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Läraren står inför ett stort utbud och stora möjligheter till variation i användningen av 
läromedel idag. Vilka läromedel som väljs i undervisningen beror på olika ramfaktorer såsom 
elevgruppen, deras prestationsförmåga, intresse, motivation, tid och skolans ekonomiska 
resurser.

I vår studie presenteras hur en lärare och hennes fem elever upplever engelskundervisning och 
vilka deras åsikter är kring läromedlen. Studiens utgångspunkt är en kvalitativ undersökning 
baserad på intervjuer med denna lärare och dessa elever. Vårt syfte är att belysa hur elever 
och lärare upplever undervisning i engelska i årskurs 9 med fokus på val, användning och 
utvärdering av läromedel. 

Resultatet visar att eleverna efterfrågar mer muntlig engelska under lektionstiden, vilket inte 
tycks tillgodoses med de läromedel som används. Eleverna har trots detta en positiv 
inställning till de läromedel som används samt till engelskundervisning och de ser fördelar 
med färdigheter i ämnet. Betydelsen av engelska språket för kommunikation med omvärlden 
anses viktig. Även betydelsen av IKT som läromedel i undervisningen visade sig vara stor för 
eleverna även om användningen av densamma var begränsad. Att knyta undervisningen till 
elevernas erfarenhetsvärld visade sig vara mycket väsentligt för elevernas motivation att lära. 
Läraren underströk betydelsen av diverse faktorer som har en betydelsefull roll i valet av 
läromedel samt i planering och utformning av engelskundervisning i form av elevernas olika 
behov, deras förmåga till ansvarstagande och mognadsgrad samt ekonomiska resurser och tid.

Väl strukturerad undervisning visade sig vara uppskattad av både lärare och elever då detta 
tydliggör undervisningen i stora klasser med diverse problem. En strukturerad 
läroboksundervisning förenklar dessutom för läraren att följa kursplanen. Vad gäller elevers 
delaktighet i val, användning och utvärdering av läromedel visade sig denna delaktighet vara 
liten. Eleverna ansåg att läraren med sin kompetens var bättre rustad att bestämma om 
undervisningen och de sade sig ha fullt upp med alla andra krav som ställs på dem i skolan. 
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The teacher today is offered a great choice of teaching material that can contribute to variation 
in teaching. The choice of teaching material depends on various elements such as: student 
group, their performance, interest, motivation, time, and economic means of the school. Our 
study presents one teacher and her five students´ experiences of their English teaching and 
their view on teaching material. Qualitative research method based upon interviews with one 
teacher and her five students was used in the study. Our aim is to illustrate the five students´ 
and one teacher´s experience of the English teaching in the 9th grade with focus on choice, use 
and evaluation of teaching material.   
   
The result of the study shows that students strive for more spoken English during their lessons
but it seems that teaching materials do not provide for it. In spite of that students have a
positive attitude towards the teaching materials used for their English studies and they are 
aware of advantages with proficiency in this subject. The importance of the English language 
for global communication points out. The students emphasise the importance of IKT as a 
teaching material for their education but they argue that its use is limited. The teacher 
emphasizes the importance of various elements and their influence on choice, planning and
structure of the English teaching. These elements are: students´ different needs, their ability to 
take responsibility, their maturity, economic means and time.

Well structured way of English teaching is appreciated by both teacher and the students since 
it clarifies teaching in the whole class. Apart from that well-structured teaching based upon 
the textbook it simplifies for the teacher to follow the curriculum. Concerning students´ 
participation in choice, use and evaluation of the teaching materials the study shows that their 
participation was little. Students considered that the teacher with her qualifications and 
expertise is the one who should decide about teaching and that in school there is already a 
great deal of demand on them.              
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1. Inledning

Traditionellt sett har undervisning och användning av läromedel varit styrd ”uppifrån” 
av staten och av styrdokumenten, men sedan sent 70-tal är produktion och val av 
läromedel avreglerad. Lärarens frihet i valet av läromedel och i undervisningen har 
därmed blivit större, men denna frihet kräver ett kritiskt förhållningssätt gentemot 
läromedel (Juhlin 2000). Läro-och kursplanemålen erbjuder alltså en stor frihet vid val 
av läromedel och utformning av undervisning i skolan idag, vilket inte bara ger större 
möjligheter utan också ställer högre krav på läraren. Frågan är på vilket sätt anser lärare 
och elever att läromedel är anpassade till deras kunskapande i ämnet? Arfwedson (1998) 
lyfter fram att läraren i valet av innehåll i undervisningen måste ha i åtanke att lärandet 
ska främja elevernas kognitiva och emotionella utveckling samtidigt som eleven ska ha 
faktisk nytta av de förvärvade kunskaperna. Vidare ska hänsyn tas till lektionstiden, 
elevernas prestationsförmåga och målen som ska uppfyllas enligt kursplaner.

Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi möjlighet att bekanta oss med olika 
läromedel och metoder i engelskundervisning. Där väcktes ett intresse hos oss för 
läromedel och dess betydelse för undervisningen. Stämmer lärarens och elevernas 
åsikter överens kring de valda läromedlen och vilka läromedel har en framträdande roll 
i deras engelskundervisning? Följande breda definitioner av läromedel kommer vi att 
använda oss av i vår studie: Nationalencyklopedins definition av läromedel 
lyder: ”pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med 
lärobok, numera ett vidare begrepp som innefattar t.ex. nätbaserad information, filmer 
och ljudinspelningar”. Skolverkat ser läromedel som ett vidare begrepp: Sådant som 
lärare och elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Elevernas 
måluppfyllelse är avgörande för om något ska betraktas som ett läromedel eller inte 
(Skolverket 2006). Läromedel är enligt Skolverkets rapport nr 284: "…sådant som 
lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål." Denna 
vida definition innebär att i princip allt kan användas som läromedel, t.ex. naturen 
(växter och djur), konstverk, tidningsartiklar, filmer, studiebesök, uppslagsverk, 
skönlitteratur, Internet etc”. Ytterligare en definition av läromedel är: ”…mer åt den 
tradition där man ser kunskapen som central istället för läromedlet […] lärare definierar 
läromedel som mycket mer än en lärobok och inkluderar även arbetssättet i begreppet” 
(Bredvad 2008). Läroboken har funnits i mer än 100 år som ett verktyg för läraren att 
organisera sina lektioner. En av avsikterna med denna pedagogiska text har varit att 
fostra eleven till att bli en god samhällsmedborgare. Skillnaden mellan en pedagogisk 
text och tidningsartiklar, skönlitteratur, film och datorer som används som läromedel är 
att läraren pedagogiserar de sistnämnda (Juhlin 2000). 

Förutom läromedlens roll vill vi undersöka hur läraren och eleverna reflekterar över 
undervisningen i ämnet engelska. Genom att intervjua en lärare och hennes fem elever 
skulle vi få en inblick i deras resonemang kring läromedel. En definition av läromedel 
är enligt de lärare vi har träffat på våra VFU skolor mycket bred då läromedel verkar 
vara allt som används för att undervisa.

Ett stort utbud av läromedel i form av läroböcker och IKT som pedagogiskt redskap 
erbjuder möjlighet till en ökad variation av språkundervisning. Vår erfarenhet från 
skolan har visat att läroboken fortfarande har en viktig roll vid planering och 
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strukturering av lektioner i engelska. Följande två citat visar på två utgångspunkter som 
finns om lärobokens vara eller inte vara i undervisningen: ”Läroböcker är det 
väsentligaste redskapet för både lärare och elever i dagens skola”. Å andra sidan: ”De 
färdiga läroböckerna är ett hinder för elever och lärare. En bindning som det är svårt att 
frigöra sig från” (Juhlin 2000:15).

Vi har sett en tendens till att lärare anser att IKT-användning i undervisningen är 
positiv i större utsträckning än tidigare. Den allmänna åsikten hos många unga lärare 
verkar vara att läroboken är ett föråldrat pedagogiskt redskap som helst inte ska 
användas. Lärare förväntas konstruera eget undervisningsmaterial som ska tillgodose 
elevernas olika behov av kunskapande och uppfylla läro- och kursplanemålen. Med 
dessa åsikter i åtanke finner vi det viktigt att ta reda på vad det är som styr valet av 
läromedel och vilka konsekvenser det har för undervisningen. 

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur elever och lärare upplever undervisning i engelska i 
årskurs 9 med fokus på val, användning och utvärdering av läromedel.

Frågeställningar:

1. Hur uppfattar en lärare och dennes elever att undervisningen anpassas för att 
tillgodose elevernas olika behov och kraven på måluppfyllelse?

2. På vilket sätt menar lärare och elever att de använda läromedlen medverkar till detta?
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare 
forskning
Den statliga granskningen av läromedel som tillkom 1938 togs delvis bort 1974 då 
läromedelsproducenterna själva fick ansvara för den pedagogiska granskningen medan 
staten fortfarande kontrollerade läromedlets objektivitet, vilket innebar att staten 
granskade att läromedlet inte stred mot läroplanernas riktlinjer. Granskningen av 
läromedlets objektivitet upphörde 1990 och läraren fick själv ansvara för att kursplaner 
följdes genom valet av läromedel. Tidigare hade skolan styrts av ett regelsystem som 
nu övergick till mål- och resultatstyrning, vilket medförde att skolorna själva fick tolka 
styrdokumenten för att kunna utveckla lokala möjligheter. Den statliga styrningen av 
skolan, genom bland annat detaljstyrda läroplaner, har övergått till en mer 
decentraliserad styrning där framförallt skolans ramfaktorer och lärarens ansvar står i 
centrum.

Användningen av läromedel är en mycket konkret och viktig del av en grundskollärares 
arbete. Dagens möjligheter till variation i undervisningen ger både positiva och 
negativa konsekvenser för både lärare och elev då det ställer höga krav på kunnighet 
och förståelse om elevers olika behov samtidigt som det möjliggör en kreativ lärmiljö 
där alla elever förhoppningsvis genom olika läromedel kan nå kursmålen. Den struktur 
som en lärobok ger kan möjligtvis saknas om inte läraren är organiserad och har en röd 
tråd i sin undervisning. Att inte enbart följa en lärobok ställer också stora krav på egna 
initiativ och kreativitet hos läraren (Långström & Viklund 2006). Förutom ovan 
nämnda faktorer som har påverkat skolstyrning och läromedelsval har skolan och 
pedagogiken också påverkats av omvärlden. Olika pedagoger och filosofer har haft en 
stor inverkan på vilka läromedel som används i skolan, vilket leder oss in på några 
pedagogers syn på läromedel.

2.1. Pedagogisk syn på undervisning och läromedel

Vårt val av pedagoger respektive pedagogiska synsätt beror på det inflytande de har 
haft och fortfarande har framförallt på den svenska skolan men även på skolan i U.S.A., 
Europa och övriga delar av världen, vad gäller utformning av läroplaner, betygssättning 
och läromedel. Dessa traditioner är progressivismen, konstruktivismen och 
behaviorismen vilka alla är sprungna ur empirismen. Progressivismen och 
konstruktivismen med sin erfarenhetsbaserade undervisning representeras av Dewey 
och Vygotskij medan Watson och Skinner är de främsta företrädarna för behaviorismen.   

2.2.1. John Dewey 

Kroksmark (2003) menar att en av de pedagoger som har haft störst betydelse för 
svensk skola är pragmatikern Dewey, som representerar progressivismen, vars tankar 
om undervisning ligger till grund för våra läroplaner. Olika pedagogik ställer olika krav 
på lärare och läromedel vilket visar sig i Deweys ”learning by doing”-pedagogik där det 
är viktigt för eleven att genom experiment lära sig om olika kunskapsområden. 
Experimentet eller handlingen som utförs ”måste vara kontrollerad och experimentell 
och följas av ett tydlig formulerat behov”. Denna metod är ”i dess innersta mening en 
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konsekvens av intelligent tänkande; en intelligent handling” (Kroksmark 2003:375). 
Deweys pedagogik betonar kopplingen mellan elevens erfarenhetsvärld och skolans 
undervisning för att eleven ska se nödvändigheten med sina studier. Skolan fokuserar 
för mycket på läromedel istället för att i större grad låta elevernas förförståelse och 
intressen styra undervisningen. Elevens lust till aktiviteter bör tillvaratas och 
uppmuntras av läraren som leder eleven genom hans/hennes utveckling som bör vara 
till nytta för samhället. Deweys tankar om skolans uppdrag kan sammanfattas: ”Att 
förbereda barn för ett framtida liv innebär att man låter barnen förfoga över sig själva. 
Det betyder att man fostrar dem så, att de har full tillgång till hela sin kapacitet” 
(a.a.380). 

