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Sammandrag: 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring 

val och värdering av läromedel i historieämnet. Studiens frågeställningar handlar 

om hur lärare ser på begreppet ”läromedel”, vad som ligger till grund för val av 

läromedel samt hur dessa värderas. Genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

ställdes frågor anpassade efter syfte och frågeställningar till fem lärare. Resultaten 

av dessa intervjuer visar att när läromedel väljs ut är det viktigaste att dessa är 

anpassade för den aktuella elevgruppens behov och den enskilde elevens 

kunskapsnivå och förmåga. Delar som textens utformning och svårighetsgrad lyftes, 

och även läromedlets estetik gällande bilder var viktiga för att nå eleverna och locka 

intresse. Även den ekonomiska faktorn är av betydelse då skolans budget enligt 

lärarna kräver prioriteringar. Tid var en faktor där samtliga lärare ansåg att de inte 

lade ner tillräckligt med tid på att välja läromedel. Dessutom menar lärarna att om 

författare och förlag anger att deras läromedel följer Lgr11 så förlitar sig lärarna på 

det. Lärarna i studien visar på en bred syn på vad läromedel kan vara, men trots detta 

fokuseras de flesta svar kring den traditionella läroboken. 

 
Nyckelord: 
årskurs 4–6, historieundervisning, läromedel, läromedelsgranskning, ramfaktorer, 

val av läromedel 
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1 Inledning 
Lärarnas Riksförbund presenterade sin rapport Makten över läromedlen – Lärarnas 

möjlighet att styra över läromedlen år 2012. Rapporten var ett resultat av drygt 1500 

enkätsvar från lärare i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Den 

visar att endast var femte lärare för årskurs 4–6 kan påverka val av läromedel för sin 

undervisning helt själv. Rapporten visar även att arbetslaget har stor betydelse för 

val av läromedel, och att ekonomin är den största begränsning lärare upplever sig ha 

vid dessa val (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 8). Lärarnas Riksförbund gjorde 

ytterligare en undersökning bland 1500 lärare år 2014 där frågor ställdes kring bland 

annat kvalitetsgranskning av läromedel. Resultatet av denna undersökning visade 

att åtta av tio lärare upplevde att tiden inte räckte till eller inte fanns alls för att 

granska och värdera kvaliteten på de läromedel som valdes ut för undervisningen. 

Lärare i grundskolans tidiga år svarade i större utsträckning än övriga lärare att tiden 

inte räckte till för val och kvalitetsgranskning av läromedel (Lärarnas Riksförbund, 

2014, s. 4). 

 

I artikeln “Predicting Teacher’s Choice of Teaching and Learning Materials” skriver 

Monica Reichenberg att det finns få svenska studier som beskriver hur lärare väljer 

läromedel (Reichenberg, 2014, s. 73). Hon problematiserar dessutom det faktum att 

lärares handlingsfrihet när det gäller val av läromedel kan begränsas av brister i 

kunskap om hur man väljer och värderar de läromedel som ska användas 

(Reichenberg, 2014, s. 75). 

 

Även Peter Norlander skriver att forskning kring lärares val och användning av 

läromedel är eftersatt. Norlander menar att empiriska studier som handlar om hur 

lärare väljer läromedel och vad som ligger bakom dessa val är relativt få. Den 

forskning som behandlar läromedel berör ofta istället pedagogiska texters innehåll 

och läsbarhet (Norlander, 2016, s. 32). Även nordisk historiedidaktisk forskning 

som berör årskurs 4–6 är enligt Martin Stolare eftersatt, och då särskilt 

undersökningar utifrån ett lärarperspektiv för dessa årskurser (Stolare, 2014, s. 1, 3). 

 

Inom ramen för grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna skriver man två 

examensarbeten. Mitt första examensarbete var en systematisk litteraturstudie med 

syfte att undersöka läromedels potential att utveckla ett historiemedvetande. Under 

arbetet med den studien vidgades min syn på vad läromedel är eller skulle kunna 

vara i historieundervisningen. Frågor kring lärares val och granskning av läromedel 

lyftes även, vilket ledde fram till detta examensarbetes inriktning. 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 resonerar kring val 

och värdering av läromedel i historieämnet. För att konkretisera syftet utgår jag från 

följande frågeställningar: 

 

 Vilken syn på begreppet läromedel har de tillfrågade lärarna? 

 På vilka grunder görs val av läromedel enligt de tillfrågade lärarna? 

 Hur värderas läromedlen enligt de tillfrågade lärarna? 
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3 Bakgrund 
Detta avsnitt är avsett att ge läsaren en förståelse för innehållet i denna studie. Under 

rubriken ”Skolinspektionens syn på läromedel i historieämnet” beskrivs 

Skolinspektionens kritik gällande undervisningen i ämnet, som framkom i den 

kvalitetsgranskning som genomfördes 2015. Under rubriken ”Läromedel” beskrivs 

kort läromedelsgranskningens historia och vad läroplanen säger om läromedel. 

Begreppet ”läromedel” förtydligas även med syfte att öka förståelsen för vad som 

kan vara ett läromedel i undervisningen. Därefter presenteras tidigare forskning med 

relevans för denna studie. Denna forskning behandlar läromedelsgranskningen då 

och nu och sedan om lärares val av läromedel.  

 

3.1 Skolinspektionens syn på läromedel i historieämnet 
I Skolinspektionens kvalitetsgranskning Undervisningen i historia (2015) kritiseras 

historieundervisningen i svenska högstadieskolor. Granskningen visar brister i bland 

annat lärarnas värdering av de läromedel som används i undervisningen 

(Skolinspektionen, 2015, s. 7). Skolinspektionen skriver att lärare dels behöver 

planera och genomföra undervisningen på ett sätt som lyfter alla de förmågor som 

anges i kursplanen för historieämnet och dels behöver de se över de läromedel som 

används. Kvalitetsgranskningen visar att de läromedel som köps in av skolorna utgör 

normen för vad som ska behandlas i undervisningen och i vilken utsträckning det 

ska ske. Skolinspektionen menar därmed att lärarna inte gör en egen värdering av 

hur de läromedel som används möter de förmågor som eleverna ska utveckla 

(Skolinspektionen, 2015, s. 31–32). Skolinspektionen rekommenderar därför att 

lärare säkerställer att läromedlen kan ge eleverna möjlighet att utveckla förmågorna, 

och vid behov byter ut eller kompletterar läromedlen (Skolinspektionen, 2015, s. 

32). 

 

3.2 Läromedel 
Mellan åren 1938 och 1974 granskades alla läroböcker av staten innan de kom ut på 

marknaden. Efter 1974 granskades endast läroböcker i de samhällsorienterade 

ämnena och efter 1984 granskades inga alls, men omdömen kunde ges (Skolverket, 

2015b). 1991 lades Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation 

ner och därmed även förhandsgranskningen av läroböcker. Samtidigt bildades 

Skolverket som hade möjlighet att granska läromedel i efterhand, men i dagsläget 

görs inga sådana granskningar. Skolverket menar att ansvaret att säkra 

läromedelskvaliteten numera ligger hos den undervisande läraren (Skolverket, 

2015b). 

 

I läroplanen för den svenska grundskolan nämns begreppet läromedel endast en 

gång. Under ”Övergripande mål och riktlinjer” står det att rektorn har ett särskilt 

ansvar för att: 

 
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, 

Lgr11, 2015, s. 18 

 

Vad ”läromedel av god kvalitet” är beskrivs inte närmare av Skolverket. Däremot 

skriver Skolverket i sin artikelserie ”Tema Läromedel” under rubriken Vad är 
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läromedel? (Skolverket, 2015a) att begreppet läromedel närmar sig definitionen 

”resurser för lärande”. Skolverket menar att läromedel kan ses som alla de resurser 

som används i undervisningen vare sig det är läroböcker, instruktioner, film, musik, 

digitala spel eller datorer (Skolverket, 2015a). 

 

När det handlar om läromedel i historieundervisningen menar även Robert Thorp 

(2014, s. 13), att allt som förmedlar historia egentligen skulle kunna vara ett 

historiskt medium eller ett läromedel. Han visar på en bredd genom exempel som 

historielärobok, en lärare eller en gammal gitarrförstärkare, och menar att alla dessa 

förmedlar historia på sitt sätt. Dessutom skriver Thorp att formen vilka dessa 

historiska medier kommer i inte är det som nödvändigtvis är av betydelse, utan 

snarare hur de används av läraren i undervisningen (Thorp, 2014, s. 13). 

 

I artikeln ”Vad menas med läromedel?” skriver Ingela Korsell (2006, s. 5) att det är 

bra att på till exempel lärarutbildningar, bland undervisande lärare, på Skolverket, i 

förlagsbranschen och i samhällsdebatten diskutera begreppet läromedel. Korsell 

menar att definitionen av begreppet skiljer sig åt och ofta likställs läromedel med 

läroböcker, eller andra förslagsproducerade material avsett för undervisning 

(Korsell, 2006, s. 9). Korsell (2006, s. 10) anser att om man intresserar sig för vad 

som ingår i begreppet läromedel behöver man se till producenten av detta. 

Författaren kategoriserar vad läromedel kan vara och beskriver dessa enligt följande: 

 

- Förlagsproducerat, till exempel läroböcker, filmer, pedagogiska spel och 

datorprogram, som är producerade för att användas i undervisning. 

- Övrigproducerat, det vill säga material som produceras av övriga företag, 

myndigheter, organisationer och föreningar (till exempel måttband från 

IKEA, nationella prov från Skolverket, spelfilmer eller skönlitteratur). 

- Lärarproducerat, till exempel arbetshäften, minneskartor och teatermanus. 

- Elevproducerat, till exempel väggtidningar, filmer, bilder, modeller och 

uppsatser. 

 

Korsell (2006, s. 10) beskriver även två övergripande indelningar och benämner den 

första som primärt pedagogiskt material, vilket innebär de läromedel som 

ursprungligen är producerat för att användas i undervisning. Den andra benämns 

som sekundärt pedagogiskt material, vilket innebär läromedel som inte är 

producerat specifikt för undervisning men kan användas med det syftet ändå, till 

exempel skönlitteratur, artiklar och busstidtabeller. 

 

I denna studie har begreppet ”läromedel” en bred definition där ”resurser för 

lärande” (Skolverket, 2015a) och ”allt som förmedlar historia” (Thorp, 2014, s. 13) 

räknas in. Detta för att inte begränsa eller styra vad som kommer fram i 

lärarintervjuerna, som beskrivs i resultatdelen av studien. Dock tas Korsells (2006, 

s. 10) övergripande läromedelsindelningar, primärt och sekundärt material, med i 

studien för att förtydliga indelningen av de läromedel som beskrivs. 
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3.3 Tidigare forskning 
Historieundervisning i årskurs 4–6 är över huvud taget ett underutforskat område. 

