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lärare, som har ställt upp på intervjuer och på att besvara enkäter, utan er hade detta arbete inte varit 

möjligt. Jag vill också tacka min handledare Marie Nordlund utan vars hjälp detta arbete aldrig 

blivit färdigställt. Till sist vill jag också tacka min familj som stöttat mig under hela utbildningen 

och särskilt nu med detta examensarbete. 
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Abstrakt 

 
Denna studies syfte är att belysa hur engelsklärare i Norrbotten och främst i Luleå kommun väljer 

läromedel till sin undervisning i lågstadiet och vilka kriterier de använder sig av för att göra detta. 

För att besvara detta användes en blandning av kvalitativa forskningsintervjuer och kvantitativ 

analysmetod med totalt fem intervjuer och 45 enkätsvar. Resultatet visar att de flesta lärare inte 

använder den traditionella läroboken utan använder sig av egenhändigt producerat material och 

material lånat från internet, samt sådant de lånar från varandra. Resultatet visar även att de flesta 

lärare är medvetna om kopplingen mellan läromedel och läroplanen. De slutsatser som kan dras av 

detta är att det faktiskt finns kriterier för valet av läromedel, men att alla inte använder sig av 

samma.  

 

Nyckelord: läromedel, engelskundervisning, läroplan 
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1. Inledning 

 

Med läromedel är det svårt att hitta ett rätt, det finns inget enda som är rätt.  

(Informant A) 

 

I dagens skola ställs lärare och annan personal dagligen inför nya utmaningar. En av dessa är att 

välja rätt läromedel till eleverna för att de ska kunna utveckla sin kunskap, sig själva och sin egen 

syn på världen. Utmaningen med detta beslut ligger dels i kvaliteten hos de läromedel som finns att 

tillgå, men också i den enorma kvantitet av läroböcker som ständigt produceras, vilket gör det 

svårare att välja. Ändamålsenliga läromedel anser jag är viktiga i alla skolans ämnen, men kanske 

särskilt för språkundervisning då språk är nyckeln till kunskap: utan språk kan eleven inte 

tillgodogöra sig kunskap vare sig verbalt eller skriftligt. När eleverna ska lära sig ett nytt språk eller 

utveckla sitt modersmål behöver de ändamålsenlig och pedagogisk litteratur. Problemet eller 

utmaningen med att välja läromedel är utgångspunkten för detta examensarbete, mer specificerat 

läromedel som används i engelskundervisningen för årskurserna 1-3.  

 

 I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, (Skolverket, 2011a) 

står det följande i kursplanen för engelska under rubriken Syfte: ”Språk är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära” (s. 30). Detta citat speglar hur viktigt språket är för 

människor. Vi är beroende av vårt språk när vi kommunicerar oavsett om det är skriftlig eller verbal 

kommunikation, därför blir språkundervisning i skolan ett verktyg för att garantera att eleverna ska 

kunna leva ett socialt liv i såväl skola som samhälle (Skolverket, 2011a). Språket formar individer 

och stärker dem om förutsättningarna är de rätta, men lika lätt kan språket försvåra individens 

utveckling om dennes språkkunskaper är bristfälliga. Språket kan även hindra utveckling av elevers 

lärande inom skolan då skolans verksamhet bygger på språklig kommunikation (Lundahl, 2009). 

Lundahl (2009) menar att ”[o]beroende av vilka läromedel som används måste undervisningen utgå 

från elevernas kunskaper och ha en tydlig kommunikativ inriktning” (s. 53).  Grunden för elevernas 

språkkunskaper måste vara solid för vidare utveckling, vilket betyder att stort fokus måste läggas på 

att ge eleverna möjligheter att ta till sig den kunskapen. Dessa möjligheter inom skolans värld bör 

vara varierade för att kunna nå ut till alla elever och för att skapa motivation för lärande. Pauline 

Gibbons (2002) uttrycker det på följande sätt: ”Det lärarna väljer att göra i klassrummet, och då i 

synnerhet den stöttning de ger, har en avgörande betydelse för att eleverna ska lyckas” (s. 28). Det 

är en förutsättning för lärare att skapa motivation och intresse för lärande hos eleverna. Genom att 

variera undervisningen vad gäller läromedel, verktyg och medier kan läraren väcka och hålla kvar 

elevernas intresse.   

 

Denna uppsats handlar om hur engelsklärare i Norrbotten väljer läromedel till undervisningen och 

vilka kriterier urvalet baseras på. Genom att belysa denna del av en engelsklärares yrke hoppas jag 

kunna fylla ett hål i den pedagogiska vetenskapen. Denna uppsats kommer inte att ge klara kriterier 

för hur man skall välja läromedel i engelskundervisning, utan kommer istället att belysa vad de 

lärare som ingår i denna studie anser vara de viktigaste kriterierna. Alla moment i detta 

examensarbete, exempelvis intervjuer, har blivit genomförda av mig som står som ensam författare 

av detta arbete.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att försöka särskilja vilka kriterier som styr selektionsprocessen 

runt läromedel för engelskundervisning, med fokus på det material som engelsklärare använder till 

elever i årskurs 1-3. De frågeställningar som bygger upp arbetet är: 

 

 Vilken typ av läromedel använder sig engelsklärare i Norrbotten av? Under vilka premisser 

har dessa valts ut? 

 Om läraren tillhandahåller eget material, vad baseras innehållet i materialet på? 

 Finns det en direkt koppling mellan lärobok/material och läroplan? Om ja, hur? 

 Vilka kriterier anser lärare att läromedel och material som aktivt brukas i undervisningen 

ska uppfylla? 
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3. Bakgrund 

 

Detta avsnitt berör engelskämnets historia i den svenska skolan, hur detta examensarbete är 

förankrat i styrdokument och lagar, samt teorier rörande språkundervisning och utveckling 

tillsammans med tidigare forskning i ämnet.  

 

 

3.1 Engelskundervisning genom historien i Sverige 

 

Engelska som obligatoriskt skolämne är ett relativt nytt fenomen i den svenska skolan. Från början 

av 1900-talet till modern tid och dagens skola har många förändringar skett och den svenska skolan 

har utvecklats i takt med samhället. Skolan har gått från halvtidsskola för vissa elever, med förlängt 

läsår, till en förlängning av skolpliktstiden och heltidsläsning för samtliga elever. Efter 1950 års 

riksdagsbeslut tillbringades fler timmar i skolan och detta resulterade i att varje separat ämne även 

fick mer tid i klassrummet än tidigare (Richardson, 1977). Men trots att elever tillbringade mer tid i 

skolan hade ännu inte engelskan blivit högt prioriterad. Skolöverstyrelsen initierade år 1983 en 

rapport utarbetad av Lars Holmstrand, Engelska på lågstadiet, som behandlar engelskans utveckling 

och användning i den svenska skolan från 1940-talet fram till 1980-talet. Holmstrand skriver att 

engelskan som skolämne ännu inte på 1940-talet fått något genomslag i folkskolans allmänna 

undervisningsplaner, utan att engelskan som ämne i skolan endast fanns på spridda skolor i Sverige 

(Holmstrand, 1983).  

 

I och med 1940 års skolutredning (SOU 1944:21, 1946:11) och 1946 års skolkommission (SOU 

1948:27) kom ämnet engelska att bli allt mer prioriterat eftersom dessa utredningar och 

betänkanden lade allt större vikt vid att språket engelska skulle ingå för alla i skolan. Detta eftersom 

det ansågs att engelskan som ett obligatoriskt ämne var ett sätt att överbrygga klyftan mellan de 

olika linjerna i skolan och därmed ett steg på vägen mot en gemensam skola för alla. 

Skolkommissionen (SOU 1948:27) skriver i sitt betänkande att avsaknaden av 

främmandespråksundervisning i skolan är ”en ur medborgerlig synpunkt kännbar brist i den 

obligatoriska skolans hittillsvarande ämnesuppsättning” (s. 6). 1940 års skolutredning (SOU 

1946:11) framhåller också att ”kunskaper i främmande språk äro av stort värde för den enskilde 

individen, vilken samhällsställning denne än har” (s. 282).  Dessa betänkanden och utredningar kom 

till slut att betyda att 1950 års riksdag bestämde att en nioårig enhetsskola skulle införas, men att en 

försöksperiod först skulle genomföras, där vissa skolor skulle fungera som försöksskolor. Under det 

sista försöksåret var det dock drygt hälften av alla elever i landet som gick i en sådan försöksskola. I 

försöksskolorna ingick engelska som ett obligatoriskt ämne för de äldre årskurserna med ett visst 

antal engelsktimmar per vecka och årskurs (Holmstrand, 1983). Efter att försöksperioden var över 

skriver Holmstrand (1983) att de flesta berörda parter var positivt inställda vad gäller 

engelskundervisningen, och att många elever även valde engelska som tillval för fortsatta studier.  