Beträffande språkstudier anser Dewey att den sociala faktorn ofta glöms bort i 
pedagogiskt material. Språk är kommunikation och bör inte reduceras till logik och 
tankar utan i stället användas av eleverna som ett verktyg för att lära sig om andra 
människors tankar och känslor genom kommunikation som levandegör språkstudierna. 
Detta bekräftas också av Malmström (1980) som lyfter fram betydelsen av eleven som 
en resurs i lärandet. Grunden för en realistisk inlärningssituation är den didaktiska 
triangeln (elev + lärare + läromedel). Läraren bör inte servera material till eleven utan 
istället låta eleven vara aktiv och initiera hur undervisningen ska se ut. En motiverad 
elev som själv får ta ansvar för sitt lärande har lättare att ta till sig kunskap, menar 
Malmström.

Vidare pekar Dewey på betydelsen av att se alla barn och elever som individer med 
olika intressen och förmågor för att ta tillvara dessa i undervisningen. Genom att vara 
lyhörd och uppmärksam på barnets intresse kan läraren hjälpa barnet utveckla sin 
potential, vilket tydliggörs av Dewey i följande citat: ”Jag tror att en vuxen bara genom 
en ständig och inkännande observation av barns intressen kan ta del av barnens liv och 
se vad de är mogna för och vilket material de bäst kan arbeta med. […] Intresse är alltid 
ett tecken på en underliggande förmåga. Det viktiga är att upptäcka denna förmåga” 
(Kroksmark 2003:386). 

2.2.2. Lev S. Vygotskij

Liksom Dewey har konstruktivisten Vygotskij haft ett stort inflytande på svensk 
pedagogik, men den senares pedagogik har slagit igenom särskilt under 1990-talet. Till 
skillnad från Dewey förespråkar inte Vygotskij experiment som den viktigaste faktorn i 
elevens lärande utan han betonar vikten av socialt samspel mellan elever och lärare. 
Konstruktivismens tankar är förenklat uttryckt att eleven lär genom ett aktivt 
deltagande med andra. Hans pedagogik betonar vikten av livserfarenhet för människans 
utveckling och betydelsen av den proximala utvecklingszonen. Vygotskij beskriver 
denna utvecklingszon som skillnaden mellan det enskilda barnets utvecklingszon som 
uppnås av eget arbete och den potentiella utvecklingszon som uppnås i samarbete med 
andra elever eller lärare. Med hjälp av den senare kan eleven erövra nya kunskaper 
genom samarbete med andra (Kroksmark 2003). De olikheter som finns hos elever 
utnyttjas på detta sätt genom att de elever som har stora kunskaper inom ett område 
hjälper de elever som inte har dessa kunskaper. På så sätt kan eleverna hjälpa varandra 
och utmanas i sitt kunnande (Arfwedson 1998). Beträffande Vygotskijs tankar om 
språkinlärning läggs tonvikten på kommunikation där eleven successivt ökar sin 
kunskap i språket. Läraren är betydelsefull i kommunikationsprocessen där denna ska 
tolka elevens språk för att kunna förstå hur eleven tänker och lär sig. Läraren bör också 
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vara en språklig förebild där ett varierat och vårdat språk stimulerar barnets 
språkutveckling (Maltén 1997).

2.2.3. John B. Watson och Burrhus Frederic Skinner

I motsats till Dewey som hävdar att eleven bör få ta eget ansvar och använda sig av sina 
intressen i undervisningen samt Vygotskij som framhåller det sociala samspelet mellan 
elever och elever och lärare, anser behaviorismens upphovsman Watson att människan 
för att utvecklas behöver yttre stimuli av lärare i form av respons (belöning eller straff). 
Endast genom stimuli och respons sker en kunskapsutveckling av eleven. Stimuli kan 
vara betyg, bedömningar och positiv respons. Behaviorismens syn på läromedel är att 
reproducerande övningar som nöts in ger bäst effekt. Läromedlet är också målstyrt och 
eleven instrueras till att upprepa ett visst beteende som i sin tur ger positiv respons vid 
korrekt svar. Många av dagens språklaboratorier och dataspråkprogram är utformade 
enligt det behavioristiska sättet att se på inlärning där stimuli och respons anses 
motivera till lärande (Kernell 2002). 

Watson anser att människan blir vad hon formas till av sin omgivning. Enligt dagens 
pedagogik är behaviorismens tankar om eleven som en passiv varelse som måste ledas 
ett föråldrat synsätt. Däremot lever Skinners system med positiva och negativa 
förstärkare kvar som betyg och bedömning i dagens skola (Maltén 1997). Skinner är 
liksom Watson behaviorist men hävdar att belöning och straff inte är rätt 
undervisningsmetod. Han föredrar att använda begreppen positiva och negativa 
förstärkare. I stället för straff blir en negativ förstärkare en slags belöning för ett 
uteblivet oönskat beteende. Genom att ignorera, det vill säga inte förstärka, ett icke 
önskvärt beteende kommer det efter hand att försvinna. 

Behaviorismen förordar en miljöinriktad språkinlärning, även kallad modellinlärning, 
där läraren bör vara en förebild för eleverna. Genom att vara en god språklig förebild 
lär sig eleven ett varierat och ”korrekt” språkbruk (Maltén 1997). 

2.2.4. Läromedlens roll i undervisningen

Skolverket genomförde en undersökning, Läromedlens Roll i Undervisningen, 2006 
kring vilken ställning och funktion läromedel har i grundskolan i ämnena engelska, bild 
och samhällskunskap. I undersökningen hänvisar forskarna till olika 
forskningsrapporter som Skolverkets nationella utvärdering av grundskola 2003 (NU 
03), Förening Svenska Läromedel (FSL) och Norsk forskning Reform 97. SFL 
genomförde en undersökning 2003 om lärobokens ställning i skolan vilken visade att: 
färre än 2 % av lärarna säger att de aldrig använder lärobok, 16 % av lärarna använder 
lärobok sällan, drygt 60 % använder lärobok regelbundet samt 20 % av lärarna 
använder lärobok för varje lektion. 

Skolverkets rapport hänvisar till tidigare internationell forskning som har visat att olika 
lärare inte använder en och samma lärobok på samma sätt:

Det är framför allt lärartypen och lärarstilen som avgör hur läroböckerna används, 
inte böckerna i sig. Zahorik (1991) finner också att lärarnas pedagogiska grundsyn 
eller ideologi är den faktor som ligger bakom både undervisningsstilen och sättet att 
använda läroboken. Detsamma menar Gunilla Svingby (1982). Det är ju faktiskt 
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läraren som står för valet av stoff och struktur i undervisningen. Att det är lärarstilen 
som avgör, inte själva läroboken, menar även Ann-Christine Juhlin Svensson (2000).
2006:21

Norsk forskning kring utvärdering av reform 97 visar att läroboken används mest i 
strukturerade ämnen (såsom språk där inlärning sker genom påbyggnad av tidigare 
kunskaper) och framförallt i NO och engelska. SO-ämnen var inte lika läroboksbundna 
enligt undersökningen. Lärobokens betydelse och överrepresentation i skolan kan 
förutom det historiska arvet kopplas till dess ställning i lärararbetet: ”De norska 
utvärderarna drar också slutsatsen att läroböckerna har en legitimerande funktion i 
lärarnas arbete: så länge de följer en lärobok som de anser fyller läroplanens krav kan 
de också vara säkra på att undervisningen följer läroplanens mål, innehåll och 
principer” (2006:22). Läroböcker i engelska har både för- och nackdelar när det gäller 
individanpassad undervisning. Vissa läroböcker har övningar på olika kunskapsnivåer 
så att eleverna kan arbeta självständigt på sin nivå. Det kan också förenkla för läraren 
att få en tydlig struktur på undervisningen. Dessa nivåer är visserligen gynnsamma för 
elevens självständighet men nivåerna kan också få eleven att sänka sin kunskapsnivå då 
de kanske ”nöjer sig” med en nivå trots att de har större kapacitet. Lärarens och elevens 
förväntningar på den senares prestationer kan bli för lågt ställda (2006). 

Slutsatsen av Skolverkets undersökning är att läroboken i grundskolan har hög status 
bland elever, lärare, rektorer och föräldrar. Läroboken underlättar planering, 
strukturering och kunskapskontroll. Den har även inverkan på disciplin, enligt 
undersökningen. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur läromedel används i 
olika ämnen där engelska beskrivs på följande sätt: ”I engelska används framförallt 
läroböcker varje eller nästan varje lektion, vilka kompletteras med bl.a. hörövningar 
och skönlitteratur” (2006:10). En analys av läromedel i engelska har visat att lärarna 
som undervisar i engelska tycker att ämnet har en hög status i skolan. En majoritet av 
eleverna är positivt inställda till ämnet och uttrycker att de har användning av engelska 
i vardagen. Lärarna planerar ofta undervisningen själva eftersom samarbete mellan 
kollegor inte är så vanligt förekommande. Problemet är enligt lärarna tidsbrist för en 
gemensam planering. Elevinflytande i planeringen varierar och en del lärare uttrycker 
att deras elever är självständiga och är med under planeringen men att det också finns 
elever som inte klarar av att göra det. Lärarna uttrycker också att elever använder 
engelska även på sin fritid och att deras förkunskaper är betydligt större än hos tidigare 
generationer. Även om läroboken verkar ha hög status och vara det huvudsakliga 
läromedlet i engelska behöver undervisningen kompletteras med annat material enligt 
Allington och Weber (1993).

2.2.5. Djupare kontext eftersträvas i läroböcker

Allington och Weber (1993) analyserar och problematiserar kunskapsbegreppet i 
relation till kontext, läroböcker och annan material som används i undervisningen. 
Författarna skriver att enligt moderna läroplaner bör elever under sin skolgång tillägna 
sig en meningsfull förståelse av ett akademiskt innehåll, de ska uppmuntras till kritiskt 
tänkande, problemlösning och självständighet. Författarnas argument är att kunskap är 
starkt beroende av kontexten vilket betyder att bredare kontext skapar förutsättningar 
till ett mer effektivt lärande. En avsaknad av kontextbaserad undervisning för att öka 
elevernas motivation och kreativitet är ett problem i dagens skolsystem, menar 
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författarna. För att vidga elevernas vyer bör textböcker kompletteras med annat 
skriftligt material.

Allington och Weber kritiserar utformningen av textböcker och arbetsböcker och 
meningen med frågeställningar som brukar finnas efter varje avslutad kapitel. 
Författarna anger att experter som skriver textböcker kan ha svårt att förtydliga sina 
budskap till noviser för att de förra äger en stor förkunskap och förförståelse för ämnet. 
Kontrollfrågor som finns efter texter har som ändamål att kontrollera läsförståelse. 
Sådana frågor saknar, enligt författarna, en djupare kontext och begränsar förståelsen 
till den enstaka texten. Kunskap som förvärvas med hjälp av textböcker med olika 
självständiga kapitel blir sekvenserad och kan inte följa en sammanhängande struktur. 
Här lyfts och problematiseras betydelsen av olika frågor som förekommer i text- och 
arbetsböcker och på vilket sätt utformning av läromedel på detta sätt påverkar lärande. 
Frågorna är utformade så att svaren blir ett återberättande av texten. Ett eller mycket 
begränsade svarsalternativ uppmuntrar inte eleven till kritiskt tänkande eller lärande i 
en bredare kontext. En ökad kontext i undervisningen kan uppnås genom en variation 
av läromedel. Ett sådant komplement till läroboken kan exempelvis vara Internet 
(Allington och Weber 1993).