Martin Stolare skriver att när det handlar om historieundervisning är årskurs 4–6 ett 

område som nordisk historiedidaktisk forskning inte uppmärksammat i lika hög grad 

som övriga årskurser (Stolare, 2014, s. 1). Han menar att utifrån ett svenskt och 

nordiskt perspektiv är den forskning som handlar om historieundervisning för yngre 

elever inte särskilt omfattande. Undersökningar där fokus ligger på lärares tal om 

sin undervisning i historia för yngre elever saknas (Stolare, 2014, s. 3). 

 

I denna del av studien presenteras tidigare forskning kring läromedelsgranskning 

och lärares val av läromedel. Sökningen av tidigare forskning gjordes inledningsvis 

med relevanta sökord i olika databaser. Efter den inledande sökningen lästes 

avhandlingar och artiklar, och då påbörjades även ”snöbollsurval”. Det innebär att 

källorna till den lästa litteraturen kontrolleras efter ytterligare relevant litteratur som 

i sin tur söks fram och läses, där sedan ytterligare källor kontrolleras för relevans 

och så vidare (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 138). Litteraturen som utgör tidigare 

forskning beskriver inte specifikt läromedel i historieämnet utan fokuserar på 

läromedel i allmänhet, eftersom det var denna litteratur som sökningarna resulterade 

i. 

 
3.3.1 Läromedelsgranskningen då och nu 

Bokutgivningen i Sverige har granskats statligt sedan 1600-talet, enligt Sture 

Långström (1997, s. 191). Utöver det var det biskopar som kontrollerade den 

grundläggande undervisningen och undervisningen vid universiteten, och i denna 

kontroll ingick även läromedel (Långström, 1997, s. 191). 1938 bildades Statens 

Läroboksnämnd vilken hade i uppdrag att granska läroböckers kvalitet och pris. I 

begreppet ”läroböcker” ingick på denna tiden allt tryckt material som var producerat 

för att användas i undervisning, bland annat läroböcker, läseböcker, kartor och 

sifferuppgifter (Långström, 1997, s. 194). 

 

I sin doktorsavhandling Staten och läromedlen skriver Anna Johnsson Harrie (2009, 

s. 10) att det fanns en etablerad statlig förhandsgranskning av läromedel mellan 1938 

och 1991. Johnsson Harrie beskriver fyra analytiska kategorier som framkom när 

hon studerade de kvalitetskriterier som granskarna av läromedlen utgick ifrån. Dessa 

kategorier var korrekthet, balans, utformning och följsamhet (Johnsson Harrie, 

2009, s. 148). Johnsson Harrie (2009, s. 148–164) förklarar kategorierna enligt 

följande: 

 Korrekthet innebar att alla sakuppgifter i läromedlet skulle vara korrekta, 

aktuella och täcka det viktigaste i ämnesområdet. 

 Balans innebar att inga texter fick ha ett underliggande huvudpåstående. 

Åsikter och ställningstaganden fick inkluderas om de balanserades med en 

motsats till dessa. Dessutom fick inga ensidiga värderingar eller moraliska 

eller känslomässiga uttalanden finnas med. 

 Utformning innebar att alla läromedel skulle ha ett pedagogiskt utförande. 

Läromedlen skulle även vara intresseväckande, engagerande och 

aktiverande. Vidare var det viktigt att läromedlet var anpassat för ålder, 

förkunskaper och erfarenheter.  



 

5 

 

 

 

 

 

 

 Följsamhet innebar att läromedlet behövde följa läroplanens mål och 

centrala innehåll. 

Enligt Reichenberg (2014, s. 72) var även priset på läromedlet en viktig aspekt under 

kvalitetsgranskningen.  

 

Som beskrivits tidigare genomförs inte längre någon liknande statlig granskning av 

läromedel i Sverige. Johnsson Harrie menar att ansvaret för kvalitetsgranskningen 

idag ligger hos producenter och konsumenter av läromedlen (Johnsson Harrie, 2009, 

s. 223). Hon skriver dock att denna granskning trots decentralisering av skolan är 

till viss del statligt styrd, eftersom läraren ska värdera och välja läromedel utifrån de 

mål som ska uppnås i undervisningen enligt styrdokumenten (Johnsson Harrie, 

2009, s. 223). 

 

3.3.2 Lärares val av läromedel 

Forskning kring lärares val och användning av läromedel är enligt Peter Norlander 

eftersatt (Norlander, 2016, s. 32). Norlander menar att empiriska studier som handlar 

om hur lärare väljer läromedel och vad som ligger bakom dessa val är relativt få. 

Den forskning som behandlar läromedel berör ofta istället pedagogiska texters 

innehåll och läsbarhet. Norlander menar att detta inte ligger i linje med lärarens 

professionella ansvar och frihet att välja läromedel, enligt styrdokumenten. Vidare 

skriver han att den begränsade forskning som finns visar att lärares läromedelsval är 

ett komplext område (Norlander, 2016, s. 32). Även Monica Reichenberg lyfter det 

faktum att få svenska studier handlar om hur lärare väljer läromedel, utan snarare 

behandlar dess textinnehåll (Reichenberg, 2014, s. 73). 

 

I Monica Reichenbergs (2014) studie undersöks lärares val av läromedel utifrån sju 

kriterier: innehåll, hur lättläst materialet är, kostnad, kollegiala rekommendationer, 

tidigare erfarenhet, mässor och reklam. Resultatet av Reichenbergs undersökning 

visar att den viktigaste faktorn för lärarna vid val av läromedel är dess innehåll. Den 

näst viktigaste faktorn är tidigare erfarenheter av ett läromedel och den tredje 

viktigaste är kollegiala rekommendationer. Undersökningen visar även att den 

ekonomiska aspekten har mindre betydelse vid val av läromedel. Vikten av hur 

lättläst texten är för eleverna var enligt Reichenberg på mitten med en jämn 

distribution åt båda håll (Reichenberg, 2014, s. 80). Reichenberg lyfter även några 

andra aspekter som hennes studie visar. Studien visar att ju fler år i yrket desto fler 

ogenomtänkta val baserat på läromedlens innehåll görs. Detta kan bero på att erfarna 

lärare gör sina val baserat på vana och vad som fungerat tidigare (Reichenberg, 

2014, s. 87). Reichenberg menar även att hennes studie visar att de lärare som har 

högre utbildning inom specialpedagogik oftare väljer läromedel där texten är lättläst. 

Detta för att anpassa materialet till elever med låg läsförmåga eller ointresse av att 

läsa alls (Reichenberg, 2014, s. 87). 

 

Ann-Christine Juhlin Svenssons studie Lärandets medel och miljö (1998) baseras på 

enkätsvar från 264 gymnasielärare i Sverige. Resultatet av denna studie visar att sex 

av tio lärare väljer lärobok under en ämneskonferens med övriga ämneslärare. Två 

av tio lärare menar att det är en kombination av ämneskonferens och enskilt val, och 

två av tio svarar att den enskilde läraren väljer eller att något annat sätt tillämpas 

(Juhlin Svensson, 1998, s. 31). Oavsett hur läromedlen väljs ut visar studien att 
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lärarens och elevernas användning av läromedlen styr valet. Studien visar även att 

ungefär två tredjedelar av lärarna ofta väljer primärt material och en tredjedel väljer 

dessa ibland. 1% av de tillfrågade lärarna svarar att de inte väljer primärt material 

alls (Juhlin Svensson, 1998, s. 31). 

 

 
4 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras denna studies teoretiska utgångspunkt. 

 
4.1 Ramfaktorteorin 
Inom pedagogisk forskning anses starten för det ramfaktorteoretiska tänkandet vara 

Urban Dahlöfs Skoldifferentiering och undervisningsförlopp från 1967 och även Ulf 

P. Lundgrens bidrag Frame factors and the teaching process från 1972 (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999, s. 93; Lindblad & Sahlström, 1999, s. 73; Lundgren, 1999, 

s. 31; Öberg, 2016, s. 46). Från början var ramfaktorteorin ett försök att förklara 

samband mellan undervisningens ramar och resultat. Ramarna var då fokuserade på 

tid, innehåll och elever. Dessa undersökningar visade att vissa resultat var omöjliga 

att uppnå utifrån vissa ramar, och begränsande faktorer som tid styr undervisningens 

process (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 93). Lundgren (1999, s. 36) menar 

att ramfaktorteorin bygger på tankar om att ramar ger utrymme för en process. 

Ramarna kan ge eller inte ge möjligheter men de är inte orsaken till ett visst resultat. 

Om processen har ett mål måste dock ramarna anpassas för att möjliggöra processen 

(Lundgren, 1999, s. 36). Lindblad & Sahlström (1999, s. 73) skriver att i en 

ramfaktorteoretisk ansats synliggörs relationen mellan styrdokument och resurser, 

och undervisningens förverkligande och resultat, genom lärare och elever. Lindblad, 

Linde & Naeslund (1999, s. 98) visar en modell av ramfaktorteorin enligt denna 

figur: 

 

 

 
Figur 1: Enkel form av ramfaktorteori 

 

 

Denna modell visar att ramar som till exempel politiska beslut, styrdokument, 

ekonomi, tid och elevgrupp påverkar vad som kan genomföras i 

undervisningsprocessen. Detta påverkar i sin tur vilka resultat av undervisningen 

som är möjliga att uppnå (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 98). 

 

I sin licentiatavhandling Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt 

ämne (2016, s. 48) skriver Joakim Öberg att ramfaktorteorin var i början tydligt 

läroplansteoretisk. Han menar dock att detta har utvecklats och flera forskare har 

breddat begreppet ”ramfaktorer” (Öberg, 2016, s. 48). Öberg ger exempel på hur 

ramfaktorerna kan kategoriseras. Han beskriver pedagogiska ramar, exempelvis 

styrdokument, administrativa ramar, till exempel skolans struktur och organisation, 

resursrelaterade ramar, som kan handla om ekonomi, lokaler, läromedel och 

utrustning, organisationsrelaterade ramar, vilket handlar om sociala förhållanden, 

som till exempel skolkultur bland personal och mellan lärare och elev, och slutligen 

Ramar Process Resultat
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elevrelaterade ramar, vilka handlar om elevernas bakgrund och förutsättningar 

(Imsen, 1999 i Öberg, 2016, s. 48). 

 

Arfwedson & Arfwedson (2002, s. 117) menar att det finns yttre och inre ramar som 

beskriver skolsystemet i Sverige. De yttre ramarna är de som ligger utanför skolan 

och undervisningen och de inre ramarna är de som direkt påverkar lärare och elever 

på skolnivå (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 117). De yttre ramarna består av stat 

och kommun och vad som påverkar dessa. Det kan enligt författarna handla om 

samhällsbehov- och problem, ideologisk grundsyn, skoltraditioner, ekonomi, 

politik, lärarutbildning, styrdokument och vetenskap. I de inre ramarna ryms elevers 

behov, förmågor och förväntningar men även bland annat närsamhällets 

sociokulturella strukturer (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 117). Här ska även 

hänsyn tas till varje skolas kod gällande till exempel skolans historia och tradition, 

kunskapssyn och tankar om elevbemötande och undervisningsstrategier (Arfwedson 

& Arfwedson, 2002, s. 121). De inre ramarna innefattar även ett genomförandefält 

där det som handlar om lärande, inlärning, utlärning, metoder och utvärdering finns. 

