kryssa i flera 

svar av de angivna anges som ”flervalsfrågor” och frågor där deltagaren själv skrev in 

benämns som ”textruta”. Lärarna ombads tänka på en av sina klasser då de besvarade 

frågorna.  

 

1. Vilken eller vilka årskurser arbetar du i? (flervalsfråga) 

Årskurs 4 

Årskurs 5 

Årskurs 6 

 

2. Hur många minuter i veckan har klassen engelska? (textruta) 

 

3. Hur stor procent av lektionstiden uppskattar du används åt arbete i textboken? 

(textruta) 

 

4. Hur stor procent av lektionstiden uppskattar du används åt arbete i arbetsboken? 

(textruta) 

 

5. Hur stor procent av lektionstiden uppskattar du används åt arbete med annat 

material som medföljer läromedlet, som till exempel webbaserade uppgifter? 

Om inget sådant finns till läromedlet, vänligen ange ”Medföljer ej”. (textruta) 

 

6. Använder du dig av lärarhandledningen? (fasta svarsalternativ) 

* Ja, jag följer lärarhandledningen 

* Ja, jag använder vissa delar av lärarhandledningen 

* Ja, jag använder lärarhandledningen som inspiration 

* Nej, jag använder inte lärarhandledningen 

* Jag har inte tillgång till en lärarhandledning 

 

7. Arbetar eleverna med samtliga texter i textboken? (fasta svarsalternativ) 

* Ja 

* Ja, om de hinner 

* Nej, jag väljer ut texter 

* Nej, eleverna väljer ut texter 

* Nej, jag och eleverna väljer texter tillsammans 

* Annat 

 

8. Arbetar eleverna med samtliga uppgifter i arbetsboken? (fasta svarsalternativ) 

* Ja 



 

* Ja, om de hinner 

* Nej, jag väljer ut uppgifter 

* Nej, eleverna väljer ut uppgifter 

* Nej, jag och eleverna väljer ut uppgifter tillsammans 

* Annat 

 

9. Har eleverna regelbundna läxor utifrån läromedlet? (fasta svarsalternativ) 

* Ja 

* Nej 

 

10. Om du svarat ja på föregående fråga, vänligen kryssa i vilken typ av läxor. 

(flervalsfråga) 

- Glosor, muntliga 

- Glosor, skriftliga 

- Textläsning 

- Muntlig översättning av text 

- Skriftlig översättning av text 

- Muntligt berättande utifrån textens innehåll 

- Skriftligt berättande utifrån textens innehåll 

- Uppgifter i arbetsboken 

- Hörövningar 

- Uppgifter från annat medföljande material till läromedlet 

- Annat 

 

11. Har eleverna mindre regelbundna läxor utifrån läromedlet? (fasta 

svarsalternativ) 

* Ja 

* Nej 

 

12. Om du svarat ja på föregående fråga, vänligen kryssa i vilken typ av läxor. 

(flervalsfråga) 

- Glosor, muntliga 

- Glosor, skriftliga 

- Textläsning 

- Muntlig översättning av text 

- Skriftlig översättning av text 

- Muntligt berättande utifrån textens innehåll 

- Skriftligt berättande utifrån textens innehåll 

- Uppgifter i arbetsboken 

- Hörövningar 

- Uppgifter från annat medföljande material till läromedlet 

- Annat 



 

 

13. Kompletterar du läromedlet med annat material? (fasta svarsalternativ) 

* Ja 

* Nej 

 

14. Om ja på föregående fråga, vänligen kryssa i det material du kompletterar med. 

(flervalsfråga) 

- Andra läromedel 

- Internetsidor 

- Skönlitteratur 

- Faktatexter 

- Sånger 

- Filmer 

- Annat 