2.2.6. Internet som läromedel i engelskundervisningen

Mer användning av IKT i klassrummet eftersträvas av Maria Estling Vannestål (2007) 
då IKT är en stor del av elevernas vardag. De chattar, mejlar, letar information, spelar 
onlinespel, läser tidningar, följer TV-serier på nätet och mycket mer. Lärarna bör ha 
kunskaper och insikter om elevernas IKT-användning för att i klassrummet kunna 
utnyttja denna möjlighet till kommunikation med elever och för att motivera dem i sin 
språkinlärning. Användningen av IKT i skolarbetet sträcker sig främst till 
informationssökning, meil och skriftliga arbeten. Det finns enligt Estling-Vannestål en 
motvilja hos många lärare att använda IKT eftersom de säger sig sakna datakunskaper, 
redan är överhopade med arbete och menar att dataprogram är en extrakostnad som 
man inte har råd med. Estling-Vannerstål argumenterar mot denna inställning då hon 
hävdar att det finns massor med gratis språkmaterial som kan användas i sin helhet eller 
modifieras vilket inte kräver några avancerade datakunskaper och dessutom spar 
värdefull planeringstid för läraren. Fler fördelar med IKT-användning i klassrummet är 
att eleven blir mer aktiv i sitt lärande då det ofta gäller att skapa och utforska vilket 
torde öka motivationen hos eleven. Vidare ger det en ökad variation i undervisningen
både vad gäller att individanpassa undervisningen till högpresterande elever och elever 
med läs- och skrivsvårigheter. I stället för att använda inaktuella texter i böcker får man 
aktuella texter och även möjlighet till direktkommunikation med andra elever.  

Enligt en undersökning om hur sju gymnasielärare ser på IKT i undervisningen finns 
det åtskilliga nackdelar. Många lärare känner sig inte trygga i att låta eleverna ta ett 
större ansvar genom att använda datorer utan ser IKT som en belastning i en redan 
ansträngd arbetssituation. Om det ska bli en resurs i undervisningen att använda IKT 
ställer det krav på att elever kan sovra, sortera och söka i den outtömliga källa av 
information som Internet är. Både elever och lärare måste reflektera och kritiskt 
granska texter som används i skolarbetet. En konsekvens av den brist på kritiskt 
tänkande som finns hos många elever är att de tar en text rakt av och använder i sina 
skriftliga inlämningar vilket naturligtvis är plagiat. 
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Lärare bör få fortbildning i dataanvändning för att förhindra att IKT blir en belastning 
och istället en extra resurs i undervisningen. Dessutom känner sig ofta lärare 
underlägsna sina elever i datakunskaper. För övrigt är datakrångel, bristande tillgång på 
datorer och förbokning av datasalar faktorer som försvårar användningen av IKT 
(Karlsson 2006).   

2.2.7. Individanpassade läromedel och undervisning

Lärare har krav på sig att individanpassa sin undervisning så att alla elever kan 
tillgodogöra sig kunskap och känna motivation att lära. Enligt Skolverket (Elever i 
behov av särskilt stöd 1998) ska elever med särskilda behov i första hand integreras i 
klassundervisningen. En lärare har dessutom krav på sig att följa de styrdokument och 
lagar som samhället har fastställt. I styrdokumenten finns läroplaner och kursplaner 
som till stora delar styr en lärares lektionsutformning (Bergem 2000). 

En lärares undervisning påverkas av olika ramfaktorer såsom ekonomi, resurser, lokaler, 
antal lektionstimmar, planeringstid, gruppsammansättning och elevantal. Lärarens och 
elevernas beteende har stor betydelse för hur planeringen fungerar och hur mål uppnås. 
Lärarens ledarskap ska uppmuntra eleverna till eget ansvarstagande och förebygga 
problem i klassrummet. Det ”goda” ledarskapet består i, bland annat, strukturerade och 
tydliga lektioner där undervisningsmaterialet individanpassas och att eleverna visas 
respekt. Syftet med undervisningen är av största vikt, likaså lärarens engagemang i 
ämnet och dennes vilja att skapa intresse och lust att lära hos eleverna (Ogden 2001). 

Ett annat sätt på vilket läraren kan strukturera sin undervisning och dessutom 
individanpassa den är att använda sig av studiekort som läromedel. På studiekorten ger 
läraren instruktioner om arbetsområde och uppgifter. Även uppgifter med VG- och 
MVG-nivå presenteras här för att eleverna ska ha möjlighet att arbeta självständigt och 
välja nivå efter sina förutsättningar. Hur dessa studiekort utformas är upp till lärare och 
elever och det är också möjligt för eleverna att utvärdera arbetsområden, uppgifter och 
egen insats på dessa kort (Harkort-Berge & Nilarp 2001).  

2.2.8. Undersökningar om elevers färdigheter i engelska

NU, den nationella utvärderingen av grundskolan som genomfördes under vårterminen 
2003 omfattade årskurserna 5 och 9. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur 
skolan utvecklades och hur läro- och kursplanernas mål uppfylls under 1990-talet. I 
utvärderingen av ämnet engelska användes elev- och lärarenkäter, hör och 
läsförståelseprov och prov i friskrivning. Internationella undersökningar som innefattar 
elevernas färdigheter i engelska i slutet av den obligatoriska skolan Assesment of 
English som genomfördes 1996/97 visar att svenska elever har bra kunskaper i engelska 
i jämförelse med spanska och franska elever. De nationella jämförelserna ger inte lika 
positiv bild. Den nationella utvärderingen har visat på en stagnation i 
kunskapsutveckling under 2000-talet. Resultat av läs- och hörförståelse i årskurs 5 har 
försämrats sedan 1992 medan hörförståelse i årskurs 9 ligger på samma nivå. Skrivning 
har dock blivit bättre, nästan hälften av eleverna skriver ganska bra och förståelig 
engelska. När det gäller elevernas attityder till engelska är majoritet av eleverna positiv 
till ämnet. I årskurs 9 uttrycker 86 % av eleverna att de är intresserade av engelska 
vilket är en ökning från år 1992. Eleverna uttrycker att engelska är ett ämne de har mest 
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nytta av men 42 % av eleverna i årskurs 9 tycker att ämnet engelska är svårt. Fler än 
80 % av eleverna i årskurs 9 säger att de klarar av att kommunicera på engelska i 
praktiska situationer av olika slag. 5-6 % av elever uppfyller inte målen och har dålig 
självkänsla när det gäller engelska. Undersökningen har visat att dessa elever använder 
engelska på fritiden i mindre utsträckning än högpresterande elever, och dessutom är 
lågpresterande elever mer beroende av skolan för sitt lärande. För att öka elevernas 
språkförtroende måste engelskundervisning ske på målspråket och erbjuda fler 
möjligheter för alla elever att använda målspråket i interaktion med varandra. Enligt 
NU-03 uttrycker eleverna i årskurs 9 att de saknar mer kommunikation på engelska i 
sin språkinlärning: ”Engelskan tycks ha en begränsad roll som arbetsspråk i 
undervisningen och enligt eleverna är utrymmet för kommunikativ språkträning inte 
särskilt stort under lektionstid” (2003:36). Däremot är tiden för skrivande i engelska 
utökad.

Elevers möjligheter att påverka undervisningen i engelska i form av planering, val av 
läromedel och utformning av prov var inte stora. Eleverna upplever att allting är 
förutbestämt och inte kan påverkas samt att planering och provutformning är lärarens 
enskilda angelägenhet. Enligt forskare har ämnestradition, lärares behörighet i ämnet 
samt läromedel mycket stor betydelse för undervisningen utformning. Undersökningen 
visar att språkundervisning och språkinlärning är komplexa företeelser och att det finns 
en tendens att fokus läggs på språkets form och struktur för att lärarna upplever detta 
vara mer konkret och handfast i jämförelse med kommunikationsträning i hel klass. 
Slutsatsen är att en konsekvent målspråksanvändning i klassrummet är nödvändig för 
att uppfylla elevernas krav på engelskundervisning och samtidigt motivera dem för 
vidare studier i ämnet (Myndigheten för skolutveckling). Följande avsnitt utvecklar 
tankarna om elevers möjligheter att påverka val av läromedel och planering av 
undervisning. 

2.2.9. Elevers delaktighet i val av läromedel och planering av 
undervisning

Den anglosaxiska didaktiken såväl som den tyska didaktiken hävdar att lärare och elev 
gemensamt är ansvariga för elevens inlärning. För att en god undervisning ska ske 
krävs att läraren har planerat och strukturerat sina lektioner, dessutom ska läraren ha 
goda kunskaper i ämnet, uppmuntra och stödja eleven som i sin tur ska ta eget ansvar 
för sin inlärning. Dessvärre visar många amerikanska och tyska elevintervjuer att de tar 
en mer passiv roll och överlåter mycket av ansvaret åt läraren (Arfwedson 1998). 
Elevers inställning till sitt lärande är att det är lärarens ansvar eftersom de får lön för att 
lära eleverna. Vidare anser sig eleverna ha tillräckligt många krav och förväntningar på 
sig i skolan, vilket bekräftas av tyska undervisningsforskare som betonar svårigheter 
med inlärning när samhället blir mer och mer komplext (a.a.). På grund av denna 
komplexitet är det av större vikt att elever lär sig metoder för hur de ska kunna lära sig, 
hur de ska komma ihåg och hur de ska kunna lösa problem, än att läraren ska överföra 
kunskap till eleven. Vad gäller elevers möjligheter och rättigheter till att påverka valet 
av läromedel och undervisning säger Lpo 94 och Lpf 94 följande: ”elever […] får ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll…” samt att 
läraren ska bestämma metoder för inlärning och undervisning i samråd med eleverna 
för att öka möjligheterna till lärande. Detta ”samarbete” mellan lärare och elev har 
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tyska didaktiker tagit fasta på och ser elevernas medbestämmande som lösningen på 
problem med motivation och svårigheter att införa demokrati i skolan. 

Ett annat sätt att angripa problem med elevers brist på motivation är att utnyttja elevers 
så kallade handlingsmål, vilket är de önskningar, intressen och lust till aktivitet som 
eleven bär med sig in i klassrummet. Dessa handlingsmål kan krocka med lärarens 
undervisningsmål om inte läraren tar till vara på dem och använder dem i klassrummet. 
Den potential som finns i elevers handlingsmål kan kanaliseras till att eleverna får vara 
delaktiga i utformningen av undervisningen och val av läromedel. Elever bör enligt 
denna tyska undervisningsfilosofi ta ansvar för planering, genomförande och 
utvärdering av skolarbetet i samråd med läraren, vilket leder till större motivation hos 
eleverna (Arfwedson 1998). Den delaktighet som elever bör få i planering och 
undervisning ska också sträcka sig till elevers delaktighet i diskussioner om krav som 
ställs för olika betyg. 

2.2.10. Betyg och nivågruppering

Skolverket har gett ut artiklar om betygssättning och bedömning där Ingrid Carlgren är 
en av författarna. Hon tar, i en artikel utgiven av Skolverket 2002, upp dagens 
betygssystem som förutsätter att pedagogen har ett professionellt omdöme och där 
eleverna har större inflytande än tidigare. Det är fortfarande lärarna som gör 
elevbedömningar och sätter betyg, men skillnaden mot tidigare betygssystem är att det 
ställs högre krav på läraren att diskutera med både kollegor och elever på vilka grunder 
betyg sätts. Läraren förväntas tydligt formulera de krav och bedömningsgrunder som 
ställs för att få ett visst betyg. Det är av stor vikt att det finns en trovärdighet i lärarens 
professionella bedömningskompetens och att eleverna på ett tydligt sätt är införstådda 
med på vilka grunder bedömning görs. Kunskaper i bedömning så väl som i hur man 
kan mäta kunskap är väsentliga egenskaper hos en lärare. En fördel med detta 
betygssystem är att det sätter innehållet i elevernas lärande i fokus (Carlgren 2002).  