Det berör därmed lärare och elever mer direkt i den dagliga verksamheten på den 

egna skolan (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 117, 120).  

 

I relation till läromedel menar Juhlin Svensson att den ekonomiska faktorn både är 

en yttre och en inre ramfaktor. Hon menar att läromedelsbudgeten som är en yttre 

ramfaktor ofta hanteras av arbetslaget, och är därmed även en inre ramfaktor (Juhlin 

Svensson, 1998, s. 51).  

 

I föreliggande studie kommer ramfaktorteorin att användas för att undersöka vilka 

ramar de intervjuade lärarna förhåller sig till, när de beskriver vad som ligger till 

grund för deras val av läromedel. I studiens resultat och resultatdiskussion belyser 

jag de ramfaktorer som lärarna beskriver utifrån yttre och inre ramar, så som de 

beskrivs i detta avsnitt. Jag försöker dessutom förtydliga detta i resultatdiskussionen 

genom att förklara de beskrivna ramarna utifrån modellen (se Figur 1, s. 6) av 

Lindblad, Linde & Naeslund (1999, s. 98). 

 

 

5 Metod 
I detta avsnitt av studien beskriver jag hur insamling av empiri gått till och vilka val 

och ställningstaganden som gjorts inför, under och efter denna insamling. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion. 

 

5.1 Intervju som metod 
Det är syfte och frågeställning som styr valet av metod för en empirisk undersökning 

(Larsen, 2009, s. 23). Metoderna kan vara kvantitativa eller kvalitativa, eller en 

kombination av de båda (Larsen, 2009, s. 22, 28). Larsen menar att en kvantitativ 

metod syftar till att ge mätbara resultat i form av siffror (Larsen, 2009, s. 22). Denna 

metod är lämplig om man vill kunna generalisera sina resultat, genom att ställa 

samma fråga till ett stort antal informanter. Dessutom är metoden tidsbesparande då 

hjälpmedel i form av statistikprogram på dator kan generera statistiska analyser av 

insamlade data (Larsen, 2009, s. 25). Kvantitativa metoder innebär dock att 

informationen man får är begränsad. Man behöver kanske ställa följdfrågor för att 
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få en bättre förståelse för informantens svar (Larsen, 2009, s. 26). Om man däremot 

vill få en helhetsförståelse av ett enskilt fenomen är en kvalitativ 

datainsamlingsmetod lämplig (Larsen, 2009, s. 23). Denna studies syfte är att 

undersöka hur lärare resonerar kring val och värdering av läromedel för 

historieundervisningen i årskurs 4–6. Eftersom detta kan handla om enskilda lärares 

attityd till läromedel och valet av dessa är kvalitativa intervjuer lämpliga att 

genomföra.  

 

Fördelen med en kvalitativ intervju kan vara att man möter personen öga mot öga 

vilket minimerar bortfall (Larsen, 2009, s. 26). Dessutom finns möjligheten att ställa 

följdfrågor till informanten för att genast kunna få kompletterande svar på en fråga. 

Möjlighet att fördjupa samtalet för att få en större förståelse av informantens tankar 

underlättas även vid en kvalitativ intervju, och eventuella missförstånd kan klaras 

upp direkt (Larsen, 2009, s. 27). En nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att 

dessa är problematiska att generalisera. Dessutom är databearbetningen av de 

kvalitativa intervjuerna tidskrävande (Larsen, 2009, s. 27). Det finns även en risk 

för den så kallade intervjueffekten, det vill säga att intervjuaren själv eller 

intervjumetoden påverkar svaren som informanten ger. Informanten kan med andra 

ord anpassa svaren som ges till vad denne tror att intervjuaren vill höra. Anledningen 

till detta kan till exempel bero på att informanten vill göra ett gott intryck, dölja 

bristande kunskaper eller svara det som anses vara allmänt accepterat (Larsen, 2009, 

s. 27–28. 

 

Valet av metod för denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna har varit 

halvstrukturerade vilket innebär att intervjun utgår från en intervjuguide med några 

förbestämda frågor (se Bilaga 3). Frågorna i intervjuguiden är så kallade öppna 

frågor som inbjuder till att informanten svarar utifrån egna erfarenheter och tankar 

om ämnet (Kihlström, 2007, s. 48–49). Intervjuguiden för föreliggande studie 

innehåller även följdfrågor som förberetts med syfte att föra samtalet vidare när detta 

kan anses behövas. För att få ännu mer uttömmande svar kan även probing, det vill 

säga att frågor som ”Hur menar du?” och ”Kan du förklara lite mer?” användas. 

Även icke-verbal probing i form av nickande och hummande kan användas för att 

få informanten att utveckla sitt svar ytterligare (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 

166). 

 
5.2 Urval och genomförande 
De första urvalskriterierna jag utgick ifrån i sökandet av informanter för denna 

studie var att de skulle vara lärare för årskurs 4–6 och som undervisade i historia. 

Av bekvämlighets- och tidsskäl var ytterligare ett kriterium att intervjuerna kunde 

genomföras på en plats som inte krävde en restid på längre än trettio minuter. 

Inledningsvis kontaktades tre rektorer på tre närliggande skolor. Rektorerna 

kontaktades via e-post och informerades om detta examensarbete, och att jag 

önskade komma i kontakt med lärare i årskurs 4–6 som undervisade i historia. Inom 

ett par dagar hade alla tre rektorer återkommit till mig med bekräftelse på att de 

mottagit mitt e-postmeddelande, samt att de vidarebefordrat det till aktuella 

arbetslag på skolan. Efter detta inledande e-postmeddelande fick jag kontakt med en 

lärare på en av skolorna. Denna lärare talade med det aktuella arbetslaget på skolan 

och ordnade totalt tre intervjuer (Skola A). Detta examensarbetes tidsbegränsning 
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visade sig vara problematisk då jag inte fick svar från lärare på de andra kontaktade 

skolorna. Istället för att kontakta ytterligare rektorer på fler skolor, och därmed 

riskera ytterligare väntetid på återkoppling, valde jag att kontakta en bekant med 

kontakter på en skola i en annan kommun. Denna kontakt resulterade i ytterligare 

två intervjuer (Skola B). Både skola A och skola B är kommunala skolor i en svensk 

storstadsregion. 

 

Den inledande kontakten med lärarna som var intresserade av att bli intervjuade 

skedde via e-post. De fick ta del av ett informationsbrev där studiens syfte beskrevs 

samt vad det innebar att bli intervjuad (se Bilaga 1). Därefter bestämdes tidpunkt 

och plats då intervjuerna skulle genomföras. Alla intervjuer genomfördes på 

respektive lärares skola i ett enskilt rum där vi kunde samtala relativt ostört. Ett rum 

gränsade både till en slöjdsal och en studiehall där elever befann sig, vilket 

resulterade i att en del ljud skapades som påverkade samtalet till viss del. Två 

intervjuer skedde i respektive lärares klassrum där elever vid ett par tillfällen kom 

in för att hämta något kvarglömt. Övriga två intervjuer genomfördes i ett 

personalutrymme där vi kunde sitta helt ostört. Varje intervju inleddes med att 

återigen beskriva bland annat studiens syfte samt informantens rättigheter, vilket 

även stod skrivet på samtyckesbrevet som signerades innan intervjun startade (se 

Bilaga 2). Fyra av intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera att genomföra, och en 

intervju tog cirka 15 minuter att genomföra. 

 

De intervjuade lärarna är av olika kön, ålder och har arbetat olika länge i läraryrket. 

Kön och ålder ansågs inte vara relevant för denna studies syfte och har därför inte 

dokumenterats. Nedan tabell visar antal år i läraryrket och historieämnet hos 

deltagarna. 

 
Tabell: Intervjuade lärares år i yrket och historieämnet. 

Deltagare 
Antal år i 

läraryrket 

Antal år med 

historieundervisning 
Skola 

Lärare 1 45 år 45 år A 

Lärare 2 44 år Till och från i 44 år. A 

Lärare 3 0,5 år Endast några veckor. A 

Lärare 4 22 år 22 år B 

Lärare 5 15 år 15 år B 

 

 

5.3 Forskningsetiska principer 
För att skydda den enskilde individen är det i samband med forskning viktigt att 

följa vissa riktlinjer för att säkerställa detta skydd. Vetenskapsrådet presenterar fyra 

huvudkrav gällande individskydd som varje forskare ska ta ställning till inför och 

under en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Dessa forskningsetiska krav 

är: 

 

Informationskravet. Detta innebär att forskaren ska informera individen om syftet 

med studien och att medverkan i denna kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). I både informationsbrevet (se Bilaga 1) och samtyckesbrevet (se Bilaga 

2) anges denna information. Detta nämndes även muntligt innan intervjun startade. 
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Samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att informanten själv samtycker till sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Om individen är under 15 år ska samtycke 

fås av vårdnadshavare. I föreliggande studie intervjuades endast lärare vilka 

samtliga undertecknade samtyckesbrevet (se Bilaga 2). 

 

Konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att uppgifter som kan identifiera en 

enskild person skall förvaras åtskilt från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Dessutom ska det i studien inte gå att identifiera någon enskild person. I denna studie 

benämns därför de intervjuade lärarna som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och så 

vidare. 

 

Nyttjandekravet. Det fjärde huvudkravet handlar om att insamlad data endast får 

användas för den forskning som det var avsett att användas till (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). Det vill säga att lärarnas svar under intervjun endast används för att 

besvara denna studies syfte och frågeställningar. Även detta anges i de brev som 

deltagande lärare tagit del av (se Bilaga 1 och 2). 

 

 
5.4 Databearbetning och analysmetod 
I detta avsnitt beskrivs genomförd transkribering, en kort transkriberingsnyckel och 

val av analysmetod. 

 
5.4.1 Transkribering 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en ljudinspelnings-applikation på en 

smartphone. För att kunna använda och analysera intervjuerna för studiens syfte 

behövde dessa inspelningar transkriberas. Det innebär att det som sägs på 

inspelningen skrivs om till text. Vid transkribering av dessa ljudinspelningar 

användes datorprogrammet Express Scribe, vilket möjliggjorde att ljudet kunde 

spelas upp långsammare än det faktiska samtalet. Det är vanligt att vid kvalitativa 

metoder få med data som inte är relevant för studien. Det kan handla om att 

informanten talar om sådant som inte är inom ramen för frågeställningen. Det är 

därför viktigt att ta bort denna information genom så kallad datareduktion för att 

förenkla arbetet med transkriberingen (Larsen, 2009, s. 98). En sådan datareduktion 

genomfördes under transkriberingen av den data som samlats in för denna studie. 

Dessutom skrevs samtalet ned i skriftspråk för att underlätta kommande analys. 

Förutom att göra arbetet enklare var detta även ett aktivt val eftersom skriftspråket 

döljer eventuella identifierande talspråkstyper, så som dialekter eller brytningar. 