 

År 1962 kom riksdagsbeslutet att en gemensam grundskola för alla skulle införas med obligatorisk 

undervisning i engelska från och med årskurs fyra till årskurs sju (Holmstrand, 1983). Det dröjde 

dock inte länge förrän beslut fattades att flytta ner engelskundervisningen från årskurs fyra till tre 

och samtidigt skulle engelskundervisningen vara obligatorisk till årskurs nio, detta till följd av en 
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översyn av läroplanen Lgr 62, Läroplan för grundskolan 1962. Holmstrand (1983) skriver även att 

reaktionerna hos berörda parter var till största delen positiva till detta. Översynen av Lgr 62 

mynnade ut i en ny läroplan Lgr 69 där engelska språkets plats i den svenska skolan ytterligare 

förstärktes på relativt kort tid på grund av det intresse som fanns för ämnet. Då engelskan som 

främmandespråk i skolan fick allt större utrymme och allt mer fokus lades vid vikten av 

främmandespråksundervisning fick detta även konsekvenser för hur undervisningen skulle 

genomföras och vad denna skulle fokusera på. Holmstrand (1983) skriver att förmågan att läsa 

prioriterades medan grammatik och förmågan att kunna översätta texter var mindre viktig.   

 

Efter att den hårt centralstyrda nioåriga grundskolan infördes på 1960-talet förändrades samhället 

och resulterade i att skolan under 1970- och 1980-talen steg för steg blev decentraliserad och 

kommunaliserad (Lundahl, 2009). Lundahl (2009) menar att detta skapade vissa spänningar mellan 

den lokala och den nationella nivån, vilket resulterade i en osäkerhet som ännu råder inom dagens 

skoldebatt. Osäkerheten och spänningen ligger enligt Lundahl (2009) mellan den kommunalt styrda 

skolan och de av staten tillsatta myndigheter som ska utarbeta det innehåll som ska ingå i landets 

skolor. Kommunerna och de olika skolorna, och lärarna i synnerhet, ska följa de styrdokument och 

bestämmelser som Skolverket, Skolinspektionen och Myndigheten för specialpedagogik fastställt. 

Detta betyder alltså att de nationellt fastställda målen uppnås på olika sätt på olika skolor beroende 

på hur skolorna och kommunerna valt att applicera bestämmelser och hur de lokala 

förutsättningarna ser ut (Lundahl, 2009). Det är dessutom enligt Lundahl (2009) upp till varje lärare 

hur denne väljer att praktiskt arbeta mot de uppställda målen och bestämmelserna. För 

engelskundervisningens del skiftade undervisningsprioriteringen från förmågan att läsa till den 

kommunikativa aspekten i Lgr 80. Lundahl (2009) menar att engelskundervisningen ända sedan Lgr 

80 präglats av det talade språket och att detta sedan dess stått i centrum. Trots att det talade språket 

stod och fortfarande står i fokus framhåller Lundahl att ”även sedan talspråket hamnat i centrum, 

har traditionen inneburit att samtal haft tryckta texter som utgångspunkt” (2009, s. 48). Detta 

innebär att textbokens roll i den svenska skolan, trots fokus på det talande språket, fortfarande är 

stark.   

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011a), som gäller för de elever som går i dagens skola, prioriteras att kunna 

tala, skriva, kommunicera, lyssna och förstå. Man framhåller att språket är det viktigaste verktyget 

för mänsklig kommunikation och att det därför ska prioriteras (ibid). Med stöd av ovanstående 

information kan man dra slutsatsen att det engelska språket har gått från att i svensk skola anses 

som ett mindre viktigt språk till att bli det mest prioriterade främmandespråket som undervisning 

sker i. Detta är tydligt med tanke på den vikt som läggs vid att eleverna ska tillgodogöra sig 

kunskaper för att kunna kommunicera på ett fullgott sätt. Dessutom är engelska det enda 

främmandespråk som idag är ett obligatoriskt kärnämne i svensk skola. 

 

 

 3.2 Tidigare forskning och förankring i lagar och förordningar  

 

I skolan ska varje elev känna sig trygg och respekterad. Eleverna ska få framföra sina åsikter och 

vara med och påverka undervisningen i den mån det är möjligt, men det är läraren som har det 

slutgiltiga ansvaret när det kommer till planeringen (Skolverket, 2011a). Att planering är en viktig 

del i skolans värld är en generellt tilltagen sanning, om lärare inte planerar sin undervisning är 
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chansen stor att vissa av målen i de aktuella kursplanerna faller bort. I Skolverkets Planering och 

genomförande av undervisningen (2011b) står det att läraren bland annat ska: ”försäkra sig om att 

undervisningen leder mot de mål som konkretiserats i planeringen genom att anpassa 

undervisningen till varje enskild elevs behov av stöd och stimulans” (s. 17). Planeringen ska alltså 

inte bara innefatta en tydlig koppling till de mål som finns uppställda i de olika kursplanerna, utan 

ska även se till att individualisera undervisningen för varje elev för att på så sätt stödja dessa mot ett 

uppfyllande av målen. I denna planering ingår även det material läraren använder sig av i 

undervisningen, oavsett om det är egenhändigt framtaget material eller ett inköpt läromedel. Detta 

innebär att det material läraren använder borde vara kopplat till ämnets kursplan och även vara 

utformat så att eleverna blir stimulerade till lärande.  

 

En omfattande studie har gjorts av Skolverket om just användningen och betydelsen av läromedel i 

bland annat engelskundervisningen i grundskolan: Läromedlens roll i undervisningen. 

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

samhällskunskap (Skolverket, 2006). Denna rapport baseras på omfattande enkätundersökningar 

och även intervjuer med verksamma lärare i årskurserna tre, fem och nio, samt en processorienterad 

studie med författare till läroböcker och förlagspersoner. Detta har gjorts för att få en klar bild av 

både hur läroböcker blir till, från idé till färdig bok, och för att se hur det färdiga läromedlet 

används i praktiken i skolan. Definitionen av läromedel som ges här är att allt material oavsett om 

det är läroböcker, skönlitteratur eller elektroniska program, och allt däremellan, räknas som 

läromedel. Rapporten tar även upp vilka kriterier som engelsklärare i undersökningen ansåg som de 

viktigaste när de skulle välja läromedel till undervisningen: ” [d]e faktorer som störst andel av 

lärarna tycker har en stor betydelse för valet av läromedel är skolans ekonomiska resurser, elevernas 

olika behov och förutsättningar samt deras egen kompetens och pedagogiska grundsyn” 

(Skolverket, 2006, s. 79). 

 

I rapporten (Skolverket, 2006) redovisas hur ofta lärare anser sig använda läromedel i form av 

tryckta läroböcker i ämnena bild, samhällskunskap och engelska, efter en enkätundersökning gjord 

av Föreningen Svenska Läromedel (FSL). Resultatet visar att majoriteten av lärarna, drygt 98 %, 

använder en tryckt lärobok i någon utsträckning i dessa ämnen. Detta betyder att mindre än två 

procent av dessa lärare aldrig använde sig av en tryckt lärobok i sin undervisning (Skolverket, 

2006). För engelskundervisningen blev resultatet en något lägre siffra där tre av fyra engelsklärare, 

eller 75 %, uppger att de under nästan alla lektioner använde läroboken. De resultat som 

framkommer i Skolverkets (2006) rapport stämmer också väl överens med den allmänna 

uppfattningen om en textboksdominerad svensk skola, Lundahl (2009) menar att ”läroböcker som 

bas för undervisningen har dessutom en mycket lång tradition i skolan” (s. 48). Sandra Danielsson 

och Malin Lundberg publicerade höstterminen 2012 ett examensarbete med huvudtiteln Läromedel i 

engelskundervisningen där innehållet bygger på hur lärare använder läromedel i undervisningen. 

Författarna har valt att vidare fokusera sin rapport på vad lärare använder för läromedel och varför de 

använder det. Danielsson och Lundberg (2012) skriver i sin resultatredovisning att majoriteten av de 

lärare som ingick i deras studie använde läroböcker som bas för sin undervisning. Även detta stämmer 

väl överens med den allmänna bilden av den svenska skolan som en läroboksdominerad institution.  

 

Enligt den sociokulturella synen på lärande, som den svenska skolan idag har som grund, är 

kommunikationen och det ömsesidiga lärande som konstant sker mellan individer mycket viktigt 
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(Lundahl, 2009). Sedan Lgr 80 och framåt har samtliga läroplaner präglats av det talade språket och 

den kommunikation som detta bygger på (Lundahl, 2009). Trots att kommunikationen varit och är i 

centrum för undervisningen menar Lundahl (2009) att det ändå är främst skriftliga material som 

ligger till grund för diskussioner, samtal och annan kommunikation, samt att skolan än idag är 

kraftigt styrd av det läromedel som används. Han menar också att de texter som används i skolan 

blir allt mer avancerade på grund av den texttradition som existerar i våra skolor, vilket gör att 

elever som är svaga läsare riskerar att hamna efter sina klasskamrater (ibid). I Skollagen (SFS 

2010:800) står det: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (kap 3, 3§). Här anges tydligt hur all undervisning 

ska riktas, nämligen mot elevernas personliga utveckling genom att stödja dem i deras lärande. 