Med det nuvarande betygssystemet är det möjligt för eleven att veta vad som krävs för 
olika betyg vilket ökar elevens förståelse för sitt eget lärande. Emellertid kan det 
faktum att eleven vet vad och hur mycket som hon eller han behöver göra för ett visst 
betyg begränsa eleven i sitt lärande. Problemet är enligt Carlgren följande: ”Man kan ju 
inte veta vad det är man ska kunna innan man kan det. Det är först när man har förstått 
något som man förstår vad man har förstått” (Carlgren 2002). Med andra ord är det en 
paradox att eleverna ska ha inflytande på undervisningen samtidigt som läraren har 
högre kunskapsnivåer än eleven. Även om eleven har kunskap om vilket innehåll och 
vilka resultat som skolarbete kräver är det läraren som bedömer kunskapskvalitéerna 
(a.a.). Detta elevinflytande leder oss in på läraryrket och dess förändringar som skett på 
senare tid.

2.2.11. Lärartid och professionalism

Många lärare upplever att läraryrket under senare år har genomgått stora förändringar. 
Det är inte bara undervisning utan mycket socialt arbete som lärarna förväntas tackla 
såsom sociala och beteendemässiga störningar hos elever. Elever med särskilda behov 
har integrerats i vanliga klasser vilket är ett stressmoment för läraren och ett merarbete 
då det kräver mycket individanpassad undervisning. Arbetsbördan och stressen har 
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enligt många lärare ökat och dessutom är lärarna bekymrade för ökade disciplinära 
problem i klassrummet och vad detta innebär för undervisningen. Förutom att 
upprätthålla disciplinen i klassrummet måste läraren anpassa undervisningen till allt 
större klasser med elever som har skiftande problem såsom särskilda behov, 
flyktingbarn med brister i svenska språket och elever med sociala problem. Dessutom 
har läraren ansvar för att få alla elever godkända i kärnämnena vilket leder till mer 
pappersarbete i form av redovisningar av lektioner, utvärderingar, bedömningar, betyg 
och mer komplicerat planeringsarbete (Hargreaves 1998).

2.2.12. Inlärning och tillägnande av språk

Språkundervisning bör ske genom användning av två olika metoder: inlärning och 
tillägnande (learning and acquisition). Inlärning av bland annat grammatik och 
ordkunskap tillsammans med tillägnande av denna kunskap genom kommunikation är 
enligt Krashen (1998) den optimala metoden för språkinlärning. Att endast låta 
eleverna fritt diskutera ämnen som intresserar dem genererar enligt Krashen ingen ökad 
kunskap: 

Simple ”free conversation” will often fail as optimal input, as it is often not 
understood. The failure of free conversation to qualify as intake implies 
that second language teaching involves more than just talking to students 
about topics of interest, something the profession has known since its 
beginning.

1988:103

Å andra sidan krävs kommunikation för att utveckla språkkunskaper. De strukturer 
eleven har lärt sig vid inlärning av grammatik och ordkunskap praktiseras genom 
kommunikation som är det främsta medlet för att förvärva språkkunskaper: 

Language acquisition is very similar to the process children use in 
acquiring first and second languages. It requires meaningful interaction in 
the target language – natural communication – in which speakers are 
concerned not with the form of their utterances but with the messages the 
are conveying and understanding. Error correction and explicit teaching of 
rules are not relevant to language acquisition.

1988:1             

Vid inlärning av språkstruktur, genom användning av läromedel såsom lärobok, bör 
läraren korrigera eleven medan det inte bör ske någon korrigering under tillägning av 
dessa kunskaper som sker genom kommunikation då detta kan hämma eleven.  
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3. Metod

3.1. Metodval

Kvalitativ undersökningsmetod användes i studien. Forskning som bedrivs med hjälp 
av kvalitativ metod innebär att forskaren intresserar sig för hur människor upplever sin 
värld (Bell, 2000). Kvalitativa studier söker förstå och urskilja mönster i fenomenet. I 
kvalitativa studier är inte målet att dra generella slutsatser utan att få en djupare 
förståelse för ett visst fenomen. Trost (1997) förklarar att valet av forskningsmetod är 
beroende av frågeställningen och om frågeställningen handlar om att förstå eller att 
hitta olika mönster i ett fenomen eller företeelse som undersöks väljs kvalitativ 
forskningsmetod.       

Vårt mål var att förstå hur elever och lärare upplever engelskundervisning med fokus på 
val, användning och utvärdering av läromedel. Datainsamlingen baserades på kvalitativ 
forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna följde en viss 
struktur men det fanns utrymme för respondenternas egna synpunkter och 
kommentarer.1 Undersökning gjordes kring uppfattningen av ett fenomen i en relativt 
begränsad undersökningsgrupp, varför en kvalitativ ansats blev ett självklart val. Vår 
undersökning baserades på uppfattningar hos respondenter och kunde därför inte 
användas för att ge en entydig, generaliserad bild av alla elevers och lärares 
uppfattningar om läromedel. Istället gav den en förståelse om hur läraren resonerar 
kring sin undervisning och huruvida intentioner med den realiseras i elevernas 
upplevelser av den. Genom att observera samstämmighet och diskrepanser mellan 
lärarens intentioner och elevernas uppfattningar om undervisningen och genom att 
analysera orsaker till dem har vi skaffat oss kunskap om deras upplevelser av läromedel 
och engelskundervisning. 

3.2. Urval

Vi valde att intervjua en lärare och hennes fem elever på en högstadieskola i årskurs 9. 
Studiens utgångspunkt var elevernas och lärarens uppfattningar kring undervisning i 
engelska med fokus på val, användning och utvärdering av läromedel. Läraren som 
intervjuades har varit verksam i tio år och är aktivt engagerad i skolutvecklingsfrågor. 
Urval av eleverna skedde i samråd med den intervjuade läraren. Målet var att få en 
representativ elevgrupp i form av kön och prestationsförmågor som förhoppningsvis 
skulle bidra till en variation av elevernas uppfattningar under datainsamlingen. 
Eftersom läraren känner sina elever uppskattade vi hennes hjälp. Anledningen till valet 
av årskurs 9 var att vi anser att elever i denna årskurs har en större erfarenhet av 
engelskundervisning och vidare referensramar än t.ex. elever i årskurs 6.

                                               
1 Intervjufrågor: se bilaga
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3.3. Genomförande

Vi kontaktade läraren på högstadiet och presenterade vårt syfte med studien och 
frågade om vi fick genomföra intervjuer som skulle vara ett underlag för vår studie. Vid 
samtalet hade läraren egna förslag och synpunkter om urval av respondenter i 
undersökningen och tiden för genomförandet. Läraren föreslog att hon kunde informera 
sina elever om vårt syfte med undersökningen och fråga elever om de vill ställa upp för 
en intervju och i samråd med dem bestämma en lämplig tid. Undersökningen inleddes 
med att vi hälsade på eleverna i helklass och presenterade oss samt vårt syfte med 
studien. Målet var att även elever som inte deltog i undersökningen ska få möjlighet att 
veta vad det handlar om och att eleverna som deltog i undersökningen på så sätt kan 
skyddas från kamraternas nyfikenhet och eventuella frågor kring deras deltagande i 
studien.    

I samråd med respondenterna bestämde vi att genomföra alla intervjuer på samma dag 
under några timmars period. Intervjuerna genomfördes av oss båda, men varje 
respondent intervjuades enskilt. Vi valde att intervjua tillsammans för att sedan kunna 
diskutera våra tolkningar och upplevelser av undersökningen under 
transkriberingsfasen. Innan varje intervju påbörjades fick respondenterna information 
om syftet med studien samt vår tystnadsplikt och avidentifiering av uppgifter som 
förekommer vid datainsamlingen. Respondenterna tillfrågades om de upplever det 
störande att vi är två personer som intervjuar men de tyckte att det inte var något 
problem. Vi började med att intervjua elever och avslutade med intervjun med läraren. 
Varje elevintervju tog ca 20 minuter i anspråk medan intervjun med läraren tog 45 
minuter. Samtliga intervjuer bandades med hjälp av diktafon. Vi transkriberade 
intervjuerna dagen efter. Vid analysen av det transkriberade materialet försökte vi 
upptäcka och urskilja mönster som framgick av intervjusvaren. Analysen visade på 
likheter och skillnader i respondenternas svar vilket användes för att sortera och 
strukturera resultatredovisningen.    

3.4. Etiskt förhållningssätt

Varje forskning ska bedrivas enligt god forskningssed vilket innebär att forskaren är 
förpliktigad att följa ett regelverk vid insamling och bearbetning av 
undersökningsmaterialet. I Forskningsetiska Principer anges att individskyddskravet 
omfattas av fyra huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vårt mål var att bedriva forskningen på ett 
professionellt sätt och tillgodose forskningsetiska krav. Respondenterna informerades 
om syftet med studien, vikten av deras deltagande samt vår tystnadsplikt kring 
datainsamling och uppgiftshantering. Vi poängterade att deltagandet är frivilligt och att 
det kan avbrytas om respondenten skulle önska det. Vidare informerades 
respondenterna om att uppgifterna kommer att användas enbart i studiens syfte och att 
de ska vara avidentifierade. Vi erbjöd respondenterna att ta del av studiens resultat och 
vi informerade dem om att studien kommer att vara tillgänglig i form av en pdf -il i 
biblioteket på Högskolan i Skövde.
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3.5. Reflektion kring metodvalet

Valet av kvalitativ undersökningsmetod visade sig vara lämpligt för studien. Målet var 
att få en förståelse kring respondenternas upplevelser av engelskundervisning och 
läromedel som används i undervisningen. Analysen av insamlad data visade på många 
likheter i respondenternas svar vilket kan bero på intervjufrågornas karaktär. De 
semistrukturerade intervjufrågornas utformning kan vara en anledning till 
samstämmighet i respondenternas svar. Struktur och ordningsföljd av intervjufrågorna 
kan ha påverkat svaren vilket kan vara en nackdel med denna intervjumetod. I 
efterhand kan vi konstatera att en pilotstudie borde ha genomförts då den kunde ha varit 
till hjälp vid valet av intervjufrågor.

Vår studie bekräftar en oförutsägbarhet med kvalitativ undersökningsmetod där 
intervjufrågorna kan tolkas och uppfattas av olika personer på olika sätt. Frågorna som 
ställdes till respondenterna var i stor utsträckning riktade mot läromedel som används i 
engelskundervisning men respondenterna tog upp flera andra synpunkter kring ämnet. 
Förutom svaren på frågor om läromedel fick vi intressanta aspekter på 
engelskundervisning som vi tyckte var viktiga att ta upp i studien även om dessa 
aspekter inte alltid var knutna till kontexten. I studiens resultat och i diskussionsdelen 
kommer vi att ta upp samtliga aspekter på engelskundervisning som lyftes fram under 
intervjuerna. 

Urvalet av respondenterna skedde i samråd med läraren. Vi kan inte vara säkra på att 
det inte har påverkat vårt resultat. Angående antal respondenter som deltog i 
undersökningen, ansåg vi att sex respondenter gav oss tillräckligt med underlag för 
studien med tanke på att kvalitativ ansats användes. Att genomföra och transkribera 
intervjuer i par visade sig vara rätt. Vi kunde diskutera om våra upplevelser och 
tolkningar av insamlad data, vilket ledde till nya insikter.     
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4. Resultat 

I resultatdelen redovisas de likheter och skillnader mellan elevernas och lärarens åsikter 
som framkommit ur de intervjuer som gjorts.

4.1. Läroboken och möjligheter till konversation

Trots att flera elever säger sig uppskatta sin lärobok anser de att den tar för stor plats i 
undervisningen vilket gör att de inte hinner med konversation. Alla fem elever uttrycker 
en önskan om att få prata mer engelska på lektionerna. En elev säger: ”Jag vill prata 
mer än vad vi gör. Vi svarar på frågor på engelska men det vore bra om vi kunde ha 
hela lektioner där vi diskuterar i grupper. Vi går så mycket efter läroböckerna så det 
verkar inte finnas tid för det. Det är viktigare att kunna prata än att kunna 
grammatikgrejer och sån´t där. I lägre klasser pratade vi i grupper men inte nu längre”. 
Övriga elever instämmer i att det är viktigast att kunna tala engelska och att 
diskussioner i grupper är det som de saknar i undervisningen. 