 

I de citat från intervjuerna som presenteras i resultatdelen av föreliggande studie 

markeras korta pauser och tvekanden från informanterna med tre punkter ( … ). 

Förtydligande av vad det talas om skrivs inom hakparentes ( [xxxxx] ), och vid de 

tillfällen där delar av citatet inte är relevant och därmed tagits bort markeras detta 

med ( /../ ). 

 

5.4.2 Innehållsanalys 

Vid analys av kvalitativa data arbetar man med en större textmängd. Det handlar om 

att reducera denna textmängd för att sedan systematisera och ordna materialet inför 

analys (Larsen, 2009, s. 101). För att analysera insamlade data för denna studie har 

jag valt att göra en innehållsanalys. Under en innehållsanalys identifieras mönster, 
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samband, likheter eller skillnader i det insamlade materialet. Larsen beskriver 

arbetsgången vid denna typ av analys enligt följande: 

 
 Data samlas in och görs om till texter. 

 Texterna kodas. 

 Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 

 Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 

 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 

 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar 

ny kunskap formuleras. 

Larsen, 2009, s. 101–102 

Efter att de inspelade intervjuerna transkriberats och texten sparats digitalt till ett 

textdokument för varje intervju skrevs dessa ut i pappersform. Detta för att få en 

tydligare överblick och underlätta analys av materialet. Det utskrivna materialet 

lästes igenom för att få en överblick på innehållet. Därefter användes 

överstrykningspennor i olika färger för att markera delar ur texterna vilka var 

relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Varje färg representerade en 

frågeställning och allt som var relevant utifrån dessa markerades. Materialet lästes 

sedan igenom igen med fokus på en färg i taget i samtliga textunderlag. Denna typ 

av kodning och läsning resulterade i tydliga mönster och samband i informanternas 

svar, vilka sedan kunde formuleras som teman bland annat utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt. 

 

De teman som analysen resulterade i behandlar primärt och sekundärt material, 

elever, ekonomi, kollegiet, tid och värdering utifrån elever och läroplan. I denna 

studies resultatdel presenteras lärarnas uttalanden utifrån dessa teman, och i 

resultatdiskussionen kopplas de till studiens bakgrund, tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkt. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
För att genomföra och presentera en tillförlitlig studie behöver ställning tas till 

validitet och reliabilitet i ett inledande skede av arbetet (Eliasson, 2013, s. 14). 

Validitet handlar om att säkerställa att undersökningen mäter det som är avsett att 

mätas (Eliasson, 2013, s. 16). Validitet har därmed att göra med relevans, det vill 

säga att man samlar in den data som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar (Larsen. 2009, s. 80). Frågorna i intervjuguiden (se Bilaga 3) utgår 

från denna studies syfte och frågeställningar och dessa ställdes till samtliga 

informanter. Det innebär att denna studies validitet stärkts då insamlade data har 

relevans för studiens syfte. Ytterligare ett sätt att stärka studiens validitet är att 

intervjuguiden även innehåller följdfrågor vilka ställdes för att fördjupa 

informantens svar, och för att hålla samtalet inom ämnet och det som ansågs vara 

relevant för studien. Genom att till exempel göra ändringar under intervjuns gång 

om det uppstår samtal om andra för studien relevanta delar än de förberedda 

frågorna är detta ett sätt att öka validiteten (Larsen, 2009, s. 80). Vid de tillfällen då 

informanterna talade om annat än det som frågan berörde, men som ändå ansågs 

relevant för studiens syfte, anpassades följdfrågorna till detta för att fördjupa 

lärarnas resonemang. 
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En undersökning med hög reliabilitet innebär att den går att upprepa och ge samma 

resultat som tidigare (Eliasson, 2013, s. 14). Genom att bland annat förbereda 

undersökningen väl och dokumentera processen och intervjuerna noggrant kan 

reliabiliteten öka (Eliasson, 2013, s. 15–16). Denna studies datainsamling är 

förberedd genom intervjuguiden (se Bilaga 3) vilken är upplagd på ett sätt som 

hjälper intervjuaren att fördjupa samtalet under intervjuerna om detta skulle 

behövas. Urvalsprocessen och genomförandet av intervjuerna har dokumenterats 

vilket stärker studiens reliabilitet eftersom undersökningen då skulle kunna 

upprepas vid ett annat tillfälle utifrån samma förutsättningar. Dessutom spelades 

samtliga intervjuer in vilket stärker reliabiliteten ytterligare då denna typ av 

dokumentation får med allt som sagts under intervjuerna. Vid kvalitativa studier kan 

det dock vara svårt att säkerställa reliabiliteten. När det gäller intervjuer finns risken 

att informanten påverkas av intervjuaren och situationen i sig (Larsen, 2009, s. 81). 

Det kan då resultera i att informantens svar skiljer sig beroende på vem som 

intervjuar eller när intervjun genomförs (Larsen, 2009, s. 81). Dessutom kan olika 

forskare tolka informanten och insamlade data på olika sätt vilket sänker 

reliabiliteten (Larsen, 2009, s. 81).  

 

5.6 Metoddiskussion 
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka lärares resonemang kring val 

och värdering av läromedel ansågs kvalitativa halvstrukturerade intervjuer vara 

lämpligast. En kvantitativ metod hade resulterat i fler informanter och ett 

generaliserande resultat (Larsen, 2009, s. 25). Däremot hade en kvantitativ metod 

inte möjliggjort ett samtal där följdfrågor kan ställas för att komplettera eller 

fördjupa ett svar. En styrka med valet att göra en kvalitativ intervjustudie är att jag 

träffat lärarna personligen, att jag fått lyssna till deras tankar kring läromedel och 

samtidigt kunnat få djupare svar genom följdfrågor. En svaghet med detta val är att 

antalet informanter är lågt och därmed kan studiens resultat inte generaliseras till 

fler lärare än de som faktiskt medverkade. 

 

Fem lärare kan anses vara ett litet urval. Valet av att endast intervjua lärare som 

undervisar i årskurs 4–6 kan ifrågasättas eftersom ett utökat urval som berör lärare 

i fler årskurser hade gett ett bredare bild av läromedelsval. Om samtliga lärare då 

dessutom undervisat på samma skola skulle resultatet kunna gett en samlad bild av 

den aktuella skolan. Valet av att endast intervjua lärare i årskurs 4–6 baserades på 

att det är i dessa årskurser jag själv kommer att utöva mitt yrke som lärare. Därför 

ansågs det vara av intresse att undersöka hur lärare i dessa årskurser resonerar kring 

val av läromedel. Tankar om hur detta i förlängningen skulle kunna påverka mig 

och hur jag själv tänker kring läromedel påverkade valet. Även tidsbegränsningen 

för arbetet med denna studie var en bidragande faktor till en begränsning av 

årskurser och antal informanter då svar uteblev från tillfrågade lärare. Tid till att 

söka upp fler informanter ansågs inte finnas. Eftersom syftet med denna studie inte 

är att kvantifiera hur lärare ser på val av läromedel utan snarare få ett samtal om 

några lärares resonemang kring detta menar jag att urvalet räcker för att besvara 

studiens frågeställningar. 

 

Endast två intervjuer gjordes i ett personalutrymme där man kunde sitta helt ostört. 

Övriga tre intervjuer genomfördes i lokaler där elever rörde sig precis utanför eller 
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till och med kom in i lokalen. Jag lät lärarna själva välja tid och plats för intervjuerna 

för att underlätta för dem så mycket som möjligt, och därmed öka chansen att få 

intervjua dem. Jag anser dock att de störningar som valet av lokal resulterade i inte 

påverkade lärarna eller deras svar på mina frågor. Det var snarare så att efterarbetet 

av intervjuerna i form av transkribering försvårades något vid de tillfällen 

inspelningen plockade upp störande ljud och avbrott. Det hade därför varit önskvärt 

om samtliga intervjuer genomfördes helt ostört, vilket är något jag ska ta hänsyn till 

om jag intervjuar eller blir intervjuad i framtiden. 

 

Studiens validitet har stärkts genom att frågorna i intervjuguiden baserats på 

studiens syfte och frågeställningar och genom att alla förberedda frågor ställts till 

samtliga informanter. Dessutom har följdfrågor förberetts och använts för att 

fördjupa samtalet och för att behålla samtalets relevans för denna studie. Eftersom 

jag genom intervjuerna fått svar på det jag avsåg undersöka kan studiens validitet 

anses vara god. Insamlade data har dokumenterats genom ljudinspelningar och 

sedan transkriberats vilket gör att studiens reliabilitet stärks. Jag har tolkat insamlade 

data enligt Larsens arbetsgång för innehållsanalys (Larsen, 2009, s. 101–102). Detta 

har gjorts metodiskt med en intervju i taget och mot bakgrund av studiens teoretiska 

utgångspunkt. Beroende på hur insamlade data tolkas av olika forskare kan resultatet 

skilja sig åt (Larsen, 2009, s. 81). Men jag menar att om en annan forskare genomför 

denna undersökning vid ett annat tillfälle med utgångspunkt i min intervjuguide och 

teoretiska perspektiv skulle resultatet antagligen blivit detsamma. Därför anser jag 

att studiens reliabilitet är god. 

 
 

6 Resultat 
Resultaten av intervjustudien presenteras här utifrån studiens frågeställningar och 

teman som framkom under analysen av intervjumaterialet. Dessa teman är baserade 

på de samtal som skedde vid intervjuerna. Under varje rubrik beskrivs de teman som 

framkom, och ett förtydligande görs när dessa teman representerar ramfaktorer som 

lärarna gav uttryck för. Under intervjuerna likställde lärarna ibland val av och 

värdering av läromedlen. Trots det delas dessa upp utifrån varje frågeställning och 

utifrån lärarnas svar på intervjufrågorna, vilket resulterar i vad som kan anses vara 

upprepningar.  

 

6.1 Synen på läromedelsbegreppet 
Utifrån denna frågeställning delas resultatet upp i Ingela Korsells (2006, s. 10) 

övergripande indelningar primärt pedagogiskt material, vilka är de läromedel som 

är producerat för att användas i undervisning, och sekundärt pedagogiskt material, 

vilka är läromedel som inte är producerat specifikt för undervisning men som 

används med det syftet. Dessa indelningar är gjorda för att konkretisera vad för slags 

läromedel lärarna beskriver, och är därmed inte lärarnas egna indelningar när de 

talar om begreppet. 

 

6.1.1 Primärt material 

Vid frågan om vad den tillfrågade läraren anser ingå i begreppet läromedel svarade 

fyra lärare i första hand ”lärobok”. Lärare 1 menar att det alltid har funnits en 

lärobok och att det är så fortfarande. Lärare 5 inleder sitt svar med att säga att det 
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kan vara en lärobok. Lärare 2 beskriver begreppet läromedel först och främst som 

något man köper in till skolan för att använda i undervisningen. Lärare 3 funderar 

på svaret en stund men säger sedan: 

 
Läromedel enligt mig är… alltså, det finns ju olika typer… det första jag 

tänker på är liksom en bok… en lärobok… faktabok liksom. Det tänker jag 

på först. Jo, det skulle vara det… en lärobok… en faktabok man slår i, läser 

högt ur och diskuterar om. 