Vidare står följande om elevernas utveckling i Lgr 11: ”Detta ska åstadkommas genom en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer” (Skolverket, 2011a, s. 10). Lundahl 

(2009) menar att det är lärarens preferenser som styr vad och hur någonting sker i klassrummet: 

”lärares kunskaps- och ämnessyn styr valet av arbetsformer och innehåll och därmed inverkar [sic] 

kraftigt på hur elever uppfattar ämne och lärande” (s. 105). Samarbete mellan lärare och elever, 

vilket ska finnas i skolan enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a), är viktigt för hur skolan som helhet ska 

fungera och för att eleverna ska få en bra grund att fortsätta att bygga sina liv på. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står: ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära” (kap 1, 4§).  Hur detta ska åstadkommas är något som är 

lokalt och individuellt för varje klass och för varje individ som befinner sig i skolans värld. Lärare 

ska sträva mot att uppfylla de mål som finns uppställda i Lgr 11 (Skolverket, 2011a) och även att 

hjälpa sina elever inför framtiden, att skapa förutsättningar och grunder som eleven kan luta sig mot 

under hela livet. Detta uttrycks även i Skollagen (SFS 2010:800): ”Utbildningen ska utformas så att 

den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund 

för fortsatt utbildning” (kap 10, 2§) och ”[u]tbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (kap 10, 2§). Detta är 

alltså fundamenten för den undervisning som ska bedrivas i den svenska skolan då hela skollagen 

och läroplanen måste följas. De utdrag som är hämtade ur skollag och läroplan är också de som hör 

till undervisning i språk och hur undervisningen ska bedrivas med fokus på eleven och dennes 

framtid. Idag har engelskan en tydlig plats i samhället såväl som i skolan och klassrummet. Elever 

tillbringar dagligen mycket tid med språket genom musik, filmer och andra medier. Det engelska 

språket utgör därför en stor del av elevernas vardag, och så även i skolan där engelska är ett 

självklart kärnämne (Skolverket, 2006). 

 

 

 3.3 Språkpedagogik – hur barn och elever lär sig nya språk 

 

Barn och elever som lever i dagens samhälle är konstant omgivna av olika språk men kanske 

särskilt av det engelska språket. Oavsett om eleverna är hemma eller i skolan är de vid någon 

tidpunkt under dagen omgivna av antingen engelska i texter som i till exempel böcker och spel eller 

i läromedel, de blir också exponerade under tiden de lyssnar på musik eller ser på film med engelskt 

tal. Lundahl (2009) skriver att lärande kan ske antingen implicit, omedvetet, eller explicit, medvetet, 
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vilket betyder att elever lär sig både hemma och på skolan oavsett om de själva är medvetna om det 

eller inte. Det som elever lär sig i skolan brukar benämnas som explicit kunskap eftersom eleverna 

är medvetna om vad de ska lära sig och när det är tänkt att de ska lära sig. Detta sker bland annat 

med hjälp av prov, läxor och under föreläsningar eller lektioner. Implicit lärande kan också ske i 

skolan. Lundahl (2009) menar att den implicita kunskapen tillgodogörs frivilligt och selektivt då 

man själv väljer vad man ska lära sig. Det finns många olika pedagogiska teorier för hur 

barns/elevers lärande fungerar och hur lärare bäst ska utforma sin undervisning för att ge eleverna 

de bästa förutsättningarna för att lära sig det nya språket. I skolans värld blandas en mängd olika 

lärandeteorier men bland de främsta, och som många styrdokument baseras på, är den 

sociokulturella lärandeteorin där samarbete och utbyte av kunskap mellan lärare och elever är i 

fokus. Tholin (1992) menar att det är viktigt med samarbete i klassen och att lära sig tillsammans 

med andra, men han skriver även att ”[u]ndervisningen skall utgå från elevernas behov och 

förutsättningar för att man skall kunna skapa den motivation som krävs för en effektiv inlärning” (s. 

15). Lundahl (2009) menar att interaktion och dialog är synnerligen viktigt för hur vi genom språket 

lär oss och uttrycker vidare att ”[l]ärande och meningsfull språkanvändning kan därför inte skiljas 

från varandra” (s. 113). Lundahl (2009) framhåller också att det är viktigt att hitta en balans i 

undervisningen, en balans mellan olika teorier och mellan olika arbetssätt.  

 

Estling Vannestål och Lundberg (2010) och Lundahl (2009) samt Holmstrand (1983) skriver alla om 

vid vilken ålder det anses mest gynnsamt för eleven att påbörja sin engelskundervisning, de är alla 

eniga om att dagens metod, med engelskundervisning från så tidig ålder som år 1 är att föredra. När 

det kommer till språkinlärning menar Estling Vannestål och Lundberg (2010) att ”språk föder 

språk” (s. 18) och att även modersmålet gynnas av att elever lär sig fler språk tidigt. Detta att 

flerspråkighet gynnar samtliga av elevens inlärda språk gör att det även anses positivt att tidigt 

påbörja främmandespråksundervisning. Lundahl (2009) menar att de argument som finns för att 

unga ska påbörja sin engelskundervisning tidigt inte bara baseras på deras förmåga att tillgodogöra 

sig nya språk bättre, utan även på att man tidigt ska fånga och bygga upp elevernas intresse och 

nyfikenhet för språk samt att de redan i unga år kraftigt exponerats för det engelska språket. 

Lundahl (2009) framhåller dock att framgång i det engelska språket inte enbart handlar om 

exponering av språket, han menar att det också beror på elevens förhållningssätt, om denne är aktiv 

i sitt lärande eller inte. Estling Vannestål och Lundberg (2010) menar att en trygg och positiv miljö i 

klassrummet kan göra att många elever känner att de vågar uttrycka sig i klassrummet. Även positiv 

förstärkning och ett försiktigt förhållningssätt till utpekande korrigeringar framför klassen, samt att 

läraren i diskussioner med klassen framhåller att misstag i uttal eller ordval är helt naturligt när man 

lär sig nya språk gör att läraren förebygger att elever får dåligt språkligt självförtroende. Att 

använda sig av fraser, lekar och sånger är också något som ger en positiv klassrumssituation då även 

blyga eller svaga elever oftast stämmer in i helklassövningar (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). 

Estling Vannestål och Lundberg (2010) menar också att det är en klar fördel att använda sig av 

fritidsintressen och liknande som eleverna har för att öka intresset för att lära sig engelska. Även 

hemuppgifter som syftar till att öka elevernas ordkunskap kan användas där elevernas intressen då 

också ligger i fokus. De menar vidare att om man som lärare gör eleverna uppmärksamma på all 

den engelska som finns i vår närhet i en klassrumssituation kan detta även göra att de blir mer 

uppmärksamma utanför skolan och att de då börjar lägga märke till engelskan även på andra ställen 

(Estling Vannestål & Lundberg, 2010).  
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Lundahl (2009) och Estling Vannestål och Lundberg (2010) menar att det även är viktigt att 

använda målspråket, alltså det språk det är tänkt att eleven ska lära sig, i undervisningen för att öka 

elevernas språkliga medvetenhet. Läraren bör även använda målspråket så tidigt som möjligt i 

undervisningen, och kanske uteslutande använda målspråket, så att eleverna inte förlitar sig för 

mycket på sitt modersmål för att lära sig det nya språket (Estling Vannestål & Lundberg, 2010). 

Lundahl (2009) och Estling Vannestål och Lundberg (2010) påpekar också att många lärare faktiskt 

använder sig av svenska, eller modersmålet, för att förklara målspråket vilket kan medföra att 

eleverna inte anstränger sig och är aktiva i undervisningen för att förstå vad läraren säger, utan att 

de istället väntar på att läraren ska upprepa den engelska frasen på svenska.  

 

Just lärarens roll i undervisningen framhåller både Lundahl (2009), Estling Vannestål och Lundberg 

(2010) och Holmstrand (1983) som den nästan viktigaste faktorn när det kommer till elevers 

språkliga framgångar inom skolan. ”Läraren framhålls genomgående som en avgörande faktor för 

elevers språkutveckling och spelar bevisligen en central roll för elevernas lärande” (Estling 

Vannestål & Lundberg, 2010, s. 25). Vidare menar Estling Vannestål och Lundberg (2010) att 

läraren är ansvarig för att skapa en stimulerande, aktiverande, trygg och kommunikativ 

klassrumsmiljö för eleverna där de kan interagera med varandra och utveckla sin språkförmåga.  
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4. Metod 

 

I detta avsnitt presenterar jag hur denna studie har genomförts, vilken metod som använts för att 

samla information, hur urval har gjorts samt hur jag har gått tillväga för att försäkra mig om 

studiens tillförlitlighet.  

 

 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju och kvantitativ analys 

 

Syftet med denna studie är att försöka särskilja kriterier som används av lärare vid val av läromedel 

eller annat material. För att kunna genomföra denna studie har jag använt mig av både kvantitativ 

analys av enkäter samt kvalitativa intervjuer med verksamma engelsklärare. Runa Patel och Bo 

Davidson menar i sin bok Forskningsmetodikens grunder (1991) att dessa två synsätt ofta används 

tillsammans i forskning beroende på vad som undersöks och att en blandning mellan dessa kan 

stärka ett arbete. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar i sin bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun att ”den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter” (s.17). De informanter 

som engagerat sig, genom intervjuer eller via enkäter, delar med sig av sina erfarenheter och åsikter 

och i detta arbete får deras åsikter och erfarenheter mening i ett större sammanhang. 