Det är många elever i klassen och kunskapsnivån spänner från oerhört låg till mycket 
hög. Dessutom känner flertalet av eleverna obehag av att tala inför andra, vilket 
resulterar i att det är svårt att genomföra diskussioner på engelska i klassen. Skillnaden 
mellan elevernas och lärarens syn på möjligheter till konversation kan bero på att 
eleverna möjligtvis endast utgår från sig själva medan läraren ser eleverna som en 
grupp och elevernas alla olikheter som gör konversation problematisk. Läraren ser även 
läroboken som en garanti för att målen uppfylls även om detta läromedel inte erbjuder 
särskilt stora möjligheter till konversation. En utgångspunkt för konversation är en 
fungerande grupp. Då det gäller planering av lektioner och möjligheter till diskussioner 
på engelska i klassen berättar läraren följande:

Hur jag planerar min undervisning är helt beroende på vilken grupp jag har. 
Den här gruppen är ju supersvaga på att ta eget ansvar. Några, fem eller sex 
stycken är jättebra på detta, men resten inte. De är dåliga på att lämna in 
arbeten, de säger att de glömmer att lämna in och att göra läxor vilket 
smittar av sig på de andra eleverna. De vill att jag ska göra allt, som att 
hämta papper åt dem. Många har ingen egen initiativkraft, inte alla men 
många. 

Lärarens svar visar att undervisningen styrs först och främst av vilka elever man har 
och att just den grupp som de intervjuade eleverna hör till är en svår grupp att undervisa. 
Förutom sociala problem är variationen på elevernas kunskaper stor och deras 
ansvarstagande närmast obefintligt, vilket kräver en mer strukturerad lektionsplanering 
där man följer en lärobok. Många av eleverna har inte ens grundläggande kunskaper i 
engelska och då är det svårt att ha konversation på engelska. Det faktum att årskurs nio 
endast har två lektioner per vecka inskränker naturligtvis möjligheterna till variation i 
undervisningen.

Hur läraren och eleverna ser på möjligheterna till konversation på engelska skiljer sig 
också åt då läraren anser att det är fruktlöst att få till grupper som klarar av att diskutera 



Bergman och Eriksson

16

eftersom de inte har tillräckliga kunskaper i vare sig grammatik eller vokabulär. 
Eleverna å sin sida poängterar att de lär sig engelska bäst om de får träna sig muntligt 
och de anser inte att grammatik är särskilt viktigt i detta avseende. 

Lärare och elever tycks ha olika uppfattningar om vad det innebär att kunna engelska 
och om vad som är kärnan i engelskundervisning. Läraren betonar vikten av att följa 
kursplanen och möjligheten som en lärobok ger i detta avseende. Eleverna anser att 
konversation på engelska är det viktigaste i undervisningen. De har möjligtvis svårare 
att se lärprocessen där konversation inte är möjlig utan grundkunskaper. Det finns 
också en diskrepans mellan elevernas uppfattning av sin kunskapsnivå och hur läraren 
ser på densamma, vilket enligt läraren kan orsakas av att eleverna inte ser behovet av 
grundläggande kunskaper i engelska. De upplever sig vara duktigare i engelska än vad 
läraren anser att de är. När en klass har problem av olika slag såsom ansvarstagande är 
det viktigt att de får följa en lärobok som ger strukturerad och tydlig undervisning, 
förklarar läraren. ”Det är svårt att hitta på saker att göra i grupp med dem för socialt 
funkar de inte så bra ihop”, betonar hon. 

Läraren framhåller att trots att det är komplicerat att gruppera eleverna i samtalsgrupper 
finns andra möjligheter till konversation i engelska då skolan sedan många år har en så 
kallad ”engelsk vecka” då alla på skolan talar engelska. Under alla lektioner, vare sig 
det är matematik, gymnastik eller engelska, talar alla engelska. I skolmatsalen serveras 
typiska maträtter från engelskspråkiga länder och eleverna arbetar i de flesta ämnen 
med områden som inriktar sig på den engelskspråkiga världen. Här får eleverna tillfälle 
att diskutera på engelska, både vad gäller vardagsprat till diskussioner om biologi eller 
matlagning. Lärarens intentioner att motivera sina elever visar på en lyhördhet för deras 
intressen men även en brist på samband mellan vad eleverna önskar och vad läraren 
erbjuder i engelsk konversation. Detta orsakas av ramfaktorer och sociala förhållanden 
som måste tas hänsyn till, men även av lärarens och elevernas förmåga att överblicka 
lärprocessen. 

4.2. Individanpassade läromedel och undervisning

Läraren betonar problematiken i att individanpassa undervisningen i klassen när ingen 
ligger på samma nivå: 

Det tar kraften ur mig, för man ska vara till lags för alla och nivågruppera 
och ingen ligger på samma nivå och har man då 25 elever i en klass, säger 
det sig självt att man tar slut, det finns inga möjligheter fast man gör ju så 
gott man kan och de duktiga eleverna får ofta stå tillbaka för alla de som 
behöver hjälp […] Tänk vad tid som läggs på de lågpresterande eleverna 
som ändå inte ger resultat. Den tiden kunde ha lagts på högpresterande 
elever. 

Vidare berättar hon att planeringstiden aldrig räcker till. Dessutom har eleverna i 
årskurs nio bara två 50 minuters lektioner i helklass per vecka. För att motivera 
eleverna och öka deras lust att lära poängterar den intervjuade läraren vikten av att 
använda sig av ämnen som intresserar eleverna. Om syftet är att eleven ska träna sig i 
att läsa engelska spelar det mindre roll vad eleven läser. Här har eleven inflytande på 
val av läromedel då eleven får välja tämligen fritt bland engelska texter, skönlitterära 
böcker eller böcker på olika kunskapsnivåer. Är syftet däremot att eleven även ska lära 
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sig realia och vidga sina vyer angående något ämne, så ligger vikten på vilket läromedel 
som används och hur detta framställs. Att vinkla ämnet så det blir intressant och så att 
eleven blir nyfiken och vill lära sig mer är poängen enligt läraren: ”Just med de svaga 
är det viktigt att det är något de tycker är kul, då kan man lika gärna skriva ut någon 
artikel på Internet […] de får använda sig av aktuellt material”. För att vidare 
individanpassa läromedel och undervisning används en tidning som tar upp aktuella 
händelser på engelska. Den innehåller tre olika kunskapsnivåer så att eleverna kan välja 
den nivån de klarar av. Den lärobok som används har en lärarhandledning och prov som 
läraren finner olämpliga då de inte visar vad eleverna kan. Läraren säger att dessa prov 
endast mäter så kallad mekanisk kunskap där eleven rabblar upp diverse fakta utan att 
förstå innebörden och utan att kunna omvandla dessa fakta till kunskap. Enligt läraren 
är det viktigt att proven visar att eleven har förstått och praktiskt kan tillgodogöra sig 
den kunskap som hon eller han har lärt sig. Ett exempel på denna praktiska kunskap är 
att eleven ska kunna sätta in grammatiska former i olika sammanhang och även kunna 
förklara varför. Läraren gör egna prov som grundar sig på texterna i läroboken. 
Eftersom det finns två olika nivåer på texter blir det också två olika prov som ska göras. 
Proven innehåller ordkunskap, grammatik, läsförståelse, fritt skrivande om olika ämnen 
som förekommer i lärobokens texter och hörförståelse. Vid bedömningen räcker det 
inte att ha skrivit rätt för att få ett högre betyg utan eleven måste också visa prov på en 
högre kvalitet vilket kan vara att använda sig av mer avancerade formuleringar. 
Dessutom måste eleven ha valt de svårare texterna för att kunna få ett högre betyg. 

Att individanpassa läromedel och undervisning för de högpresterande eleverna är det 
som läraren anser vara allra svårast. Dessa ”självgående” elever får ofta läsa engelska 
romaner då de själva kan välja efter tycke och nivå. Val av läromedel beror till största 
delen på ramfaktorer som ekonomi, elevgrupp och antal lektionstimmar. För övrigt 
uttrycker läraren en osäkerhet med att undervisa utan lärobok då det är svårt att veta om 
kursmålen nås: 

Får man med sig allt? Har man gjort allt? Det är ju oftast lärare själva som 
har tagit sig tid till att sammanställa dessa läroböcker efter kursplaner och 
mål. Hittar man en lärobok som funkar så är det nog smart att använda den 
för att inte bränna ut sig på att skapa eget material. Man måste ju överleva. 

Vid frågan om vad läraren skulle göra om det inte vore för begränsande ramfaktorer 
säger hon att det skulle vara kul och nyttigt att ta med eleverna till ett engelskspråkigt 
land så de kunde ”marineras” i det engelska språket. Dessutom vill läraren ha mer tid 
till lektioner och planeringstid för att kunna hinna med alla elever. På grund av 
begränsande ramfaktorer och sociala problem använder sig läraren av en lärobok vilket 
ger struktur och förutsägbarhet åt undervisningen i denna klass. 

4.3. Strukturerade läromedel och förutsägbara 
lektioner

Enligt alla intervjuade elever är lektionerna planerade som följer: Fyra kapitel i 
läroboken Good Stuff gås igenom och följs av ett prov. Därefter visas en engelsk film 
med eller utan engelsk text som eleverna sedan ska skriva en recension på. Sedan 
fortsätter man med fyra nya kapitel i läroboken samt prov och filmvisning. I varje 
kapitel av läroboken finns tre texter med tre olika kunskapsnivåer för att eleverna ska 
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kunna välja utefter sina förutsättningar och sina mål. Vill och kan eleven satsa mot VG 
väljer eleven att arbeta med en text på VG nivå. Alla elever uppskattar denna struktur 
och tydlighet då de känner en trygghet i att veta vad som kommer. De flesta tycker 
också att de lär sig bra på detta sätt för de går igenom läsförståelse, hörförståelse, 
översättning, glosträning och skrivövningar. Varje vecka får de glos- och 
grammatikläxa. En elev uttrycker sina åsikter med följande ord: ”Jag tycker att 
lektionerna är bra och varierade. Det är strukturerade lektioner och vi vet vad som 
förväntas av oss”. Två av eleverna anser att lektionsplaneringen är lite enformig och att 
texterna i läroboken är ointressanta. Trots dessa åsikter betonar de att de lär sig på 
lektionerna och att den undervisning som bedrivs fungerar bra samt att läroboken är 
lärorik.

Lärarens förklaring till lektionernas struktur är följande: ”På grund av diverse problem i 
den här klassen går det tyvärr inte att göra så mycket grupparbeten och fria arbeten”. 
Hon fortsätter berätta att läroboken med sina olika nivåer på texter är en hjälp då hon 
ska individanpassa undervisningen. Trots korta lektioner, elever med sociala problem, 
stora skillnader på kunskapsnivåer och behov i klassen kan hon genom läroboken 
någorlunda anpassa sin undervisning. Hon hävdar även att det är nödvändigt att just 
denna klass får en strukturerad och tydlig undervisning där de är förberedda på vad 
lektionerna kommer att innehålla. I en för övrigt kaotisk värld känns det tryggt med 
denna förutsägbarhet. Andra grupper i engelska får använda sig av andra läromedel 
såsom dataprogram för engelskundervisning och de har även fått redovisa engelsk 
litteratur muntligt i en så kallad ”kulturkvart” där de har olika roller som till exempel 
kända engelskspråkiga författare som samtalar med vänner om sina litterära verk. Ju 
mer ansvarstagande och mogna eleverna är desto mer variation kan lektionerna 
innehålla. Detsamma gäller för elevernas möjligheter till delaktighet i val av läromedel 
och lektionsplanering, vilket nu begränsas av bristen på ansvarstagande och mognad 
hos eleverna.   