 

Lärare 4 utmärker sig jämfört med de övriga lärarna och säger: 

 
Ett medel för att lära sig något… någonting man kan använda för att lära 

något. Det kan egentligen vara vad som helst. 

 

Lärare 4 menar dock att traditionellt sätt ligger läroboken i fokus och förklarar att 

detta traditionella tankemönstret finns kvar, men tanke på årliga läromedelsmässor 

där företag lyfter fram läroböckerna. 

 

Samtliga lärare nämner medieplattformen SLI.SE som ett läromedel där de finns 

tillgång till pedagogiska filmer i olika ämnen och för olika årskurser. 
 

Jag känner att ibland behöver man något konkret att sätta i händerna på dem 

[eleverna]… och då är… tycker jag att film är bra… som stimulering… och 

starta någonting. 

 

Lärare 2 menar här att de korta faktafilmer som SLI.SE erbjuder kan vara en bra 

start på ett ämnesområde, då filmerna kan skapa ett intresse för det aktuella ämnet i 

ett inledande skede. Lärare 1 beskriver även det webbaserade läromedlet Liber 

Espresso där det finns tillgång till bland annat rörliga bilder och korta klipp i flera 

ämnen. Lärare 3 berättar om arbetsmoment där pedagogisk film och faktatext 

kompletterar varandra: 

 
Vi försöker kolla lite på filmer. /../  Så det är ju olika typer [av läromedel] 

beroende på vad själva uppgiften är liksom. Men det blir ju mycket texter… 

Just i historia hade vi ett inslag när vi kollade på film varje vecka. Vi hade 

liksom två dagar när vi jobbade med texter och två när vi jobbade med film... 

varje vecka... om det finns bra filmer... 

 

6.1.2 Sekundärt material 

Precis som Lärare 4 menar Lärare 3 att egentligen vad som helst kan vara ett 

läromedel. Inledningsvis svarade Lärare 3 ”läroböcker” men senare i intervjun 

beskrivs att förutom denna finns det egentligen inget som inte skulle kunna vara ett 

läromedel, eftersom man kan lära sig något av vad som helst. Lärare 3 menar att det 

inte finns några begränsningar och nämner exempelvis tidning och dator. Även 

Lärare 5 säger lärobok i första hand men fortsätter med att ge exempel som film, 

tidningsartikel, en person, videoklipp på Internet och spel. 

 

Både lärare 1 och 2 nämner sig själva som läromedel. Båda lyfter vikten av 

berättandet och förklarar att de gärna berättar om sig själva och sin barndom. Lärare 

1 menar även att när eleverna till exempel ska lära sig om Stockholms blodbad får 
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de en mer levande bild, om läraren står framför klassen och berättar om händelsen. 

Detta blir då en inledning till arbete med lärobok och instuderingsfrågor. 

 

Lärare 1 beskriver även naturen och besök till museum som läromedel och menar 

att det är nyttigt för eleverna att uppleva sådant. Även bilder och autentiskt material 

är läromedel enligt Lärare 1 och nämner sameslöjd och hantverksföremål. Lärare 1 

säger att om läraren har tillgång till saker som eleverna kan få se och känna på är 

det givande, och ju yngre elever desto viktigare är det. 

Alla lärare utom Lärare 2 nämner skönlitteratur som ett möjligt läromedel. 

 
För att få lite färg på hur det var att leva på den tiden. (Lärare 1) 

 

Det är absolut ett läromedel… det finns ju historiska berättelser som man 

kan få reda på mycket genom. (Lärare 3) 

 

Lärare 4 menar att det är roligt för eleverna om man använder skönlitteratur och film 

i undervisningen, och ger exempel på morgonens lektion där eleverna tittade på 

”Nils Holgerssons underbara resa” efter att tidigare ha läst boken. Lärare 4 beskriver 

även tillfällen då film använts i undervisningen och nämner ett tematiskt arbete i 

historia där eleverna fick se ”Asterix och vikingarna”. 

 

Lärare 3 beskriver att det inte finns så mycket läroböcker att tillgå i dennes skola, 

och därför producerar eget textmaterial i stor utsträckning. Detta material baseras på 

faktatexter från främst Internet. 
 

 

6.2 Val av läromedel 
Vid frågor som handlade om val av läromedel framkom teman som handlade om 

eleverna, ekonomi och kollegiet. Dessa teman representerar de ramfaktorer som 

lärarna gav uttryck för under intervjuerna, och utgör här underrubriker för att 

tydliggöra resultaten av dessa samtal med lärarna. Underrubrikerna är rangordnade 

enligt tolkningen av vad lärarna uttryckte var viktigast vid val av läromedel. 

Eleverna nämndes först, sedan ekonomin och slutligen kollegiet. 

 

6.2.1 Eleverna 

Vid frågan om vilka faktorer som spelar in när ett läromedel väljs ut lyfter samtliga 

lärare eleverna som det mest centrala. Lärare 1 menar att texter behöver vara lättlästa 

och att texten inte får vara för kompakt eftersom eleverna då enligt läraren ger upp: 

 
Får man inte med sig de som har det lite problematiskt med läsinlärningen… 

då tappar man ju dem… så tappar man ju allt annat också. 

 

Lärare 1 beskriver även att man har flera läromedel som ska täcka upp flera 

kunskapsnivåer hos eleverna. 

 
Man har en bok som de flesta fixar, så har man en annan bredvid som är lite 

lättare och så har man en som utmanar de duktiga. Sen är det så att de som 

är duktiga plockar mycket på nätet. De kompletterar det gamla vi har med 

nätet. 
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Lärare 1 pratar även om hur läromedlet är upplagt och anser att ett bra läromedel 

har korta stycken med luft emellan samt många bilder. Det ska vara inbjudande och 

intresseväckande för eleverna. Lärare 2 säger att man behöver tänka på vilka elever 

man har och se till att läromedlet har en svårighetsgrad som passar. 

 

Även Lärare 3 tänker först och främst på elevgruppen och menar att materialet som 

används skall vara innehållsrikt och intressant. När Lärare 3 producerar sitt eget 

textmaterial anpassas även detta för elevers olika förmågor att ta till sig en text: 

 
Med tanke på eleverna vi har behöver det vara ganska lättläst… så i vissa 

fall har jag skrivit om materialet så att det ska vara mer lättläst för vissa 

elever. Så att det ska vara så tillgängligt som möjligt för alla. 

 

Lärare 4 säger att man måste utgå från eleverna och sedan ta fram lämpliga 

läromedel som passar den enskilde individens behov. Lärare 4 nämner även att 

nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska behöver ett anpassat material. 

Lärare 4 beskriver även att ett material som tilltalar en elev kanske inte alls tilltalar 

en annan och menar att man behöver kunna erbjuda flera olika typer av läromedel 

för att möta eleverna: 

 
Man måste inte lära sig genom att läsa en bok… man kan lära sig genom att 

lyssna, genom att titta… och uppleva. 

 

Förutom att tala om att läromedlen behöver vara anpassade för eleverna lyfter Lärare 

5 precis som Lärare 1 vikten av att läroboken har ett intressant upplägg. Lärare 5 

menar att en lärobok ska vara tilltalande för ögat och att bilderna ska locka intresse 

för eleverna. 

 

6.2.2 Ekonomi 

Den ekonomiska faktorn vid val av läromedel nämns av samtliga lärare. Lärare 1 

och 4 menar att de inte ser en fast budget som begränsande i val av läromedel. Lärare 

1 säger: 

 
Den räcker till tycker jag som är gammal. Det tycker ju aldrig dom unga. 

Men jag tror... först har man en klumpsumma men då är även en... papper 

till kopiator och sånt med. Vi brukar ta bort ... alltså sånt där som är 

förbrukningsmaterial och räkna det för sig. Och sen får vi en klumpsumma 

per elev där vi kan köpa in läromedel. 
 

Lärare 1 säger att trots att man bara kan göra en storsatsning per läsår så påverkar 

det inte undervisningen. Med storsatsning menar Lärare 1 att om man behöver köpa 

in nya läroböcker i historia kan man inte samma år köpa in läromedel i till exempel 

matematik eller engelska. Man behöver satsa på ett ämne i taget och då köpa in för 

hela stadiet 4–6 samtidigt för att få kontinuitet. Lärare 3 beskriver problematiken 

med att behöva prioritera vad som är viktigast: 

 
Det handlar om pengar… Det är dåligt… Det borde finnas pengar till alla 

ämnen. /../ Det kan ju vara lika illa i historia som i matte, men matten kanske 

är lite, lite sämre. Då står man ju där och behöver vänta ett helt år på 

historieböcker. 
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Lärare 4 säger: 

 
Den finns ju... vi har en budget. /../ Det är ju klart... den är ju inte 

obegränsad... så skulle man vilja köpa in jättejättemycket så behöver man ju 

prioritera tillsammans i arbetslaget. 

 

Lärare 2 anser att det alltid är en ekonomisk fråga och menar precis som Lärare 4 

att det därför är viktigt att fundera tillsammans i arbetslaget vilket läromedel man 

väljer att köpa in. Endast Lärare 2 talar om att man även behöver värdera hur prisvärt 

läromedlet är och säger att det är viktigt att i arbetslaget fundera på vad man får för 

pengarna. Läraren menar även att man ibland får köpa in och testa ett läromedel med 

syfte att värdera det. Dessutom anser Lärare 2 att lärare i allmänhet är mer kritiska 

idag till vad de väljer för läromedel: 

 
Det märker vi när vi är på läromedelsmässan. De [utställarna] är extremt 

vänliga och skickar gärna med fjäsk-ex och sånt. 

 

Lärare 2 menar att det stora utbud av förlagsproducerade läromedel som finns gör 

det extra viktigt att vara noggrann i sitt val och värdering av dessa. 

 

6.2.3 Kollegiet 

Kollegiet är en viktig del av valet av läromedel enligt alla tillfrågade lärare. Lärare 

2 menar att arbetslaget tillsammans lägger upp en plan för vem som ska titta på vilka 

delar i ett läromedel. På så sätt blir det en bred bild av ett och samma läromedel där 

för- och nackdelar vägs samman inför köpet. Även lärare 1, 4 och 5 beskriver 

samarbetet i kollegiet för att välja rätt läromedel. Lärare 4 beskriver att de är två 

lärare som ansvarar för So-ämnena (historia, religion, geografi och 

samhällskunskap) och att dessa två tillsammans styr inköp av läromedel i dessa 

ämnen. När det handlar om val av läromedel för ett arbetsområde menar Lärare 5 att 

arbetslaget planerar tillsammans, och samtidigt plockar fram material som är tänkt 

att täcka arbetsområdet över tid. 