 

 

Den kvantitativa analysen gjordes via en enkät (se bilaga) som mejlades ut med ett förklarande brev, 

även kallat missiv, till rektorer för samtliga skolor i Norrbotten. Totalt rörde det sig om 106 

utskickade mejl. Enkäten var anonym och därför kan ingen enskild person citeras eller nämnas. 

Patel och Davidson (1991) menar att det är viktigt att informera informanterna vad som gäller för 

undersökningen, exempelvis om de är anonyma eller om deras identitet är konfidentiell, samt vad 

som kommer att hända med de enkäter de fyller i. En kvantitativ analys bygger på insamlandet och 

mätningen av data, exempelvis enkäter. För att detta ska vara möjligt bör informanterna besvara 

samma frågeställningar, men detta kan medföra att frågorna eller de svar som ges antingen blir för 

styrda eller för generella för att kunna användas (Patel & Davidson, 1991). Den kvantitativa 

analysmetoden har använts i detta arbete för att dels bredda dess omfattning geografiskt, men också 

för att studien ska få en grund baserad på statistik från många respondenter. Totalt 45 informanter 

besvarade enkäten och dessa ligger således till grund för den kvantitativa analysen. Kylén (2004) 

menar att en enkät har som fördel att den når ut till många informanter och att samtliga informanter 

får exakt samma frågor, vilket vidare betyder att enkäterna efter att de besvarats kan sammanställas 

och tolkas på olika sätt beroende på vilken typ av undersökning man ämnar utföra.  

 

Den kvantitativa analysen ligger också till grund för de kvalitativa intervjuerna som genomfördes 

med totalt fem engelsklärare vid fyra olika tillfällen, en av intervjuerna genomfördes med två lärare 

samtidigt. En kvalitativ forskningsintervju skiljer sig från den kvantitativa analysen på flera olika 

sätt. Kylén beskriver en intervju som ”[s]amtalet och mötet med en person ger oss de bästa 

förutsättningarna för att få fram hur den intervjuade tänker och känner” (2004, s. 9). Patel och 

Davidson (1991) skriver att ”kvalitativa forskningsintervjuer har så gott som alltid en låg grad av 

standardisering, dvs. frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara 
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med egna ord” (s. 78). Kvalitativa intervjuer passar bra för den här typen av rapport eftersom de går 

på djupet och behandlar kunskap hos enskilda individer. Patel och Davidson (1991) skriver på detta 

sätt om kvalitativa intervjuer: ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 

något fenomen” (Patel & Davidson, 1991, s. 78). Vidare menar Patel och Davidson (1991) att 

kvalitativa intervjuer lämpar sig väl när intervjuaren inte vill ha i förväg formulerade 

svarsalternativ, utan istället vill föra ett samtal med personen som blir intervjuad och där 

intervjuaren är med i samtalet. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon för att på så sätt 

kunna bevaras och för att vid senare bearbetning och analys kunna få exakt rätt ordföljd. Patel och 

Davidson (1991) menar att det är en fördel att spela in en intervju men att tillstånd krävs för detta av 

informanten. De menar också att samtalet kan bli lidande till följd av inspelning i och med att 

informanten kan reagera mindre spontant när denne vet att den spelas in (Patel & Davidson, 1991).  

 

 

 4.2 Studiens tillförlitlighet 

 

En studies tillförlitlighet benämns även som reliabilitet och validitet. Patel och Davidson (1991) 

menar att det är en viss skillnad på kvantitativ forskning och kvalitativ forskning även vad gäller 

begreppen reliabilitet och validitet. Patel och Davidson (1991) anser att begreppet validitet för 

kvalitativa studier handlar om hela forskningsprocessen, medan det för kvantitativa studier 

kännetecknas av noggrannhet, god teoriuppbyggnad och att rätt företeelse undersöks. För att en 

studie ska vara tillförlitlig krävs det att vissa kriterier uppfylls kring reliabilitet och validitet.  

Validitet är ”att vi undersöker det vi avser att undersöka” (Patel & Davidson, 1991, s. 98). Patel och 

Davidson skriver: ”att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger 

att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” (1991, s. 99). De intervjufrågor som användes 

för denna studie utgick från forskningsfrågorna, som avsåg att besvara studiens syfte.  

 

Reliabiliteten i en undersökning blir enligt Patel och Davidson (1991) högre om lågt strukturerade 

och standardiserade intervjufrågor används. För de intervjuer som genomfördes i denna studie 

användes enkäten och dess frågor som utgångspunkt. Detta medförde att intervjuerna till stor del 

var ostrukturerade då de inte fokuserade på enkätfrågorna utan på de intervjuades svar och 

uppföljande frågor kopplade till svaren. Det är även så att vid en intervju kan intervjuaren ställa 

samma fråga flera gånger till den som blir intervjuad och ändå få olika svar varje gång. Patel och 

Davidson (1991) menar ändå att detta inte påverkar reliabiliteten eftersom det kan finnas olika 

orsaker till svaren. Detta kan bland annat ske om intervjupersonen under intervjuns gång ändrar 

uppfattning eller att stämningen förändras.  

 

Intervjustudiens resultat kan också bedömas som reliabla och valida. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att resultaten av en intervjustudie bedöms vara valida och reliabla om resultaten kan 

överföras till andra situationer och undersökningar eller om de till största delen är av lokalt intresse 

och alltså inte går att överföra på ett nationellt plan. De menar också att en vanlig invändning vid 

intervjuforskning är att studiens generaliserbarhet ofta minskar genom att för få informanter ingått i 

studien. En undersökning behöver alltså inte konstant vara generaliserbar, dock bör möjligheten till 

att dra vidare slutsatser övervägas (Kvale & Brinkmann, 2009). För detta examensarbete har totalt 



11 

 

50 informanter ingått vilket gör att generaliserbarheten ökar jämfört med om färre informanter varit 

delaktiga. 

 

 

4.3 Analysmetod 

 

 Det är fördelaktigt att i nära anslutning till den genomförda intervjun transkribera den för vidare 

analys, både för att intervjun bör vara färsk i minnet och för att bearbetningen är tidskrävande (Patel 

& Davidson, 1991). När kvalitativa intervjuer ska analyseras finns det enligt Patel och Davidson 

(1991) ingen mall för hur den ska genomföras. I forskningsmetodisk litteratur finns en mängd olika 

exempel av analyser för kvalitativa intervjuer och beskrivningar av kvalitativa metoder (ibid.). 

”Varje kvalitativ forskningsprocess är sålunda unik och det går inte att fixera några regler eller 

procedurer för att säkerställa validiteten” (Patel & Davidson, 1991, s. 104). Praktiskt betyder detta 

att rutiner och enkla procedurer för hur den kvalitative forskaren ska genomföra en analys inte 

existerar, de får istället själva konstruera metoder som är lämpliga för deras egen forskning (ibid.). 

På grund av avsaknaden av analysmetoder och för att hela tiden utveckla sitt arbete menar Patel och 

Davidson (1991) att det är lämpligt att under hela processen använda sig av en löpande analys. Att 

efter varje intervju analysera och bearbeta den för att få nya uppslag inför nästa intervju samt för att 

se hur processen utvecklas kan verka positivt för forskaren eftersom ny information utvecklar och 

berikar ett arbete. 

 

De besvarade enkäterna analyserades först och placerades i olika kategorier beroende på vilken 

forskningsfråga de tillhörde. De svar som behandlade vilken typ av läromedel lärarna använde sig 

av och hur de valts ut tillhör den första frågeställningen, vilken fokuserar på just vilka läromedel 

som används i Norrbotten och under vilka premisser dessa valts ut. De kvalitativa intervjuerna, som 

genomfördes med totalt sex engelsklärare, transkriberades först för att sedan analyseras och även de 

placeras i rätt kategori. Forskningsfrågorna, totalt fyra stycken, agerar alltså som kategorier för 

analys av både enkäter och intervjuer.  

 

 

4.4 Etiska överväganden 

 

Före varje intervju blev varje person informerad enligt de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (1990) fastslagit. De fyra kraven är samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990). De regler från 

Vetenskapsrådets yttrande som kan kopplas till denna rapport är:  

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

(s. 7) 

 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. (s. 

10) 

 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
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enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas 

vara etiskt känsliga. Detta innebär att de skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. (s.12) 

 

Med andra ord fick varje informant information om att de när som helst kunde avbryta intervjun 

och själva bestämma hur det material som insamlas ska behandlas. Informanterna får själva 

bestämma vilket material, om något, som får användas och på vilket sätt. För att säkerställa att de 

intervjuade personernas identiteter är konfidentiella finns det inga uppgifter om namn, arbetsplatser 

eller andra material för identifiering av informanterna.  