4.4. Internet som läromedel

De flesta elever framhåller nyttan av Internet då exempelvis onlinespel är på engelska 
och det är möjligt att se engelskspråkiga serier med eller utan engelsk text. Några av 
eleverna hävdar att Internet är ett bättre läromedel än textboken och att det de lär sig på 
Internet är mer användbart än det som lärs ut i boken. Eleverna anser även att man får 
andra kunskaper från Internet än vad skolans undervisning och läromedel ger. Även 
läraren påpekar fördelarna med Internetanvändning när det gäller att lära sig engelska. 
Hon tar ett exempel på en elev som aldrig brydde sig om vare sig läxor eller att vara 
uppmärksam på lektionerna och därför hade svårt att nå målen i engelska. När han 
sedan skrev det nationella provet i engelska klarade han sig riktigt bra eftersom han 
regelbundet hade spelat onlinespel och lyssnat mycket på engelsk musik. Enligt läraren 
bidrog alltså elevens dataanvändning till måluppfyllelsen. Den engelska som denne elev 
hade lärt sig är mer vardaglig och skiljer sig mycket från den engelska som 
högpresterande elever, lär sig vilket är en mer skolad, grammatisk korrekt engelska.

Även om läraren ser fördelarna med användningen av Internet har hon i denna klass 
inte använt sig av Internet som ett läromedel då hon anser att gruppen är svårhanterlig, 
vilket resulterar i begränsade möjligheter till datoranvändning. Däremot använder sig 
läraren i stor utsträckning av film i undervisningen vilket kan jämföras med TV-serier 
på Internet som ses med eller utan engelsk text. En annan problematik med elevgruppen 
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är svårigheterna att ha diskussioner på engelska. Andra faktorer som kan vara 
avgörande för att nå målen är att läraren anpassar läromedel efter elevers 
förutsättningar och hur betygsnivåer är utformade. 

4.5. Läromedelsanpassning, studiekort och 
       betygsnivåer på prov

Beträffande hur läromedlen är anpassade efter elevernas förutsättningar samt hur de ser 
på olika betygsnivåer, skiljer sig inte elevernas åsikter nämnvärt. Däremot skiljer sig 
elevernas åsikter från lärarens då det gäller hur de ser på betygsnivåer på 
arbetsuppgifter. De flesta av de intervjuade eleverna anser att den lärobok de använder, 
Good Stuff, är anpassad efter deras förutsättningar eftersom denna lärobok har texter på 
olika kunskapsnivåer. Dessa nivåer innebär att eleven kan välja antingen en text på G-
eller VG-nivå som hon eller han vill satsa på inför de prov som kommer efter var fjärde 
kapitel i boken. De flesta elever säger att det finns en risk med G-, VG- och MVG-
nivåer på prov och på uppgifter för då väljer många elever G för att de är lata. Vissa 
elever presterar inte efter sin förmåga: ”Man behöver bara träna på den nivå man vill 
till provet och på provet får man texten på t.ex. G- eller VG-nivå som man har tränat 
på”, berättar en elev. En annan elev uttrycker farhågor över de nivågrupperade 
proven: ”Vissa i klassen försöker inte ens på VG fast de egentligen kan, de är för lata. 
Om proven inte var betygsbedömda kanske fler skulle försöka göra sitt bästa”. Denna 
elev påpekar dock att läroboken är bra för texterna är intressanta och ligger på en lagom 
nivå. Att det finns texter för olika betyg är också positivt för då känner sig eleverna mer 
förberedda på hur de ligger till betygsmässigt. 

Enligt eleverna är det bra med betygsnivåer i textboken men inte då det gäller prov eller 
skriftliga uppgifter. En eventuell anledning kan vara att eleverna inte skriftligt 
betygsätts när de arbetar med textboken och därför inte reflekterar över att de kanske 
även här arbetar med texter som inte motsvarar deras kapacitet. Däremot tycks det bli 
tydligt för dem att vissa inte satsar på den nivå som de skulle klara av vid provtillfällen.

Angående att använda sig av nivåbestämda prov och texter anser läraren följande: 

Jag ser inga nackdelar med att nivåbestämma prov i G, VG och MVG för 
de olika delarna eller nivåerna är det lika mycket jobb med, det är lika 
mycket jobb men de gör inte de svårare texterna fast om det är någon som 
gör så som kan få högre betyg så pushar jag ju denne elev till att testa på 
högre provnivå. En del kan man t.o.m. säga till – var inte så slö nu då, fast 
med ett leende. Man får ta olika elever på olika sätt och att bedöma 
engelska är som att bedöma i gymnastik om två gör piruetter, vad är det 
som gör att den ene gör dem bättre? Det är kvalitén det hänger på. 

Läraren hävdar att betygen snarare höjer elevens prestationer då många elever inte 
anser att det är någon idé att kämpa med sina studier om de ändå inte blir betygsatta. 
Det är inte ovanligt att elever gör en rejäl uppryckning lagom till årskurs åtta då 
betygen sätts. En av lärarens elever uttryckte följande: ”Det är ju ingen idé att kämpa 
förrän man får betyget. Det är liksom ingen idé om man inte får betyg”.                          

Ett annat slags bedömningsmaterial är så kallade studiekort som är ett slags 
utvärderingsdokument som eleverna får inför varje större arbete eller inför prov. Här får 
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eleverna information om vad som krävs för att få G, VG respektive MVG på ett prov 
eller på ett utfört arbete. En elevåsikt om detta är: ”Detta [studiekortet] tycker jag är bra. 
Man ska förstå och kunna skriva”. Det förekommer en skillnad i elevers och lärarens 
uppfattning om betygens förmåga att motivera eller begränsa en elevs prestationer. De 
flesta elever ser nivåprov som en möjlighet för vissa elever att göra minsta möjliga 
ansträngning på ett prov. Läraren, å andra sidan, betonar att betygsnivåerna är en morot 
för eleverna och att de inte skulle anstränga sig lika mycket om dessa nivåer inte fanns.
Här tycks det bero på individen och dennes motivation om betyg sporrar eller begränsar. 
Att ha olika betygsnivåer i läroböcker är ett medel för att individanpassa undervisning 
som vissa elever uppskattar. 

4.6. Elevers delaktighet i val av läromedel och     
       lektionsplanering

Vad gäller elevernas möjligheter till att påverka sina läromedel och sin undervisning 
påpekar en elev att de får vara med och bestämma vilken film de vill se och vad de 
tycker är viktigt att proven innehåller. Även när de ska läsa böcker är valet fritt, likaså 
om de ibland arbetar med texter så kan de få välja vilken text de vill jobba med. När det 
gäller val av lärobok berättar en elev: ”Det var självklart att vi skulle ha vår lärobok i 
nian för det var bestämt innan, vi har haft dessa böcker i flera år och alla lärare 
använder den här boken, tror jag”. Eleven hävdar dock att det känns tryggt att läraren 
väljer lärobok så de blir anpassade efter elevernas olika kunskapsnivåer. En annan elev 
säger att läraren bestämmer vad eleverna ska göra men att de brukar få välja vad de vill 
göra om de jobbat färdigt med vad de ska göra. En åsikt om delaktighet i planering av 
lektioner låter som följer: ”Jag tycker jag kan inverka på lektionerna och läraren lyssnar 
på mina förslag. Vi bestämmer tillsammans med läraren. Jag är delaktig”. Åsikter om 
delaktighet i planeringen skiljer mellan eleverna vilket visar sig hos en elev som hävdar 
att han inte är med och bestämmer vad de ska göra på lektionerna. Han trivs emellertid 
bra med detta och ifrågasätter varför han ska bestämma när det fungerar bra när läraren 
bestämmer. Han tillägger att eleverna får välja mellan olika förslag när de ska ha 
skrivövningar.

Elevernas möjlighet att påverka innehållet på lektionerna beror enligt läraren på deras 
ansvarstagande, förmåga till grupparbete och vilja att ta sig an uppgifter. Vanligtvis 
frågar läraren sina elever vad de vill göra på lektionerna vid terminens början. 
Terminsplaneringen görs då tillsammans med eleverna då det står i läroplanen att 
eleven ska vara delaktig i sin undervisning. Eleverna får komma med förslag på olika 
aktiviteter och man läser kursplanen tillsammans i klassen för att se och förstå vad som 
krävs av eleverna och vad som måste finnas med i planeringen för terminen: ”Jag 
släpper gärna att ha full kontroll själv bara jag vet att målen nås. Jag måste säga att det 
här och det här måste göras och det här måste ni visa att ni kan. Hur ska vi göra för att 
nå detta? kan jag fråga eleverna då. Det har inte gått hittills med de här eleverna. Men 
det har gått förut och då har jag kört mycket utan lärobok”. Elevernas delaktighet i 
undervisningen innebär inte bara att de ska få information om kursmål utan också att de 
ska få tillfällen till att utvärdera både lärobok och undervisning.



Bergman och Eriksson

21

4.7. Utvärdering av läromedel och kursmål 

Nästan alla elever säger sig få information om kursmålen vid terminens start. Då det 
gäller utvärdering av lärobok skiljer sig elevernas svar åt. En elev berättar att han får 
utvärdera sina läromedel under utvecklingssamtalen medan övriga elever menar att de 
aldrig har utvärderat sina läromedel: ”Det skulle väl vara ganska OK att få vara med 
och utvärdera våra läromedel”, kommenterar en elev. Förutom genomgången av 
kursmålen vid terminsstart får eleverna fylla i så kallade studiekort inför och efter varje 
arbetspass eller prov. På ett studiekort står vad som ska göras inför ett arbetspass/prov 
och vilka kriterier som gäller för olika betyg. På baksidan av studiekortet får eleven 
utvärdera hur arbetspasset/provet gick och läraren ger kommentarer, bedömning och 
betyg. De flesta elever uttrycker att de uppskattar studiekorten medan en elev har 
följande åsikt: ”Vi får ett papper [studiekort] om målen i engelska men vi pratar inte så 
mycket om det. Ibland vet man före vilket betyg som motsvarar vad och ibland får man 
ett betyg så man tänker - jaha, blev det det betyget. För man kanske inte visste att vissa 
saker skulle vara med på provet”. En åsikt som verkar stå för de flesta av de intervjuade 
eleverna är: ”På varje studiekort efter varje arbetsområde får vi veta målen för engelska. 
Jag tycker det är bra att få utvärdera på studiekort, där kan man förklara varför det gick 
sämre på provet t.ex. eller varför det gick bra, det är bra med lärarens kommentarer”. 
Följande elev har lätt för sig i engelska trots att det inte är hans favoritämne: ”Jag 
brukar inte läsa korten, ibland får vi skriva till lite grejer vi ska kunna, några mål. Jag 
använder mig inte av studiekorten för att nå mina mål. Jag klarar mig fast jag aldrig tar 
med en enda läxa hem. Jag lyssnar och lär på lektionerna.” 

Läraren bekräftar att eleverna får ta del av kursplanerna i början av terminen. Man går 
då tillsammans igenom vad som ska göras för att nå målen i engelska. Då alla lärare har 
samma lärobok i engelska, på grund av skolans dåliga ekonomi, är det inte möjligt att 
eleverna får vara med i utvärderingen av densamma eftersom det inte finns möjligheter 
att byta lärobok: ”Det dumma är ju att det inte finns pengar till att köpa in nya 
läromedel […] ekonomin har stor del i vilka läromedel jag väljer.” Däremot utvärderar 
eleverna tillsammans med läraren efter varje arbetsområde genom att fylla i studiekort. 
Det är obligatoriskt att fylla i studiekorten, vilket resulterar i att en del elever skriver 
rent nonsens på dem och inte reflekterar alls medan en del skriver utförligt. Läraren 
förklarar: ”Det gick inte så bra den här gången för att … och några skriver alltid att det 
gick bra, jag gjorde mitt bästa”. Elevernas synpunkter på studiekorten varierar mellan 
någon som tycker det är bra att få utvärdera och berätta varför det gick bra eller mindre 
bra på provet och någon som inte bryr sig om att fylla i studiekortet. 