 
Vi arbetar ju på ett annat sätt än på en traditionell skola… så vi… det som 

vi ska göra nu på sportlovet… då arbetar ju vi… då planerar vi upp nästa 

temaområde. Under det arbetet tar vi ju också fram all litteratur… i 

princip… inte hundraprocentigt… men det är då vi kopierar och tar fram 

böcker. Vi gör en bank om det ämnet vi ska jobba med. Det gör vi vid ett 

tillfälle och har med hela resan. 

 

 

6.3 Värdering av läromedel 
När samtalen under intervjuerna berörde värdering och kvalitetsgranskning av 

läromedel låg fokus på teman som elever, löpande värdering, styrdokument och tid. 

De teman som berör elever, styrdokument och tid representerar de ramfaktorer som 

lärarna gav uttryck för under intervjuerna. De teman som berör elever och löpande 

värdering går ihop i varandra men presenteras ändå här separat för att förtydliga 

resultaten. 
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6.3.1 Eleverna 

När frågor kring värderingsfaktorer ställdes till lärarna var återigen eleverna i fokus. 

Lärare 1 menar att i första hand värderas layout och hur läromedlet passar den 

aktuella elevgruppen. Lärare 2 säger att det är viktigt att titta på svårighetsgraden på 

läromedlen så att den passar eleverna.  

 
Jag tittar ju igenom det för att se om det skulle kunna passa de elever som 

jag har. (Lärare 3) 

 
Man testar och kanske märker att det inte passar. Då släpper man det. ”Det 

här känns inte bra.” ”Språket i den här boken var för avancerat.” Så det 

sker ju en regelbunden utvärdering. Både av oss men också utav barnen. För 

dom har ju också en upplevelse såklart. (Lärare 4) 

 

Även Lärare 5 beskriver elevernas egen värdering utifrån sina egna tankar om 

inlärning: 

 
/../ jag tänker inte att den ena [boken] är bättre än den andra /../. För att det 

är så individuellt. Däremot försöker vi hjälpa barnen att fundera på ”hur 

ska du göra för att lära dig detta?”. Då blir det ju en värdering. ”Vilken typ 

av läromedel ska jag använda?”… då får de [eleverna] värdera… ”På vilket 

sätt kan jag lära mig detta bra?” /../ ”Vilket ger mig mest?”. 

 

Lärare 4 och 5 ger även ett liknande svar som Lärare 1, att läromedlen behöver vara 

estetiskt tilltalande för eleverna. 

 
Det ska vara tilltalande för ögat. Du ska vara nyfiken när du tittar i boken. 

”WOW, vilken fräck bild!”… upplägget… Det tycker jag är viktigt. 

(Lärare 5) 

 

6.3.2 Löpande värdering 

Lärare 4 berättar att läromedlen värderas löpande under ett arbetsmoment och då 

ofta i samråd med eleverna som en del av undervisningen: 

 
…samtidigt så försöker vi jobba mycket med att eleverna också ska värdera 

ett innehåll och det är där det är en fördel att det är många olika böcker. Då 

kan man tillsammans med barnen jämföra det som finns. /../ Värdera källans 

användbarhet… det står ju i kunskapskraven… /../ Det här står i den boken 

och den här står i den boken… det här står på den internetsidan. Vilket är 

mest sant och hur vet vi det? 

 

Det tematiska arbete som innehöll en filmvisning av ”Asterix och vikingarna” beskrivs av 

Lärare 4 som ett värderingsarbete. Lärare 4 menar att filmen är rolig för eleverna men att 

de behöver värdera dess trovärdighet: 

 

… är det vettigt… stämmer det… Den diskussionen tycker jag att man ska ha 

med barnen… även om de inte är så stora. /../ Hur uppfattades de 

[vikingarna]? Det är ju ingen gammal svensk viking som suttit och skrivit 

det där. Det är ju fransmännen som har uppfattat vikingarna på ett sätt. Men 

vi tar med barnen mycket. 
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Även Lärare 3 beskriver en löpande värdering över tid: 

 
Jag försöker värdera hela tiden, det jag använder. Det ska vara så 

innehållsrikt som möjligt och passa så många som möjligt. Nu har jag tre 

klasser så det är många som ska läsa det och förstå det. 

 

6.3.3 Styrdokument 

Samtliga intervjuade lärare säger att det är viktigt att utgå från Lgr11 vid val av 

läromedel. Lärare 2 tycker att det viktigaste är att läromedlet inte är för gammalt 

och att det följer den senaste läroplanen. Lärarna menar att läromedlen behöver vara 

anpassade för läroplanen, men ingen av dem säger att de själva granskar detta: 
 

Man räknar iskallt att det stoff som ska finnas finns där. Alltså, det finns 

ingen läromedelsförfattare som vågar hoppa över Lgr11 när han skriver sin 

bok. Han kollar ju att allt är med. /../ Så jag litar på att de vet vad de gör, de 

som skriver läromedlet. (Lärare 1) 

 

Jag känner att om det är ett läromedel som är granskat så känner jag tilltro 

till det. Jag kan inte… göra allt. Alltså jag som lärare måste kunna lita på 

att är det ett förlag som gett ut ett läromedel i historia med kopplingar till 

Lgr11 så måste jag ha tillit till den. (Lärare 4) 

 

Det är nog få läromedel idag som inte görs med Lgr11 som utgångspunkt. 

Står det att det följer det, Lgr11, så gör jag inte något eget… så litar jag på 

det. (Lärare 5) 

 

6.3.4 Tid 

När frågan om den tid som läggs ner på att välja och värdera läromedel ställdes 

menar de flesta lärare att denna tid är för kort. Lärare 2 säger att det skulle vara bra 

med mer tid till att sätta sig in i ett läromedels kvaliteter. Lärare 2 menar att förr var 

det vanligare med ämnesansvariga som var insatta i sitt ämne och då kunde det 

uppstå bra samtal om lämpliga läromedel. Lärare 1 höjer rösten när denne svarar på 

frågan och säger: ”Alldeles för kort… ALLDELES för kort!”. Lärare 1 menar att 

oftast kommer en kollega med en bok som denne tycker skulle passa, och den 

tillfrågade bläddrar igenom lite snabbt för att få en snabb överblick innan beslut tas. 

Dock säger Lärare 1 att man ibland tar hem boken för att titta lite mer noggrant. 

Lärare 3 säger: 

 
Det blir ju alldeles för lite tid än vad det borde vara. Det är många ämnen. 

Jag försöker så gott jag kan men egentligen lägger jag för lite tid kan jag 

tycka själv. Jag kollar igenom lite snabbt och ”det blir bra”…Alldeles för 

lite tid. 

 

Även Lärare 4 beskriver tidsbristen: 
 

Jag kan inte… Det finns inte på kartan för mig att jag ska lusläsa allt innan 

och kontrollera… 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av insamlade data utifrån föreliggande studies 

frågeställningar, i relation till bakgrund, tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt. Utifrån frågeställningarna utgör resultatdiskussionen följande 

underrubriker: 

 Synen på läromedelsbegreppet 

 Val av läromedel 

 Värdering av läromedel 

Under rubrikerna ”Val av läromedel” och ”Värdering av läromedel” diskuteras 

resultatet utifrån studiens bakgrund, tidigare forskning och de ramfaktorer som 

lärarna gav uttryck för under intervjuerna. Avsnittet avslutas med en kort reflektion 

kring resultatdiskussionen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares resonemang kring val och värdering 

av läromedel i historieämnet. Studiens frågeställningar ligger till grund för 

underrubrikerna i detta avsnitt. 

 

7.1.1 Synen på läromedelsbegreppet i historia 

Synen på begreppet läromedel skiljer sig åt beroende på vem som beskriver detta. 

Skolverket menar att läromedel är resurser för lärande och kan innefatta flera olika 

typer av material och verktyg (Skolverket, 2015a). Robert Thorp anser att när det 

handlar om medier och läromedel i historieämnet kan vad som helst som förmedlar 

historia inkluderas i begreppet (Thorp, 2014, s. 13). Inledningsvis är det endast 

Lärare 4 som har en liknande syn på läromedel och säger att det innebär ”ett medel 

för att lära sig något”. Efter lite funderande tycker även Lärare 3 att det inte finns 

något som inte skulle kunna vara ett läromedel eftersom man kan lära sig något av 

vad som helst. Under samtalens gång breddas lärarnas syn på begreppet där de 

lägger till film, skönlitteratur, spel och personer som läromedel. Lärare 1 och 2 

nämner sig själva som läromedel, vilket även Thorp anser vara ett läromedel när han 

beskriver olika historieförmedlande objekt (Thorp, 2014, s. 13). 

 

Fyra lärare i denna studie beskriver läroboken allra först när frågan ställs kring vad 

som är läromedel enligt dem. Lärare 2 menar att läromedel först och främst är det 

som skolan köper in i undervisningssyfte. Även när det handlar om film som 

läromedel beskrivs nästan enbart kortare pedagogiska faktafilmer. Det stämmer 

överens med vad Ingela Korsell skriver. Hon menar att begreppet läromedel ofta 

likställs med ”lärobok” eller andra primära material, det vill säga 

förlagsproducerade läromedel (Korsell, 2006, s. 9). Korsell beskriver även 

lärarproducerade läromedel och nämner bland annat arbetshäften (Korsell, 2006, s. 

10). Endast Lärare 3 beskriver sådant material och menar att detta material skrivs 

dels för att det saknas läroböcker och dels för att kunna anpassa texterna till 

elevgruppen. 

 

Trots att ”lärobok” är det som flest lärare i studien nämner först är det intressant att 

lyssna på deras resonemang när de kommer fram till andra saker som kan vara ett 
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läromedel. Lärare 1 nämner exempelvis inte sig själv som ett läromedel förrän i 

slutet av intervjun, och motiverar detta med att funderingar kring berättande dök upp 

under vårt samtal. Lärare 4 som beskriver att läromedel kan vara vad som helst säger 

att läroboken är i fokus av traditionella skäl. Reichenbergs studie visar att det näst 

viktigaste kriteriet för val av läromedel är tidigare erfarenheter (Reichenberg, 2014, 

s. 80). Lärare 1 menar att det alltid funnits en lärobok och att det är så även i 

dagsläget. Jag tolkar detta som att erfarna lärare i första hand ser läromedel som det 

som alltid varit läromedel i undervisningen, det vill säga läroboken, trots att 

definitionen breddas under intervjuerna. Lärare 3 är ny i yrket men säger ändå att 

den första tanken är läroboken. Det skulle kunna bero på vilka läromedel som finns 

tillgängliga på skolan och vad kollegor använder sig av i sin undervisning. 

Reichenberg nämner att kollegiala rekommendationer är en viktig del vid val av 

läromedel (Reichenberg, 2014, s. 80).  