 

Enkäten som skickades ut till skolor i Norrbotten finns endast kvar som färdiganalyserat material, 

samt utskrivna enkäter vilka är helt anonyma på grund av avsaknaden av namn. Även de som 

besvarade enkäten blev informerade om de ovanstående forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (1990) fastställt genom det missiv som medföljde enkäten. 

 

 

4.5 Urval och begränsningar 

 

De informanter som kunde besvara mina forskningsfrågor var engelsklärare som främst undervisar 

tidigare åldrar. Eftersom denna studie är både kvantitativ och kvalitativ rör det sig om två olika 

urval av informanter. Det första urvalet, de som kunde besvara enkäten, begränsades till 

engelsklärare i Norrbotten som undervisar årskurs 1-3 i engelska. Det andra urvalet, de lärare som 

blev intervjuade, baserades dels på personlig kännedom i tre av fallen, samt kunskap i ämnet, och i 

de två resterande fallen om villighet att bli intervjuade och att de hade aktuell kunskap i ämnet.  

 

De forskningsfrågor som utgör denna studie begränsar även vad gäller vilken typ av informanter 

som kan väljas och även vilka ämnen som är aktuella. I denna studie är ämnet begränsat till 

engelskundervisning och det läromedel eller det material som används för att genomföra denna.  

 

Antalet informanter för de kvalitativa intervjuerna är begränsat då det rent tidsmässigt är svårt med 

för många informanter för denna typ av studie. Vid kvalitativa intervjuer är också ett mindre antal 

informanter att föredra på grund av att varje intervju går på djupet i den intervjuades tankar. Detta 

ger ett omfattande material, vilket resulterar i ett tidskrävande transkriberings- och 

analyseringsarbete (Patel & Davidson, 1991). När det gäller den kvantitativa delen av denna 

undersökning har jag använt mig av alla informanters enkäter då det var en relativt liten mängd, 

endast 45 stycken, som faktiskt returnerade enkäten. Vid en kvalitativ analys är det dessutom viktigt 

att det inte blir för mycket information, så att analysen blir för ytlig, då detta påverkar studien 

negativt (Patel & Davidson, 1991). 

 

 

 4.6 Genomförande 

 

Enkäten (se bilaga) utformades utifrån syfte och frågeställningar för den här studien. Enkäten 

skickades sedan via mejl med ett missiv, förklarande brev, till samtliga rektorer för grundskolor i 

Norrbotten där år 1-3 finns. Totalt skickades mejlet med bifogad enkät ut till rektorerna för 106 
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skolor, där rektorerna ombads vidarebefordra mejlet till berörda lärare. Av de totalt 106 utskickade 

enkäterna blev 45 stycken besvarade. De personer som var lämpliga var engelsklärare som 

undervisar engelska i klasserna 1-3. I missivet som skickades ut fanns information om de olika 

principer Vetenskapsrådet har och som studien menade att följa. När dessa enkäter sedan mejlades 

tillbaka analyserades svaren, för att sedan grupperas och till sist placerades svaren i kategorier 

beroende på till vilken av forskningsfrågorna de hörde, till exempel placerades svar som behandlade 

kriterier för läromedel under forskningsfrågan: Vilka kriterier anser lärare att läromedel och 

material som aktivt brukas i undervisningen ska uppfylla. Dessa svar står att finna i resultatdelen av 

denna undersökning, vidare slutsatser står att finna i diskussionsdelen av detta arbete.  

 

Intervjuerna genomfördes med lämpliga lärare som alla undervisar i engelska i år 1-3 och har lång 

erfarenhet av att arbeta med läromedel av olika slag. De olika intervjupersonerna blev informerade 

om de principer som Vetenskapsrådet fastställt vid första kontakt via mejl och telefon, samt vid 

intervjutillfället. Varje intervju tog ungefär en timme att genomföra. Intervjupersonerna fick inga 

intervjufrågor utskickade på förhand utan dessa fick de höra för första gången vid intervjutillfället. 

De frågor som ställdes vid intervjuerna hade som mall den enkät (se bilaga) som skickades ut till de 

olika skolorna vid ett tidigare tillfälle, samt följdfrågor och diskussioner som kom upp under 

intervjuerna och som baseras på syfte och frågeställningar för detta examensarbete. 

Intervjupersonerna hade inte fått besvara enkäten i förväg utan varje intervju började med frågorna 

från enkäten och utvecklades sedan beroende av vad intervjupersonen förmedlade med viss styrning 

från intervjuaren. Detta betyder att intervjuerna inte genomfördes efter ett strikt program med ett 

visst antal förutbestämda frågor, intervjuerna var istället styrda dels av vad jag som intervjuare ville 

veta och dels av vad intervjupersonerna själva berättade. Intervjuerna genomfördes på varje lärares 

arbetsplats (i ett fall var de två lärare på samma arbetsplats som intervjuades samtidigt), antingen i 

deras klassrum eller i ett annat passande rum. Intervjupersonerna fick själva välja den tid och plats 

som passade dem. Varje intervju spelades in och efteråt transkriberades de. Efter transkriptionen 

lästes intervjuerna igenom flertalet gånger för att sedan grupperas och kategoriseras beroende på 

vilken forskningsfråga de tillhörde. Dessa svar står att finna i resultatdelen av denna undersökning, 

vidare slutsatser står att finna i diskussionsdelen av detta arbete.   
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras de intervjuade informanterna i studien och deras erfarenheter och 

reflektioner kring läromedel i engelskundervisning. Resultatpresentationen är indelad i fyra 

underrubriker som baseras på de fyra frågeställningar som ingår i denna studie. Under varje 

underrubrik presenteras resultaten av intervjuer och enkäter beroende på vilken frågeställning de 

besvarar. 

 

 

 5.1 Presentation av informanter 

 

Informant A 

 

A har varit verksam lärare i ungefär 35 år. A är utbildad lärare upp till årskurs 3 och undervisar just 

nu i ämnena svenska, engelska och NO (naturorienterande ämnen), men har även utbildning i 

musik. 

 

Informant B 

 

B har varit verksam lärare i ungefär tio år. B är utbildad lärare upp till årskurs 6 och undervisar just 

nu i ämnena svenska och engelska samt NO (naturorienterande ämnen) och SO 

(samhällsorienterande ämnen).  

 

Informant C 

 

C har varit verksam lärare i ungefär 27 år. C är utbildad lärare upp till årskurs 6 i ämnena svenska 

och engelska men har även gått extra kurser och kan även undervisa i NO (naturorienterande 

ämnen) och i matematik.  

 

Informant D 

 

D har varit verksam lärare i ungefär 15 år. D är utbildad lärare upp till årskurs 3 i ämnena svenska, 

matematik, engelska och NO (naturorienterande ämnen).  

 

Informant E 

 

E har varit verksam lärare i ungefär 40 år. E är utbildad lärare upp till årskurs 6 i ämnena svenska, 

matematik, engelska, NO (naturorienterande ämnen) och SO (samhällsorienterade ämnen).  
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5.2 Vilken typ av läromedel använder sig lärare i Norrbotten av? Under vilka 

premisser har dessa valts ut? 

 

Förhållandevis få lärare som besvarade enkäten använde sig av faktiska inköpta läroböcker, endast 

35 % hade en särskild lärobok som de baserade undervisningen på. Av dessa hade samtliga varit 

med och valt ut de läroböcker som användes i undervisningen.  Detta att läroböcker sällan används i 

undervisningen märktes även under de genomförda intervjuerna där ingen av intervjupersonerna 

höll sig till en enda lärobok eller en enda typ av läromedel utan istället blandade eget material och 

färdiga stenciler, samt lektionsplaneringar och material från internetsidor såsom lektion.nu och 

liknande sidor. Av totalt 45 besvarade enkäter var det endast fyra stycken som skrev att de skulle 

vilja ha en bra lärobok att basera sin undervisning på men att en sådan bok, en som täcker upp hela 

undervisningen, var svår att hitta. 15 stycken lärare svarade även att de böcker som finns att tillgå 

på något sätt brister i utförandet och att de då skulle behöva flera olika att basera sin undervisning 

på och att detta i sin tur skulle bli för dyrt. Intervjupersonerna var också eniga i att den budget de 

har att föra sig med var en väldigt stor anledning till varför de inte använder sig av läroböcker och 

köpt material i stor utsträckning då den inte räcker till. En av de intervjuade lärarna säger även att 

”läroböcker är så otroligt dyra, särskilt om man ska köpa en hel klassuppsättning. Det blir billigare 

att göra eget” (Informant A).  Dessutom menar samtliga av de intervjuade lärarna att de hellre 

prioriterar förbrukningsmaterial som block, pennor, papper och sudd istället för läroböcker. 