4.8. Tidsbrist försvårar måluppfyllelse 

De flesta av eleverna kritiserar den korta lektionstiden och att de har för få lektioner. En 
elev understryker att hon ofta får den hjälp hon behöver av läraren trots att klassen är 
stor och att många behöver hjälp hela tiden. En annan elev känner stress inför allt som 
krävs: ”Lektionstiden är alldeles för kort, det räcker inte. Man hinner inte med alla 
uppgifter utan får sitta hemma, det blir mycket läxor. Jag skulle vilja ha en lektion till i 
veckan”.
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I grundskolan har alla elever ett visst antal lektionstimmar i engelska och dessa timmar 
kan kommunerna själva bestämma hur de ska fördela över årskurserna. För fem år 
sedan flyttades den tredje lektionstimman i engelska i årskurs nio ner till mellanstadiet 
eftersom det ansågs vara viktigt att börja med engelska så tidigt som möjligt. Läraren 
berättar att hon i sin lärarutbildning fått lära sig att eleverna generellt inte är mogna för 
att ta till sig grammatik innan 13 års ålder vilket gör att det är mycket viktigt att mer 
lektionstid fördelas på högstadiet om det ska vara möjligt för eleverna att nå målen. Att 
lektionstiden är för kort är något en elev poängterar som stressande och detta kan vara 
en förklaring till att elever inte lämnar in arbeten och att de har svårt att ta egna initiativ. 
De känner sig tyngda av de krav som skolan ställer på dem. Möjligtvis kan 
arbetsbördan i skolan försämra elevernas prestationsförmåga då de verkar ge upp 
eftersom de inte hinner med sina uppgifter på lektionerna eller sina läxor. Här syns en 
brist på samband mellan de krav kursplanen ställer på lärare och elever att nå målen och 
det antal lektionstimmar som är avsatta till att nå dessa mål. 

4.9. Elevers val av läromedel i engelska 

Vilka läromedel i engelska som eleverna föredrar varierar liksom anledningarna till 
varför eleverna anser att de kommer att ha nytta av undervisningen i engelska. Elev 1 
har släktingar i ett engelskspråkigt land vilket ger eleven möjlighet att kontinuerligt 
praktisera de kunskaper som undervisningen i engelska ger, denna elev anser att 
läroboken ger bred kunskap trots att hon önskar mer kommunikation. Elev 2 är mycket 
intresserad av onlinespel där engelska är det dominerande språket. Genom ett dagligt 
dataspelande praktiserar elev 2 det som undervisas på lektionerna i engelska. Elev 2 
hävdar dock att han lär sig mer engelska av sin Internetanvändning än av
undervisningen i engelska. ”Det är viktigt med engelska för vi åker utomlands en gång 
om året och då får jag användning av det jag lär mig i skolan”, berättar elev 3. Elev 4 är 
mycket intresserad av språk och tycker att det är intressant med olika engelska 
dialekter: ”Jag vill lära mig om mer ”riktig” engelska och inte bara så´n där ”fin” 
engelska”. Även elev 4 anser att han lär sig mer engelska genom att använda Internet än 
vad han lär sig av skolundervisningen: ”Jag har lärt mig det mesta på Internet, t.ex. tv-
serier utan svensk text. Jag ser ofta på engelska serier på min fritid”. Eleverna tror att 
de lär sig mer av Internet än av skolan men ger inte exempel på vad de lär sig. Elev 5 
ser också nyttan av engelska då hon är intresserad av att resa och hon hävdar att ”var 
man än åker i världen funkar engelska”. Även denna elev uttrycker vikten av att 
behärska engelska för att kunna kommunicera med människor i andra länder. Hon ser 
också möjligheterna som engelska ger vid Internetanvändning.

Läraren berättar att hon alltid försöker verklighetsanpassa engelskan för eleverna för att 
de ska förstå nyttan av att lära sig engelska och för att motivera eleverna: 

En del elever säger att de aldrig kommer att åka utanför sin stad så vad ska 
de med engelska till då. Då berättar jag om några av mina vänner som för 
mer än 20 år sedan flyttade till U.S.A. där de nu bor och är gifta med 
amerikaner. Det hade ingen av dem trott när de gick i högstadiet. Jag säger 
att ni vet ju inget om vad som kommer att hända när ni blir vuxna. Tänk om 
ni blir kära i någon som är engelskspråkig eller någon från vilket land som 
helst, då är det bra att kunna engelska för det kan ju nästan alla. Detta är de 
[eleverna] ändå med på. 
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Hur eleverna ser på fördelar med att ha kunskaper i engelska skiljer sig. Några säger sig 
ha nytta av engelska när de reser utomlands för att kunna kommunicera med andra 
människor, medan andra tycker att de behöver engelskan när de spelar onlinespel eller 
använder datorn för andra syften. Ingen av eleverna nämner behovet av kunskaper i 
engelska för vidare studier, vilket borde vara aktuellt då de ska söka till gymnasiet och 
behöver nå målen i engelska för att bli antagna till det önskade programmet. 
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5. Diskussion   
Några av de intervjuade eleverna uttrycker en önskan om att undervisningen inte ska 
vara så läroboksbunden eftersom detta enligt eleverna förhindrar möjligheterna till 
kommunikation på engelska. Emellertid anser läraren att användning av lärobok är ett 
sätt att anpassa undervisningen till eleverna då denna lärobok innehåller olika 
kunskapsnivåer. I undersökningen som gjordes 2003 av myndigheten för 
skolutveckling uttryckte majoriteten av elever i årskurs 9 att de var intresserade av 
engelska och att de önskar mer muntlig engelska under lektionstiden. Vår undersökning 
pekar på samma önskan hos eleverna. Läraren säger att anledningen till att det inte 
finns så mycket utrymme till diskussioner i denna klass är ett flertal lågpresterande 
elever i ämnet engelska, den stora spridningen på kunskapsnivå, brist på mognad och 
ansvarstagande, för få lektioner och det faktum att många elever inte vågar tala 
engelska inför andra. En annan bidragande faktor som kan försvåra lärarens strävan att 
tillgodose elevernas olika behov till lärande är att varje elev enligt läro- och kursplaner 
ska erbjudas möjlighet att lära i egen takt men undervisning i helklass ger inte 
möjlighet till det, vilket vår undersökning har visat. 

Frågan är på vilket sätt lärarens intentioner med undervisningen och elevernas 
önskemål för mer muntlig engelska kan mötas? Läraren visar en vilja och ett 
engagemang för att tillgodose elevernas behov och möjligheter att lära sig engelska, 
men hon uttrycker att planering av undervisning är helt beroende av 
undervisningsgruppen. En avsaknad av motivation, ansvarstagade, socialt samspel och 
högt antal lågpresterande elever i klassen ger inte möjlighet till stor variation i valet av 
läromedel. Med anledning av detta krävs en mer strukturerad lektionsplanering som 
läroboken möjliggör, men det borde vara möjligt att använda ett läromedel som både 
erbjuder struktur och kommunikation.

Elevernas önskan att få mer kommunikation på engelska är mycket viktig att ta vara på 
i undervisningen då motivation är en grundläggande faktor vid inlärning. Samtidigt 
ökar inte diskussioner på engelska elevernas färdigheter om inte grundkunskaper finns 
enligt Krashen (1988), som betonar vikten av en undervisning som kombinerar 
grammatik, ordkunskap, faktakunskaper och diskussion. Kontentan är alltså att en 
varierad undervisning ger bäst resultat vid språkinlärning. Vad som blir problematiskt 
för läraren, enligt vår undersökning är att kunna komprimera sin undervisning så att alla 
moment hinns med på den knappa lektionstiden och med de bristfälliga resurser som 
finns. Möjligtvis kan arbetsbördan i skolan försämra elevernas prestationsförmåga då 
de verkar ge upp eftersom de inte hinner med sina uppgifter på lektionerna eller sina 
läxor. Här syns en brist på samband mellan de krav kursplanen ställer på lärare och 
elever att nå målen och det antal lektionstimmar som är avsatta till att nå dessa mål. En 
annan faktor som kan vara avgörande för att nå målen är att läraren anpassar 
läromedlen efter elevernas förutsättningar. Ett sätt att möjliggöra denna anpassning är 
användning av IKT som i många skolor är ett självklart inslag i elevernas vardag och 
undervisningen. Användningen av IKT bör anpassas till att ta vara på elevernas intresse 
och öka deras motivation för lärande och inte minst språkinlärning, hävdar Estling-
Vannestål (2007). Forskaren ser många fördelar med IKT som erbjuder variation, gör 
eleverna mer aktiva i sin undervisning och därmed mer intresserade. Genom att 
använda IKT som läromedel kan undervisningen anpassas till elevernas olika behov 
och prestationsförmågor. Dessutom anser vi att dessa nätbaserade läromedel ofta 
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förenklar lärarens planering och efterarbete eftersom språkmaterialet erbjuder direkt 
korrigering av elevens arbete.           

Eleverna och läraren är överens om fördelar med användning av IKT i undervisningen 
men undersökningen visar att dess användning är mycket begränsad. Läroboken 
däremot har en framträdande roll i deras undervisning. Det kan bero på lärobokens 
starka ställning i skolan framförallt hos lärarna, vilken underlättar struktur i lärandet 
och anses vara en garanti för uppfyllelse av läro- och kursplanemålen, enligt 
Skolverkets undersökning 2006. Dewey däremot riktar sin kritik mot utformningen av 
pedagogiskt material för språkinlärning i vilket den sociala faktorn och vikten av 
kommunikation glöms bort (Kroksmark 2003). Liknande kritik mot läromedel anses 
vara en avsaknad av kontext som kan erbjuda elever en möjlighet till en djupare 
reflektion i sitt lärande, enligt Allington och Weber. Som framgår av vår studie är det 
ett problem att en läroboksstödd undervisning saknar den möjlighet till kommunikation 
som eleverna efterfrågar och som enligt Krashen, Dewey, Allington och Weber ger en 
fördjupad språkinlärning. Frågan är om det antingen går att kombinera läroboken med 
IKT eller att söka efter en lärobok alternativt läromedel som både erbjuder struktur och 
garanti för måluppfyllelse samt möjligheter till kommunikation och socialisation.

Att uppmuntra eleverna till kommunikation på engelska med ungdomar i andra länder 
kan vara ett sätt att öka deras kunskaper och motivation. För att användningen av IKT 
som läromedel i undervisningen ska bli effektiv krävs dock att lärare får fortbildning 
inom detta område annars kan användningen av IKT som läromedel bli en belastning 
som inte genererar något i undervisningen. Enligt Dewey är det betydelsefullt att 
eleverna aktivt får delta i undervisning och inte, som behaviorismen hävdar, vara endast 
mottagare av en lärares förmedling av kunskap. Eventuellt borde undervisningen i 
större mån flyttas ut ur klassrummet för att mer verklighetsanpassas och för att aktivera 
eleverna genom att exempelvis få besöka olika företag och göra intervjuer på engelska.   

Vår undersökning visar att de flesta elever delar samma syn kring sina läromedel och 
sin engelskundervisning. Eleverna som intervjuades eftersträvar mer muntlig engelska i 
form av diskussioner. Några elever ser fördelar med att kunna engelska för att 
kommunicera med sina släktingar som bor utomlands eller använda sig av sina 
kunskaper i engelska när de själva reser. En del elever ser färdigheter i engelska som en 
fördel vid onlinespel för då är engelska det språk som används.  Elevernas mål med att 
lära sig engelska är verklighetsbaserat och nyttoinriktat, vilket är kärnan i Dewey´s 
pedagogiska synsätt (Kroksmark 2003).