 

7.1.2 Val av läromedel i historia 

Samtliga lärare i föreliggande studie säger att eleverna är utgångspunkten när de 

väljer läromedel. De menar att texten behöver vara anpassad för elevernas 

individuella behov och läsförmåga. Det vill säga att texterna som möter eleverna ska 

varken vara för svåra eller för lätta. Detta står i motsats till Reichenbergs studie där 

lärarna anser att hur lättläst ett material är inte är det centrala vid val av läromedel 

(Reichenberg, 2014, s. 80). Det skulle kunna bero på att de tillfrågade lärarna i 

Reichenbergs studie är verksamma i grundskolans alla årskurser, och att lärare i 

andra årskurser än 4–6 i högre grad svarar att andra kriterier är viktigare vid val av 

läromedel.  Annat som lyfts som viktiga aspekter är att innehållet i läromedlet är 

inbjudande och intresseväckande och estetik och layout är viktigt. Lärare 1 och 5 

talar särskilt om bilder i läroböcker och menar att de behöver vara många och 

lockande i sin utformning. Lärare 4 menar dessutom att man behöver använda sig 

av flera olika läromedel för att nå hela elevgruppen och deras enskilda behov, 

eftersom olika saker tilltalar eleverna och alla lär inte på samma sätt. Lärarna 

uttrycker ett tydligt fokus på elevernas behov och förmåga men även aspekter som 

lockar till intresse. Ur ett ramteoretiskt perspektiv hör dessa delar till de inre ramar 

som lärare har att förhålla sig till.  De ingår dessutom i det genomförandefält som 

enligt Arfwedson & Arfwedson (2002, s. 117, 120) berör lärande och inlärning. Det 

vill säga de ramar kring individualisering som krävs för att möta varje elevs behov 

och kunskapsnivå. Enligt modellen som beskriver ramfaktorteorin (se Figur 1, s. 6; 

Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 98) betyder detta att elevernas individuella 

inlärningsbehov är de inre ramar som lärarna behöver förhålla sig till när de 

genomgår processen att välja läromedel. Resultatet av detta blir då att lärarna väljer 

de läromedel som passar den aktuella elevgruppen. 

 

Varje skola har en budget för läromedel och samtliga lärare i denna studie menar att 

ekonomin är en viktig faktor när de ska välja läromedel. Lärare 1 menar att på 

dennes skola ingår även förbrukningsmaterial i denna budget. Trots det säger Lärare 

1 att detta inte är begränsande. Inte heller Lärare 4 anser att skolans 

läromedelsbudget begränsar. Lärare 4 och 2 lyfter att ekonomin handlar om en 

prioriteringsfråga som man diskuterar i arbetslaget. Reichenbergs undersökning 

visar att ekonomin inte är en viktig fråga vid val av läromedel (Reichenberg, 2014, 

s. 80). Denna studie visar att ekonomin tas i beaktande av samtliga lärare men enligt 
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två av dem är den inte begränsande. Det kan verka motsägelsefullt att lärarna menar 

att det är viktigt att ta hänsyn till ekonomin men att det samtidigt inte begränsar 

valet. Det kan bero på att budgeten räcker till det som är tänkt att köpa in och är 

därför inte begränsande, men jag menar att en prioritering mellan ämnen kan ses 

som begränsande. Om nya läromedel krävs i flera ämnen under samma läsår behöver 

eventuellt svåra prioriteringar göras. Skolors ekonomi är styrd av staten, kommunen 

och den enskilda skolan. Stat och kommun hör till de yttre ramarna och ligger 

utanför skola och undervisning (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 117). Staten ger 

kommunen ekonomiska resurser som sedan fördelas på kommunens skolor. På 

skolnivå hör sedan ekonomin till de inre ramarna enligt Juhlin Svensson (1998, s. 

51), eftersom läromedelsbudgeten hanteras av arbetslaget. Så som lärarna beskriver 

ramfaktorn ”ekonomi” ser de den som en inre ram, eftersom de endast talar om 

ekonomin utifrån skolan och arbetslaget. De yttre och inre ramar som berör 

ekonomin påverkar i hög grad de val av läromedel som lärarna gör (processen). De 

resultat som är möjliga att uppnå utifrån dessa ramar är att lärarna behöver prioritera 

vilka läromedel som kan köpas in och när. 

 

Juhlin Svenssons studie visar att sex av tio lärare väljer läromedel i samråd med 

kollegor (Juhlin Svensson, 1998, s. 31). I inledningen av föreliggande studie 

beskrivs kort Lärarnas Riksförbunds studie från 2012 där resultatet bland annat visar 

att arbetslaget i stor utsträckning är av betydelse vid val av läromedel (Lärarnas 

Riksförbund, 2012, s. 8). Reichenberg menar att lärarna i hennes studie anser att 

kollegiet är den tredje viktigaste aspekten vid val av läromedel (Reichenberg, 2014, 

s. 80). Även resultaten av denna studie visar att kollegiet är av stor betydelse vid val 

av läromedel. Enligt Lärare 2 lägger arbetslaget upp en plan där olika lärare 

fokuserar på olika delar av läromedlen. Lärare 4 menar att de lärare som undervisar 

i samma ämnen tillsammans avgör vilka läromedel som behövs. Lärare 5 berättar 

att när arbetslaget tillsammans planerar ett nytt arbetsområde väljs läromedel ut och 

blir en ”bank” som används under hela arbetet i det specifika området. Detta tyder 

på att lärare ser det som viktigt att ha stöd av och i arbetslaget när läromedel ska 

väljas, både enligt tidigare forskning och i denna studie. Samarbete i arbetslaget är 

en inre ramfaktor. Lärarna beskriver ett nära samarbete där beslut tas kring val av 

läromedel och hänsyn tas till lärande och undervisningsstrategier men även den 

budget som arbetslaget har till förfogande (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s. 117, 

121). Arbetslaget blir den inre ram som påverkar och påverkas av processen av att 

välja läromedel, och resultaten som är möjliga att uppnå vid dessa val är avhängt på 

hur samarbetet i arbetslaget sker under processens gång. 

 

7.1.3 Värdering av läromedel i historia 

När frågan om hur lärarna värderar de läromedel de väljer ställs beskriver de 

återigen vikten av att de ska passa elevgruppen. Lärarnas svar på frågan genomsyras 

av elevanpassning. De nämner textens svårighetsgrad, layout och om detta passar 

just deras elever. Lärare 4 menar att man testar och ser om läromedlet passar 

eleverna, och om det inte fungerar byter man ut det. Läraren beskriver detta som en 

process där även eleverna är involverade i värderingen. Lärare 4 menar även att 

denna typ av värdering sker löpande där man tillsammans med eleverna ställer olika 

läromedel mot varandra. Lärare 4 menar att detta blir en del i undervisningen och 

framför allt historisk källkritik. Lärare 3 säger att de läromedel som denne använder 
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värderas hela tiden för att kunna anpassas till elevernas individuella behov och 

förståelse. Detta beskriver Johnsson Harrie som ett av kriterierna vid den tidigare 

läromedelsgranskningen (Johnsson Harrie, 2009, s. 148–164). Hon kallar detta för 

”utformning” och menar att detta kriteriet bland annat innebar att läromedlet ska 

vara intresseväckande och att det var anpassat för ålder, förkunskaper och 

erfarenheter. Denna värdering verkar vara viktigast för de tillfrågade lärarna och 

något som de arbetar mycket utifrån när de väljer och värderar läromedel. Detta kan 

bero på att de hela tiden ser till elevernas behov och att undervisningen ska anpassas 

för alla enskilda individer. Återigen beskriver lärarna de inre ramar som berör 

elevernas behov och den anpassning som möter varje individs sätt att lära 

(Arfwedsson & Arfwedsson, 2002, s. 117, 120). 

 

När det handlar om att kontrollera om läromedlen följer det som anges i läroplanen 

menar samtliga lärare att detta är väldigt viktigt. Lärare 2 menar att det är viktigt att 

läromedlen följer den senaste läroplanen och därmed inte är för gammalt. Trots att 

det är en så viktig del för lärarna berättar samtliga att de inte gör en egen granskning 

av detta. De förlitar sig på att läromedelsförfattare och förlag gör denna kontroll 

innan utgivning. Lärare 1 menar att läromedelsförfattarna inte vågar hoppa över 

läroplanen. Lärare 4 och 5 säger att om förlaget anger att läromedlet är skrivet utifrån 

den aktuella läroplanen måste de lita på det. Lärare 4 säger dessutom ”jag kan inte 

göra allt” vilket jag tolkar som att tiden inte räcker till. 

 

Detta följer den kritik Skolinspektionen riktar mot lärares värdering av läromedel i 

historieämnet. De menar att lärare inte gör en egen värdering och säkerställer att 

läromedlen möter kursplanens förmågor. Rekommendationen är att lärarna ser över 

och byter ut eller kompletterar vid behov för att vara säkra på att läromedlen bidrar 

till att utveckla förmågorna (Skolinspektionen, 2015, s. 31–32). Detta är sedan den 

statliga förhandsgranskningen lades ner 1991 lärarens ansvar (Johnsson Harrie, 

2009, s. 223; Skolverket, 2015b). Läroplan och andra styrdokument är något som 

lärare har en skyldighet att följa och arbeta utifrån. Dessa är yttre ramar som är 

statligt styrda vars innehåll lärare inte kan påverka (Arfwedson & Arfwedson, 2002, 

117). Det betyder att de yttre ramar som handlar om Lgr11 ska påverka den process 

lärarna går igenom för att välja läromedel. Ett möjligt resultat av detta bör då bli att 

de läromedel som väljs faktiskt följer Lgr11, och lärarna har själva kontrollerat detta 

under processens gång. Det som lärarna beskriver här är istället att ramfaktorn Lgr11 

påverkar processen kring val av läromedel men att resultatet av detta kan 

ifrågasättas. Det är oroväckande att lärarna i föreliggande studie förlitar sig så 

fullständigt på att författare och förlag utgår från Lgr11 när de producerar läromedel. 

Jag menar att författare och förlag vill sälja just sitt läromedel och lärare bör därför 

vara mer kritiska till vad dessa innehåller. 

 

En av lärarna (Lärare 2) beskriver att det stora utbud av läromedel som finns ställer 

krav på att lärare och menar att läromedlet behöver vara prisvärt. Det är enligt 

läraren viktigt att fundera på vad man får för pengarna.  Lärare 2 menar att lärare, 

på grund av det stora utbudet och skolans budget, är mer kritiska nu än tidigare till 

läromedel och dess innehåll. När det handlar om Lgr11 är detta uttalande 

motsägelsefullt. Läraren anser att det är viktigt att läromedlet följer den aktuella 

läroplanen men gör ingen sådan kontroll själv. Om lärare är mer kritiska och 
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prismedvetna än tidigare bör detta vara grund för att de ska granska läromedlen ännu 

mer, vilket inte är fallet enligt föreliggande studies resultat. 