 

Intervjupersonerna och de informanter som svarade på enkäten var alla överens om att läromedel 

som intresserar eleverna till att vilja lära sig är väldigt viktigt och att det ska vara roligt att arbeta 

med engelska i skolan. Flera enkätinformanter skrev också att de när de framställer eget material 

eller lånar någon annans gärna vill ha färgglada sidor eftersom detta ska göra att elevernas 

motivation ökar. En av de intervjuade lärarna berättade under intervjun att ”eleverna vill inte arbeta 

med svartvita bilder om de inte själva ska färglägga dem. I alla fall de yngre eleverna” (Informant 

E). Det material som informanterna själva tillverkar är allt från stenciler som eleverna ska fylla i till 

spel som eleverna kan spela tillsammans och på så sätt lära sig engelska. För unga inlärare menar 

intervjupersonerna att de främst fokuserar på färger och enkla ord som eleverna ska kunna 

identifiera och lära sig, exempelvis övningar där eleverna ska fylla i färger på en bild där färgen står 

på engelska i de områden som ska färgläggas. Några av enkätinformanterna och intervjupersonerna 

svarade även att de gärna använder sig av material som knyter an till elevernas intressen, såsom djur 

eller bilar, detta då också för att öka elevernas intresse. Två av de intervjuade lärarna menade även 

att det blir en gladare stämning i klassen när eleverna får material som är personligt utformade för 

dem, ”de känner sig sedda och uppskattade och kanske även omtyckta när jag gör material till varje 

elev beroende på vad just de behöver träna på eller vad just de tycker är kul” (Informant B).  

 

 

5.3 Om läraren tillhandahåller eget material vad baseras innehållet i materialet 

på? 

 

65 % av enkätinformanterna och samtliga intervjupersoner svarade att de baserar sitt material på 

klassens intressen och vilka teman de arbetar med just då i engelskundervisningen. Vidare menar de 

att de också använder gammalt material som de kan ha använt i en annan klass eller tidigare i 

samma klass. Informant 2 säger att ”det är tidskrävande att göra sitt eget material, men då får man 
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ju det man vill ha och inget annat”. Hon menar att material aldrig blir gammalt, det går att använda 

flera gånger tills man kommer på något nytt och spännande. En av intervjupersonerna menar att det 

i skolor ofta finns enstaka böcker, gamla och nya, och att hon blandar material från dessa i sin 

undervisning. 85 % av de tillfrågade, både intervjupersoner och enkätinformanter, svarade att de 

följer sin planering och utgår från den när de antingen tillverkar eller letar material. 58 % svarade 

även att de genom diskussioner med sina kollegor hjälper varandra med materialförslag och idéer 

till nytt material, eller tips om bra sidor på internet där man kan hitta läromedel. Totalt sett är det en 

majoritet av de tillfrågade lärarna som använder sig av internet och av varandra för att införskaffa 

nytt material. Ungefär 80 % svarade även att de använde gamla läroböcker för att ta bitar ifrån om 

det var något specifikt de behövde, eller som utfyllnadsmaterial. En av lärarna svarar att hon ofta 

har diskussioner i sin klass om vad de vill lära sig och hur de tycker att de ska arbeta, hon menar att 

”eleverna måste ju få vara med, hur ska man annars veta vad de vill?” (Informant A).  

 

 

5.4 Finns det en direkt koppling mellan lärobok/material och läroplan? Om ja, 

hur? 

 

Samtliga lärare svarade att deras material var kopplade till läroplanen, men endast 75 % hade 

faktiskt kontrollerat detta. Detta betyder alltså att 25 % av de tillfrågade lärarna inte visste eller 

hade verifierat om det material de använde sig av i sin undervisning hade någon koppling till den 

läroplan som skolans ämnen styrs av. Av de intervjuade lärarna hade alla lärare kontrollerat att det 

fanns en koppling mellan material och läroplan. De intervjuade lärarna säger att de när de planerar 

sina lektioner och när de konstruerar sina material även kontrollerar att det de planerar kan kopplas 

till läroplanen. De kontrollerar alltså att det centrala innehållet eller delar av det finns med på någon 

punkt i det material de ska använda sig av, samt att någon del av syftet för den engelska kursplanen 

också svarar mot uppgiften. Flera av de intervjuade lärarna menar att det i varje uppgift de gör, eller 

i varje lektion de planerar, inte går att få med alla punkter från kursplanen och alla delar från syftet, 

de väljer istället delar av kursplanen med korrelerande delar ur syftet att arbeta med och fokusera 

sina uppgifter eller lektioner på. Två av de intervjuade lärarna svarade även att de inför varje 

lektionsserie eller moment i undervisningen gör en lektionsplanering där det konkret står vilka mål 

från kursplanen som är kopplade till vilken lektion eller vilket moment. Lektionsplaneringen 

använder de intervjuade lärarna i undervisningen för att synliggöra för eleverna och deras föräldrar 

hur de ska arbeta under lektionerna och hur detta är kopplat till styrdokument.  

 

 

5.5 Vilka kriterier anser lärare att läromedel och material som aktivt brukas i 

undervisningen ska uppfylla? 

 

Samtliga tillfrågade lärare anser att det är viktigt att läromedlet är kopplat till läroplanen, samt att 

det ska vara intressant för eleverna att arbeta med materialet. Informant D menar att lärare ju är 

skyldiga att i sin undervisning följa styrdokument och lagar och att detta är något hon anser vara av 

stor vikt. Vad gäller hur läromedlet ska vara utformat svarar tre av fem lärare att det måste vara 

varierande svårighetsgrader på materialet så att det kan användas av alla elever oberoende av om de 

är väldigt duktiga på engelska eller inte. En av de intervjuade lärarna säger att ”det material som jag 

använder till mina elever finns både i en svårare version och en lättare. Så att alla kan ha nytta av 
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det” (Informant C).  Alla intervjupersoner svarade att de också vill att det ska vara enkelt att 

förklara och använda som lärare, detta svarade dock endast de som intervjuades och inte 

enkätinformanterna. De två lärare som intervjuades samtidigt diskuterade hur bra det var att 

använda material som eleverna lätt kan förstå då det gör deras arbete enklare då de inte behöver 

använda mycket av lektionstiden till att förklara vad uppgifterna går ut på. Alla tillfrågade lärare, 

intervjupersoner och enkätinformanter, menade även att materialet måste tilltala eleverna så att de 

vill arbeta med det.   

 

 

5.6 Sammanfattning 

 

Lärare i Norrbotten verkar främst välja läromedel utifrån premisserna att eleverna ska tycka att det 

är intressant. Det är svårt att hitta ett färdigt läromedel som täcker upp alla aspekter ur 

undervisningssynpunkt. Resultaten av de analyserade intervjuerna och enkäterna visar även att det 

är förhållandevis få lärare som baserar sin undervisning på köpta läromedel. Här verkar det främsta 

anledningen vara att den budget de har att röra sig med inte räcker för att köpa läromedel, utan 

förbrukningsmaterial som papper och pennor prioriteras istället. Det var även endast fyra lärare som 

helt skulle vilja basera sin undervisning på en inköpt lärobok, men endast om denna kunde täcka 

hela undervisningen och den aktuella kursplanen.  

 

Det egna materialet som lärarna själva tillverkade eller lånade från kollegor skulle främst fokusera 

på klassens eller elevens intressen. Detta gällde även om läraren plockat material från tryckta 

läroböcker eller från nätbaserat material. Samtliga lärare ansåg även att en tydlig koppling mellan 

läroplan och läromedel/material var viktigt, trots att alla informanter inte kontrollerat att deras 

material faktiskt var kopplade till läroplanen. Två av de intervjuade lärarna uppgav att de i sina 

lektionsplaneringar använder sig av faktiska referat eller citat från läroplanen för att förankra sina 

planeringar. Vidare menade alla tillfrågade lärare att det var viktigt att allt material man använder 

ska det vara användarvänligt.   
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6. Metoddiskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras de metoder som legat till grund för denna studie och varför arbetet 

fortskridit på det sätt som det gjort. De metoder som hänvisas till är enkäten, intervjuerna och hur 

jag har förhållit mig till de forskningsetiska principerna.  

 

 

 6.1 Kvalitativ forskningsintervju, kvantitativ analys och urval 

 

Valet att använda en blandning av kvalitativ forskningsintervju och kvantitativ analys av enkäter 

anser jag vara det rätta valet för att kunna besvara studiens forskningssyfte. Syftet var att särskilja 

kriterier för hur läromedel i engelskundervisning väljs ut. Jag valde att använda mig av både 

kvalitativa och kvantitativa förhållningssätt för att kunna ge ett relativt generaliserbart resultat, som 

dock är lokaliserat till Norrbotten. På grund av den kvalitativa forskningsintervjun, där ett fåtal 

informanter är att föredra, blev det endast ett fem intervjupersoner, detta dels till följd av den tid 

som utdelats till detta arbete men också på grund av det faktum att jag också använt ett kvantitativt 

förhållningssätt och på så sätt utökat antalet informanter till totalt 50 stycken. Samtliga 

intervjupersoner var alla väl lämpade för att kunna besvara och diskutera intervjufrågorna och det 

aktuella ämnet då de undervisar i engelska i årskurs ett till tre. De informanter som besvarade 

enkäten verkar också ha varit väl lämpade att besvara enkätfrågorna, men eftersom att det är svårt 

att kontrollera huruvida personerna är de de utger sig för att vara kan dessa svar inte vara helt 

tillförlitliga.  Totalt har det varit 50 informanter, varav fem stycken intervjuats. Detta ger en god 

grund för ett arbete av denna storlek. Trots att bara fem stycken intervjuades personligen ger det 

ändå ett större djup till detta arbete än vad annars hade varit fallet med endast enkätinformanter. 

Nackdelen med att använda enkäter är dock att det inte går att göra någon återkoppling med 

informanterna och att deras svar vid analys kanske inte tolkas på det sätt som informanterna menat.  

 

Vid ett tillfälle genomfördes en gemensam intervju med två av de fem intervjupersonerna samtidigt. 

De två lärarna var kollegor sedan lång tid tillbaka och ville gärna bli intervjuade tillsammans. Att de 

var två samtidigt som intervjuades kan ha påverkat hur de besvarade frågorna och även hur dialogen 

utvecklades. Lärarna kan ha ansett att de blev mer utsatta då den andra var där och att de därför inte 

kunde besvara intervjufrågorna till fullo. Det kan också vara så att de i intervjun fick stöd och hjälp 

av varandra och att detta snarare utvecklade intervjun och inte hindrade den. De båda lärarna blev 

dock tillfrågade före intervjun om det gick bra att de tillsammans blev intervjuade, de blev också 

tillfrågade i början av intervjutillfället och då de båda svarade bifallande ansåg jag också att det var 

genomförbart, särskilt med tanke på att de tillsammans delar på en klass.  

 

Vid de olika intervjutillfällena dokumenterades varje intervju med hjälp av en diktafon, detta för att 

intervjuerna skulle kunna återges så korrekt som möjligt. Det gjorde också att jag var delaktig på ett 

annat sätt under själva intervjuerna eftersom jag inte behövde anteckna och avbryta intervjun.  Patel 

och Davidson (1991) menar också att det är en fördel att använda sig av någon sorts ljudupptagning 

eftersom informanternas svar då kan återges korrekt. Att använda en diktafon har också gjort att 

arbetet med att transkribera och arbeta med intervjuerna har underlättats vilket har varit positivt 

även för detta arbete. 
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 6.2 Studiens tillförlitlighet och etiska överväganden 

 

Validitet och reliabilitet är något som är viktigt för en studie av detta slag och är det som en 

forskare ska förhålla sig till. Det måste tas i beaktande hur tillförlitlig en studie är. Som Patel och 

Davidson (1991) skriver ska det man avser att mäta i en studie mätas med rätt mätinstrument. De 

instrument som användes i denna studie var dels intervjufrågorna och dels enkätsvaren som skulle 

ge svar på det syfte som denna studie har att besvara, nämligen vilka kriterier engelsklärare 

använder sig av när de väljer läromedel. För att enkätfrågorna (se bilaga) skulle vara aktuella och 

faktiskt hjälpa till att besvara syftet tog jag hjälp av min handledare för att finslipa dessa. Då 

informanterna besvarade frågorna väl och då några dessutom tagit sig tid att verkligen utförligt 

besvara dem borde de ha förstått vad som efterfrågades. Att använda sig av intervjuer är alltid svårt, 

särskilt när den intervjuade kan ändra uppfattning under samtalets gång eller reagera på 

kroppsspråket hos den som intervjuar blir det ännu svårare (Patel & Davidson, 1991). Däremot 

menar Patel och Davidson (1991) att om den intervjuade ändrar uppfattning om en fråga betyder 

detta inte att studien tappar sin reliabilitet, tvärtom kan det ge ytterligare djup till studien. Trots att 

en kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre som ett samtal mellan två individer finns det ändå 

en viss förskjutning då det är intervjuaren som delvis styr själva intervjun och i viss mån också i 

vilken riktning intervjun ska ta och vilka följdfrågor som ska ställas. Detta eftersom det är 

intervjuaren som oftast söker specifik kunskap för ett specifikt syfte och den som blir intervjuad 

delar med sig av den kunskapen som intervjuaren söker. Patel och Davidson (1991) menar också att 

den som intervjuar bör anpassa sig till personen som ska intervjuas för att på så sätt eliminera risken 

att hämma samtalet. Patel och Davidson (1991) ger några exempel på anpassningar som 

intervjuaren kan behöva göra i samband med intervjun: ”Detta innebär att intervjuaren bör behärska 

språkbruk, gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan relatera till och som är relevanta i 

dennes sociala sammanhang” (s. 78). För två av de genomförda intervjuerna var min position som 

intervjuare annorlunda än i de andra tre eftersom jag inte personligen kände intervjupersonerna. 

Detta kan ha påverkat intervjuerna på så sätt att informanterna inte kände sig bekväma och att de 

därför vaktade på sina svar vilket i sin tur leder till att de intervjuerna tappar viss tillförlitlighet då 

jag som intervjuare inte kan vara säker på om informanternas svar är censurerade eller inte. Detta 

kan givetvis vara fallet även för de intervjuer där informanterna sedan tidigare är kända för mig. 

 

De enkäter som analyserades kan också ha påverkat studiens tillförlitlighet då man inte säkert vet 

hur informanterna besvarat enkäten och inte heller vilka det är som besvarat den. Att det inte heller 

går att göra en återkoppling till informanterna och fråga dem hur de menat med ett speciellt svar gör 

att svaren vid analys kan misstolkas. Den kvantitativa analys av enkäter som genomförts för detta 

examensarbete var dock tänkt att vara en grund att bygga vidare på och utveckla med de kvalitativa 

intervjuer som genomförts för att kunna försäkra att studien har god validitet och reliabilitet. 

Enkäterna analyserades före intervjuerna genomfördes för att jag som intervjuare skulle ha en god 

grund och mer kunskap för att kunna utföra intervjuerna på att bra sätt. En enkät är ju inte heller 

tänkt att gå in på djupet på samma sätt som en intervju och därför går det inte att jämföra metoderna 

på samma grunder.  

 

Denna studie går förmodligen inte att överföra till nationell nivå i nuläget, om inte ytterligare 

intervjuer genomförs och fler enkäter skickas ut, vilket då skulle höja graden av nationell 

generaliserbarhet, särskilt om informanter från hela Sverige tillfrågas. Fler informanter skulle också 
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höja validiteten och reliabiliteten för detta arbete, eller för fortsatt forskning på detta område.   

 

Förutom reliabilitet och validitet är etiska hänsyn något som är viktigt att beakta i en undersökning 

som denna där faktiska människor ingår. I denna studie har jag använt mig av Vetenskapsrådets 

(1990) principer för att kunna säkerställa att de informanter som ingår i detta arbete har sina etiska 

rättigheter och är medvetna om vad de är. Samtliga lärare, även enkätinformanterna, blev 

informerade om sina rättigheter före varje tillfälle och de kunde dessutom när som helst under och 

efter intervjuer och enkätsvar avbryta och välja att inte delta. Samtliga informanter blev garanterade 

anonymitet, dels för att få fler informanter men också för att de skulle känna sig fria att uttrycka 

vilka åsikter de än ville.  All information som rör detta arbete är nu förstört eller raderat för att 

kunna garantera informanterna deras anonymitet. Detta är något som enligt Vetenskapsrådet (1990) 

är väldigt viktigt. Det negativa med anonymitet i en studie som denna är att den blir väldigt svår att 

replikera eller kontrollera eftersom allt material förstörts med tanke på informanternas rättigheter. 

 

 

6.3 Analysmetod och sammanfattning 

 

Med tanke på det fenomen jag ville undersöka var det en självklarhet att använda en blandning av 

kvalitativ forskningsintervju som sedan analyserades baserat på innehåll och relation till mina 

forskningsfrågor, och på kvantitativ analys av de enkäter som skickades ut via mejl. Enligt Patel 

och Davidson (1991) är det viktigt att fundera på hur materialet ska analyseras eftersom detta kan 

komma att spela stor roll för hur många informanter man kan använda sig av i en studie. Den 

kvantitativa analysen genomfördes genom att placera svaren under forskningsfrågorna de relaterade 

till vilka i detta arbete fungerat som kategorier. De transkriberade intervjuerna grupperades även de 

och kategoriserades efter många genomgångar och genomläsningar. De intervjuer som gjordes 

baserades på enkätsvaren och på varandra eftersom jag efter varje intervju transkriberade och 

analyserade för att på så sätt kunna utveckla och berika arbetet. Att varje intervju analyserades 

direkt efter intervjutillfället har också medfört att studien under arbetets gång ständigt utvecklats 

och förbättrats. Även min egen förmåga att arbeta med intervjuer och enkäter har under arbetet 

utvecklats vilket är positivt då erfarenhet är viktigt för att kunna utföra analyser och intervjuer på 

rätt sätt. 

 

Det val av metod som jag gjorde är jag väldigt nöjd med och skulle förmodligen göra likadant igen. 

De brister och fel som ändå kan ha uppstått har förmodligen blivit fel på grund av min egen ovana 

och okunskap om just områden som analys och metod.  
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7. Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt dras djupare slutsatser och diskussioner i förhållande till studiens resultat där det även 

blir kopplingar mellan resultaten knutna till denna studie och tidigare forskning. Avslutningsvis 

reflekterar jag över hur denna studie kan stödja mig i mitt framtida yrke, samt ger förslag till fortsatt 

forskning.  