 

Tid är ett framträdande problem för de intervjuade lärarna både när det handlar om 

val och värdering av läromedel. Lärare 1 menar att alldeles för lite tid läggs på 

läromedel och att en snabb överblick oftast är det som styr val och värdering av 

läromedlet. Lärare 2 berättar att det förr var vanligare med ämnesansvariga vilka var 

extra insatta i ämnet vilket bidrog till val av lämpliga läromedel. Lärare 2 anser att 

det skulle behövas mer tid för att utvärdera kvaliteten på de läromedel som ska köpas 

in. Lärare 3 tycker att tiden inte räcker till eftersom det är många ämnen vars 

läromedel ska värderas. Lärare 3 beskriver samma procedur som Lärare 1 och säger 

att en snabb genomgång av läromedlet oftast får räcka. När samtalen under 

intervjuerna handlar om ramfaktorn ”tid” beskriver lärarna att denna inte räcker till 

när de framförallt ska värdera de läromedel som väljs ut för undervisningen. Detta 

ligger i linje med den beskrivning som ges av Lindblad, Linde & Naeslund (1999, 

93). De menar att begränsande ramar som just tid styr processen och på grund av 

detta är vissa resultat omöjliga att uppnå (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 93). 

Det vill säga att ramfaktorn ”tid” begränsar lärarna i processen kring att välja 

läromedel vilket påverkar resultatet. I föreliggande studie blir resultatet att lärarnas 

tidsbrist gör att de ibland väljer läromedel ganska oreflekterat eftersom de menar att 

de tittar igenom läromedlet och avgör ”på stående fot” om det verkar bra. Dessutom 

påverkar tidsbristen den granskning som lärarna bör göra, främst gällande 

läromedlets innehåll i förhållande till Lgr11. 

 
7.2 Reflektion kring resultatdiskussionen 
Den första frågan som ställdes vid intervjuerna var vad lärarna ansåg vara ett 

läromedel. Fyra lärare svarade inledningsvis ”lärobok” men denna bild av läromedel 

förändrades under samtalets gång. Trots denna inledning av intervjun utgick 

samtliga lärare från läroboken när de svarade på efterföljande frågor, med ett 

undantag vilket handlade om filmer. När lärarna beskriver val och värdering av 

läromedel nämner de lärobokens text och layout. De talar om den ekonomiska 

faktorn och att prioriteringar kan behöva göras för att köpa in läromedel. När 

samtalet berör Lgr11 beskriver samtliga lärare att de förlitar sig på att författare och 

förlag när det handlar om läromedlens koppling till kursplanen. Jag anser att detta 

är ett intressant resultat eftersom lärarna under samtalen breddar sin definition av 

begreppet läromedel, men ändå landar i det mer traditionella i form av läroboken 

när de beskriver sina val kring läromedel. Jag har inget svar på vad detta kan bero 

på men reflekterar kring om det har att göra med tradition och vana, där skolornas 

kultur kring läromedel ”sitter i väggarna”. 

 

Denna studies resultatdiskussion saknar till viss del ett historiedidaktiskt perspektiv. 

Trots att intervjufrågorna och informanternas reflektioner styrdes till historieämnet 

i relation till läromedel framkom aspekter som snarare var mer allmändidaktiska än 

ämnesspecifika. När de beskrev val av läromedel visar resultatet att lärarna utgår 

från samma kriterier oavsett vilket ämne läromedlen behandlar. Detsamma gällde 

vid värdering av läromedlen. Detta kan bero på att samma kriterier ligger till grund 

för val och värdering av läromedel som de tillfrågade lärarna gör, oavsett ämne. Det 

skulle även kunna bero på att lärarna inte ser historieämnet som så viktigt att de 
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behöver se till kriterier som skiljer sig från andra ämnen. Ytterligare ett tecken på 

det senare skulle kunna vara det förtroende för läromedelsförlag och dess löften om 

koppling till Lgr11 som lärarna i studien förlitar sig på. 

 

Lärarna i föreliggande studie förlitar sig på förlagens förmåga och löften om att 

kvalitetsgranska de läromedel som ges ut. De anser även att tiden inte räcker till för 

att värdera och granska läromedel i den utsträckning som krävs. Det ligger i linje 

med de undersökningar som genomförts av Lärarnas Riksförbund (2012, 2014). I 

ett större perspektiv är detta enligt mig tydliga tecken på att en oberoende 

granskning av primära material skulle vara värdefull, det vill säga att 

läromedelsgranskningen i Sverige återinförs. Däremot skulle detta vara omöjligt att 

genomföra när det berör sekundärt material, där läraren även fortsättningsvis själv 

behöver granska de material som används i undervisningen. 

 
 
8 Sammanfattning och vidare forskning 
Denna undersökning visar att det viktigaste kriteriet för val av läromedel är att de 

ska passa den aktuella elevgruppen. Läromedlen ska vara anpassade för olika 

kunskapsnivå och förmåga och dessutom är det viktigt att läromedlet är intressant 

och estetiskt inbjudande. Ekonomin är något som samtliga lärare i studien talade 

om. De menade att de hela tiden behövde tänka på budget och prioriteringar men att 

det samtidigt inte kändes begränsande. Dessutom verkade tid vara en bristvara för 

lärarna som menade att de lade ner för lite tid på att granska läromedlen. Dessutom 

förlitade sig samtliga lärare på att läromedelsförfattare och förlag såg till att de 

utgivna läromedlen utgick från Lgr11. De menade att de därmed inte gjorde en egen 

kontroll av detta. Det som kan anses förvånande är att trots lärarnas breda syn på 

begreppet läromedel utgår de ändå från läroboken när de svarar på de flesta frågor 

under intervjuerna. En slutsats kan dras gällande denna studies resultat och det är att 

samtliga lärare har liknande tankar kring vad som är viktigt när det handlar om val 

och värdering av läromedel. 

 

Det finns få undersökningar gällande lärares val av läromedel enligt tidigare 

forskning (Norlander, 2016, s. 32; Reichenberg, 2014, s. 73), och dessutom 

behandlar svensk och nordisk historiedidaktisk forskning sällan årskurs 4–6 

(Stolare, 2014, s. 1). Med detta i åtanke menar jag att ytterligare forskning gällande 

lärares läromedelsval i historieämnet för årskurs 4–6 skulle kunna vara intressant. 

Även ytterligare forskning kring hur lärare värderar och kvalitetsgranskar läromedel 

skulle vara av intresse med tanke på det ansvar som åligger lärare i deras uppdrag 

(Johnsson Harrie, 2009, s. 223; Skolverket, 2015b). 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
 

Information om en intervjustudie om lärares val av 
historieläromedel i årskurs 4–6. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Jag heter Lena Hermansson och går sista terminen på grundlärarprogrammet 4–6 på 

Högskolan Dalarna. I mitt examensarbete har jag valt att skriva om läromedel i 

historieämnet för årskurs 4–6. Tidigare forskning kring lärares val av läromedel är 

begränsad, och den forskning som finns fokuserar oftast på lärare i högstadium och 

gymnasium. Syftet med denna studie är ta del av hur lärare för årskurs 4–6 väljer 

historieläromedel, och vilka faktorer som spelar in vid dessa val. 

 

I studien kommer jag att intervjua ett antal lärare som undervisar i historia i årskurs 

4–6, om deras val av läromedel i ämnet. Intervjun kommer att genomföras under 

vecka 5–6 på en tid och plats som passar dig, och beräknas ta högst 45 minuter. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Du får självklart ta del av denna uppsats om så önskas. 

 

Eftersom jag inte vill förlora delar av vad som sägs behöver jag spela in intervjun, 

för att senare kunna gå tillbaka och lyssna igen. Inspelningen kommer även att 

transkriberas. Jag ber därför om din tillåtelse att spela in vårt samtal. 

Ljudinspelningen behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i 

vetenskapligt syfte för detta examensarbete. Namn på kommun, skola och personer 

anonymiseras. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 
 

 

Om du har frågor kring studien kan du kontakta nedanstående. 

 

Student   Handledare 

Lena Hermansson  Henrik Åström Elmersjö 

Tel: xxxx-xxxxxx  E-post: xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 - Samtyckesbrev 

 
 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie. 
 

 

 

Denna studie handlar om läromedel i historieämnet, och då specifikt om de faktorer 

som ligger bakom lärares val av läromedel. Syftet med denna studie är ta del av hur 

lärare för årskurs 4–6 väljer historieläromedel, och vilka faktorer som spelar in vid 

dessa val. 

 

Tidigare forskning kring lärares val av läromedel är begränsad, och den forskning 

som finns fokuserar oftast på lärare i högstadium och gymnasium. För att kunna 

bidra till denna forskning är det av intresse att undersöka hur val av läromedel för 

historieundervisningen görs i årskurs 4–6. 

 

För att kunna gå tillbaka till vad som sägs under vårt samtal spelas detta in. 

Inspelningen kommer även att transkriberas. Ljudinspelningen behandlas 

konfidentiellt och kommer endast att användas i vetenskapligt syfte för detta 

examensarbete. Namn på kommun, skola och dig kommer att avidentifieras i 

examensarbetet. 

 

 

 

Härmed är jag informerad om undersökningen. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan 

närmare motivering. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och bli intervjuad. 

 

 

Namnteckning: _____________________________________________________

  

Namnförtydligande: _________________________________________________ 

 

Ort och datum: _____________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Intervjuguide 

 Förklara innehållet i samtyckeskravet. 

 Be om en underskrift. 

 Fråga om informanten vill säga något innan vi startar. 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur länge har du undervisat i historia? 

Intervjufrågor (Kursiv text: eventuella följdfrågor) 

3. Vad är ”läromedel” enligt dig? 

Vad kan vara ett läromedel? Finns det något som du upplever inte vara ett 

läromedel men som du sett använts som det? 

 

4. Hur påverkar du valet av historieläromedel? 

Om du inte påverkar valet: Vem bestämmer? Vilka kriterier utgår denne 

ifrån? Har du klagat på att du inte kan/får påverka, till arbetslag/rektor? 

Har du möjlighet att få läromedlet utbytt om du inte är nöjd? 

  

5. Vilka faktorer spelar in när du väljer ett särskilt läromedel? 

Vad och vem tas det hänsyn till? Styrdokument? Syftet med undervisningen? 

Ekonomi? Upphandling? Tid? Elevernas behov? Elevernas önskemål? 

Arbetslag? Rektor? Ge exempel på läromedel du valt och vad som påverkat 

valet. 

 

6. Hur ser värderingen ut av läromedlen du använder? 

Gör du värderingen själv? Hur går den till? Gör någon annan en 

värdering? Vem? Vad tycker du om den värdering som görs? Får du ta del 

av kriterier och resultat? Om du tycker att det brister, vad gör du? 

 

7. Hur mycket tid lägger du på att välja läromedel? 

Hur mycket tid lägger du på att värdera läromedlet? 

Räcker tiden till? Om nej, varför inte? 

 

8. Hur ofta ser du över läromedlen och byter ut/kompletterar dem? 

Varje nytt arbetsmoment? Varje nytt centralt innehåll? Varje elevgrupp? 

Hur kan detta ske/se ut? Exempel? 

 

9. Vad anser du om hur läromedlen väljs ut? 

Om du väljer själv, hur fungerar det? Fördelar och nackdelar. 

Om någon annan väljer, hur fungerar det? Fördelar och nackdelar. 

 

10. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

 Avslut 