 

 7.1 Läromedel i undervisningen 

 

Under arbetets gång har den information som framkommit med hjälp av samtliga informanter 

ständigt förvånat och förbryllat mig. I alla de skolor där jag genomfört min VFU har läroboken varit 

den styrande faktorn i många ämnen, men enligt de resultat som är presenterade här verkar det som 

att så inte längre är fallet. Nu verkar lärare allt mer använda sig av egenhändigt producerat material 

eller nätbaserat material producerat av någon annan lärare. Det egenproducerade materialet, och det 

lånade, verkar endast vara begränsat av lärarens egen fantasi då allt från spel på engelska till 

stenciler att fylla i är exempel på det egna materialet. Att väldigt många lärare även kontrollerar sitt 

material mot läroplanen är också överraskande och intressant eftersom detta inte heller stämmer 

överens med min tidigare uppfattning. Men källkritik är alltid viktigt, inte minst för en studie som 

denna, allt ska inte tas bokstavligt eftersom detta då kan kompromettera arbetet när det kommer till 

validitet och reliabilitet (Patel & Davidson, 1991). Vad gäller läromedel i tidigare forskning visar 

rapporten som Skolverket (2006) publicerade att tre fjärdedelar av engelsklärare då använde 

läroboken i någon utsträckning i skolan, emedan det i den här undersökningen verkar som att 

antalet avsevärt har minskat. Just denna rapport av Skolverket (2006) har undersökt 

läromedelsanvändning främst i årskurserna fem och nio, men även i årskurs tre, vilket kan betyder 

att de har en begränsad roll som referens för denna studie där fokus ligger på årskurs ett till tre. I 

rapporten (Skolverket, 2006) lyfter författarna att det dessutom verkar vara vanligare att lärare som 

varit verksamma i mer än tio år använder läroboken mer frekvent än nyutbildade lärare, samt att 

frekvent användning av läroboken i årskurs fem är betydligt vanligare än i årskurs nio. Även 

Lundahl (2009) menar att den svenska skolan av tradition är bunden till läroboken och att då boken 

år 2009 skrevs kunde Lundahl (2009) inte förutse någon ändring av detta. Det verkar som om den 

traditionen, baserat på underlaget till denna studie, har förskjutits till viss del i Norrbottens skolor, 

och att de flesta lärare nu använder eget material eller lånat material. På grund av detta 

examensarbetes begränsningar och de urval som gjorts är underlaget inte tillräckligt för att dra 

slutsatser om huruvida dessa resultat är nationellt appliceringsbara, utan de gäller endast för de 

informanter som ingått i arbetet. När det kommer till hur läromedel väljs ut och i vilken 

utsträckning det faktiskt används i norrbottniska skolor är min uppfattning, baserad på de 

undersökningar som gjorts för denna studie, emellertid att det är lärarlag, eller enskilda lärare, som 

tillsammans avgör vad de vill använda i sin undervisning. Detta gör att varje lärare skapar en egen 

mall för det material eller läromedel de använder i sin undervisning.  Detta är också en uppfattning 

som delas av allmänheten då jag i möte med människor utanför skolans värld ofta fått höra att 

läraren med sina prioriteringar och sina egna preferenser kan påverka sina elevers intresse för 

ämnen i skolan, antingen negativt eller positivt. Med detta till grund är det viktigt att lärare och 

elever samarbetar för att undervisningen ska gynna alla berörda parter. Trots att det verkar som om 

valet av läromedel och material är upp till läraren ligger ändå det yttersta ansvaret hos rektorn. I Lgr 
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11 (Skolverket, 2011a) står följande under rubriken REKTORNS ANSVAR: ”skolans arbetsmiljö 

utformas så att eleverna får tillgång till [...] läromedel av god kvalitet […]” (s. 18). Det är alltså upp 

till rektorn för varje skola att tillhandahålla läromedel som anses vara av god kvalitet.  

 

 

 7.2 Kriterier för läromedel 

 

Det verkar även som om de kriterier lärare använder sig av för att välja läromedel har utvecklats 

och utvecklas fortfarande beroende på vilken lärare man frågar och vad varje lärare anser vara 

viktigt för undervisningen. De informanter som lämnat uppgifter till detta arbete har tydligt visat att 

det är viktigt att läromedlet är relevant för eleverna, att det ska knyta an till elevernas intressen och 

samtidigt till den läroplan alla lärare måste följa. För att lärarens ska kunna hitta relevant material 

till sina elever krävs det att läraren faktiskt känner sina elever och känner till vad som intresserar 

varje elev eller klassen som helhet. Detta framhåller flera av de intervjuade lärarna, de menar att en 

lärare som inte känner sin klass har svårt att motivera och sporra eleverna. Att det ändå fanns ett 

antal lärare som inte kontrollerat att läromedlet kunde kopplas till läroplanen är enligt min 

uppfattning väldigt konstigt då det är läroplanen som är utgångspunkten för all undervisning i 

skolan. Skolan ska vara en plats där eleverna tillgodogör sig, med lärares assistans, många av 

grunderna för ett fortsatt gott liv där de kan fungera i såväl skola som i samhället och därför är det 

viktigt att reflektera över det material som används i skolan och den attityd lärare har till de ämnen 

de undervisar i.  

 

 

 7.3 Styrdokument i undervisningen 

 

Under de intervjuer som genomfördes för detta examensarbete blev intervjupersonerna tillfrågade 

om de visste om det material de använde var kopplat till läroplanen och hur det var förankrat i 

läroplanen. De lärare som konstruerade sitt eget material och de som för varje lektionsserie skapade 

en lektionsplanering var alla medvetna om hur deras material kunde kopplas till läroplanen då de 

som regel använde direkta citat eller refererade till den aktuella kursplanen i sin planering och i 

materialet. Det kan exempelvis i lektionsplaneringen stå ”Koppling till styrdokument” eller ”Vad 

säger kursplanen?”. Intervjupersonerna använde sig oftast av Lgr 11 (Skolverket, 2011a) genom att 

direkt ta citat från exempelvis det centrala innehållet för aktuell kursplan. Enkätinformanternas svar 

visar dock andra siffror när det kommer till att ha kontrollerat hur materialet är kopplat till 

läroplanen, här var det 25 % som inte hade kontrollerat detta. Nackdelen med att ha använt 

anonyma enkäter för att besvara denna fråga är att det inte går att göra en återkoppling och fråga 

varje informant varför de skrivit så eller angett just det som svar. Lärarna i denna studie har ändå till 

största delen svarat att de faktiskt kontrollerar att materialet kan kopplas till aktuell kursplan.  
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 7.4 Sammanfattning och framtida forskning 

 

Under studiens gång har fokus legat på läromedel och hur lärare aktivt eller passivt väljer läromedel 

för undervisning i engelska. Något som jag kommer att ta med mig in i mitt framtida yrke är 

vetskapen om hur mycket rätt material kan hjälpa elever och hur bristfälligt material kan stjälpa 

elever. De kriterier som de flesta informanter använt sig av för att välja läromedel är också något 

som kan användas i framtiden av mig eller av andra då de är relativt generella kriterier. De två 

viktigaste, som även informanterna tyckte var viktigast, är att läromedlet ska vara kopplat till 

läroplanen och till eleverna. Att välja läromedel efter elevernas intresse samt den användarvänliga 

aspekten är något som även är väldigt viktigt att tänka på då skolan ska motivera elever både till 

fortsatta studier men också ge dem verktyg som kommer att hjälpa dem under resten av deras liv. 

De svar jag fått tillbaka kategoriserades utifrån forskningsfrågorna för detta arbete, resultaten 

redovisades sedan dels i procentform och genom enstaka citat. Jag anser att detta har gjort detta 

examensarbete mer läsvänligt och även mer lättförståeligt. 

 

Framtida forskning baserat på den här studien skulle kunna vara att fortsätta hitta kriterier som är 

allmängiltiga och därmed kan användas på nationell nivå. Det skulle även vara en idé att bredda 

studien till att även hitta kriterier för läromedel i andra ämnen, och/ eller se om kriterier skiljer sig 

åt beroende på vilket ämne som avses.  
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Bilaga  

Enkät till examensarbete 

 

1. Använder du dig av något läromedel som grund för din engelskundervisning? I så 

fall vilket? 

 

 

 

2. Har du varit med och valt ut läromedlet? 

 

 

 

3. Vilka kriterier anser du att läromedel bör uppfylla för att användas i 

undervisningen? 

 

 

4. Hur arbetar du med läromedlet? Börjar du med första kapitlet? 

 

 

 

5. Om du använder dig av eget eller annat material vilka engelska ord brukar du 

introducera för eleverna som första ord? 

 

 

 

6. Vet du eller har du funderat över om läromedlet eller det valda materialet är 

förankrat i läroplanen? 

 

 

7. Känner du generellt att eleverna är motiverade och intresserade av att lära sig 

engelska? 

 

 

 

8. Hur gör du för att stärka och stödja eleverna i deras lärande? 

 

 