Då vi frågade eleverna om hur läromedlen uppmuntrade dem i sitt lärande var det ingen 
som nämnde nyttan av att ha kunskaper i engelska för vidare studier som anledning, 
vilket är förvånande då de snart ska söka till gymnasiet. Kanske är detta ett tecken på 
att de inte orkar bry sig om framtiden, har svårt att planera och att de istället lever i nuet. 
Om detta är fallet borde det vara mycket viktigt att lärarna koncentrerar sig på att ta 
fasta på elevernas vardag och att knyta läromedel och undervisning till elevens 
intressen för att kunna motivera dem i skolarbetet. Dewey betonar vikten av att koppla 
undervisningen till elevens erfarenhetsvärld för att eleverna ska förstå nödvändigheten 
av att studera. Lärarens intentioner att motivera sina elever visar på en lyhördhet för 
deras intressen men även en brist på samband mellan vad eleverna önskar och vad 
läraren erbjuder i engelsk konversation. Detta orsakas av ramfaktorer och sociala 
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förhållanden som måste tas hänsyn till, men även av lärarens och elevernas förmåga att 
överblicka lärprocessen. 

Språkinlärning är en lång process som kräver tid och resurser i form av ramfaktorer, 
olika läromedel samt didaktiska färdigheter hos läraren. Våra respondenter uttrycker att 
de har för få engelsklektioner vilket är ett hinder för deras lärande. Skolans strävan att 
förbättra elevernas färdigheter i engelska beror i stor grad på olika ramfaktorer såsom 
ekonomi, antal lektionstimmar och gruppsammansättning. Om man utgår ifrån att det 
inte går att utöka lektionstiden i engelska, hur ska man då maximalt kunna ta vara på 
den tid som finns? Möjligtvis kan en förändring av läromedel och dess användning 
samt ämnesövergripande lektioner alternativt projekt lösa tidsbristen. Pedagogerna
Dewey och Vygotskij talar om vikten av ett aktivt deltagande och samarbete med andra 
vid inlärning och att kommunikation är väsentligt vid språkinlärning. Genom att 
använda elevens proximala utvecklingszon och livserfarenhet samt att elevens 
förförståelse och intressen i högre grad får styra val av läromedel respektive 
undervisning bör det vara möjligt att höja både motivation och prestation hos eleverna. 
Ämnesövergripande projekt kan verklighetsanpassa undervisningen så att eleven ser 
nyttan med kunskap och även förbereda eleverna på livet efter skolan. Individuella 
läromedel som inriktar sig på elevens intressen och på så sätt motiverar eleverna till 
lärande skulle kunna höja prestationsförmågan. Det faktum att eleven själv får 
bestämma över vilka läromedel som hon eller han vill använda leder till att eleven sår 
en större delaktighet, engagemang och elevdemokrati, vilket överensstämmer med 
läroplanernas strävansmål. Flera elever betonar användning av Internet som en 
motivator i inlärning vilket skulle kunna användas i större utsträckning i valet av 
läromedel. Som behaviorismens förespråkare Skinner hävdar kan positiva och negativa 
förstärkare sporra eleven till att vilja lära i form av att använda IKT i undervisningen, 
vilket kan vara språklaboratiorier och språkprogram. En individualisering av läromedel 
visar sig i den lärobok som vår intervjuade lärare använder sig av där kapitlen är 
uppdelade i texter med olika grad av kunskapsnivåer.  

Det finns en tvetydighet i skolans sätt att nivågruppera elever. Å ena sidan ska det 
primära alternativet för elever med särskilda behov, enligt riksdagen kulturutskott 
(KuUB 3/1998 rd), vara att de integreras i vanliga klasser för att inte känna sig 
utpekade som annorlunda, å andra sidan har läroböcker nivågrupperade uppgifter för 
elever med olika prestationsnivåer. Att elever har olika förutsättning vad gäller 
förkunskaper, prestationsförmågor, intressen, motivation och potential är allmänt känt. 
Vår undersökning visar att integrering och nivågrupperade uppgifter i läromedlen 
skapar problem. En elev talar om den stress och de krav hon känner av alla läxor hon 
har eftersom mycket inte hinns med under lektionerna. Detta leder till att eleven ger 
upp eftersom målet känns oöverstigligt. Läraren tycker att i dagens skola är det de 
högpresterande eleverna som är förlorare för tid och resurser går åt till de 
lågpresterande eleverna, detta gör att kunskapsnivån hos eleverna sjunker. Ett exempel 
på detta är att det inte går att ha diskussioner i klassen på grund av för många 
lågpresterande elever. Någon elev klagade på att hon får vänta när hon är klar med 
något för att läraren har fullt upp med dessa elever. Trots lärarens val av lärobok med 
olika kunskapsnivåer uttrycker några elever att de inte hinner med.

Lärarens åsikter om olika betygsnivåer på prov avviker från elevernas. Läraren ser 
dessa nivåer som en morot för inlärning medan eleverna hävdar att de begränsar många 
elevers prestationer. Betygsnivåer kan fungera som en anledning till att nöja sig med G 
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fast eleven har förmåga att prestera mer. Carlgren (2002) hävdar att eleverna kan bli 
begränsade i sitt lärande av att ha kunskap om vad som krävs för olika betygsnivåer. De 
läroböcker, prov och övningar med olika kunskapsnivåer som finns kan enligt en norsk 
undersökning förenkla för läraren och strukturera undervisningen samt göra eleverna 
självständiga i sitt lärande. Det val av läromedel som vår intervjuade lärare har gjort 
beror på den struktur denna lärobok ger eleverna samt att bokens olika kunskapsnivåer 
möjliggör ett mer självständigt lärande för eleverna då högpresterande elever får mer 
utmanande uppgifter samtidigt som lågpresterande elever får möjlighet att arbeta på sin 
nivå. Våra intervjuade elever uttrycker att de uppskattar dessa kunskapsnivåer i 
läroboken för då vet de hur de ligger till betygsmässigt. Samtidigt finns det en risk att 
eleverna inte presterar efter sin potential utan istället nöjer sig. Intervjusvaren visar 
tendenser på att det helt är beroende av vilken elev det gäller när man diskuterar för-
och nackdelar med betygsnivåer. Förmodligen spelar inte betygen så stor roll då en 
högpresterande elev skulle prestera högt vare sig betyg fanns eller inte. En 
lågpresterande elev skulle kanske göra minsta möjliga vare sig det fanns betyg eller inte. 
Alltså borde det finnas något annat än betyg som motiverar eleven att göra sitt bästa. 
Svaret kan vara att nästan uteslutande gå efter elevens intressen och individutveckla 
läromedel och undervisning för att även kunna motivera de lågpresterande eleverna till 
att lära. Dewey betonar elevens lust till aktiviteter som en motivationshöjande faktor. 
Frågan är vad detta ställer för krav på skola, lärare, föräldrar, resurser och inte minst på 
elever själva? En elev som inte mår bra psykiskt klarar förmodligen varken att uttrycka 
några intressen eller att bry sig om skolarbete när de primära behoven inte är 
tillgodosedda, såsom omsorg, bekräftelse och självkänsla, för att nämna några. Förutom 
ökade resurser till skolkuratorer skulle en individanpassad undervisning och större 
möjligheter för eleverna att själva välja sina läromedel kunna bekräfta och höja 
självkänslan hos många elever. Hur man än vänder och vrider på det går det nog aldrig 
att tillfredställa alla elever beroende på deras olika förutsättningar och utgångspunkter.

Ett steg mot en mer individanpassad undervisning är elevers delaktighet i val av 
läromedel, vilket kan diskuteras då man har klasser på 25 elever och det både blir 
omständligt och svårt för elever som inte har vana att kritiskt granska läromedel. Enligt 
Hargreaves (1998) anser lärare att arbetsbördan, stressen och disciplinära problem ökat 
i skolan och dessutom är det ofta ramfaktorer såsom ekonomi som styr undervisningen. 
Ofta måste ämneslärare samsas om valet av lärobok p.g.a. ekonomin, vilket har 
framkommit av vår studie. Angående målet med elevers delaktighet i planering av 
undervisning, som Lpo 94 förordar, kan man fråga sig om alla elever i årskurs 9 är 
mogna för detta. Enligt vår undersökning har en del elever fullt upp med att klara av 
sina läxor och vare sig orkar eller vill ta ansvar för planering och utvärdering av 
undervisningen. Naturligtvis är det av yttersta vikt att elever får ge synpunkter och att 
läraren tar del av elevernas intressen och åsikter men kanske läggs ett för stort ansvar 
på eleverna som gör att de känner sig tyngda av alla krav.  

En elev menar att det är skönt och tryggt att läraren bestämmer vilka läromedel 
eleverna ska ha och hur undervisningen ser ut. Enligt honom är det lärarens jobb att 
veta vad som är bäst för eleverna. Denne elev har lätt för engelska och är mycket 
intresserad av att lära sig mer men vill helst inte delta i planering, val och användning 
av läromedel eller utformning av lektioner. Arfwedson talar om denna passiva roll som 
eleven ofta intar som kan bero på vårt komplexa samhälle som ställer stora krav på 
eleverna, vilket leder till att eleverna inte orkar med att ta ansvar för sin inlärning. Stora 
krav på elever kan vara en anledning till att alla elever i vår undersökning uttalar sig i 



Bergman och Eriksson

28

huvudsak positivt om läroboken, den likartade strukturen på lektionerna med några 
kapitel i läroboken, prov och filmvisning. Läroboken blir ett viktigt medel för att skapa 
strukturer. Detta kan vara ett tecken på att elever behöver struktur och styrning i en 
värld full av krav och valmöjligheter. Enligt Arfwedson är struktur en nödvändighet för 
att en god undervisning ska kunna genomföras. Norsk forskning från 1997 hävdar att 
lärobokens betydelse för struktur i undervisningen är stor samtidigt som den tillåter 
eleven att arbeta självständigt då läroböcker ofta innehåller olika kunskapsnivåer. De 
norska lärare som har intervjuats angående läroböcker säger sig ha lättare att följa 
läroplanerna om de använder en lärobok. Även studiekorten kan betraktas som 
läromedel då utvärdering är en del av lärprocessen. Enligt Harkort-Berge & Nilarp 
(2001) är studiekort ett medel till att individanpassa undervisningen genom att 
presentera uppgifter med olika betygsnivåer. Dessa kort är även till för att ge 
information och struktur åt undervisningen då eleverna får information om vilket 
arbetsområde och vilka uppgifter som ska göras. Vår undersökning tyder på att eleverna 
är nöjda med studiekorten trots att läraren säger att vissa elever bara fyller i vad som 
helst eller samma efter varje arbetsområde. 

Är det möjligt att öka elevernas motivation så de orkar med att ta ansvar för sina egna 
studier? För att kunna kombinera målet med elevers delaktighet med behovet av 
struktur kanske undervisningen behöver koncentreras till att visa eleven metoder för 
hur hon eller han kan lära, memorera och lösa problem. Lärarens uppgift är enligt 
Ogden (2001) alltså inte att överföra kunskap utan att leda eleverna så de själva lär sig 
hur de ska finna kunskap. Det kanske känns tryggt med en stark ledare som dessutom 
lyssnar på eleverna och deras behov även om det inte alltid är möjligt att tillgodose 
elevernas önskningar och behov på grund av diverse ramfaktorer. 
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6. Avslutning
Vi var intresserade av hur en lärare anpassar sina läromedel och sin undervisning i 
engelska för att tillgodose elevernas behov och för att nå kraven på måluppfyllelse. 
Samtidigt som vi ville undersöka vad eleverna tycker om sina läromedel och sin 
engelskundervisning. 
Vår undersökning har visat tendenser på hur viktigt det är att verklighetsanknyta 
undervisningen i engelska genom att använda läromedel som tillvaratar elevernas 
intressen för att höja deras motivation. Vi har också sett tecken på att en strukturerad 
undervisning med klara kunskapsnivåer uppskattas hos läraren och hos de flesta elever. 
Även möjligheten till utvärdering är strukturerad med återkommande studiekort där 
eleven kan uttrycka sina åsikter om arbetsområden och sitt eget lärande. Vår studie 
pekar också på att eleverna förstår vikten och betydelsen av engelskundervisning och 
kan koppla den till sin verklighet och till samhället, vilket är både intressant och 
glädjande.

Det faktum att alla intervjuade elever önskar mer engelsk konversation men inte verkar 
reflektera över att det är svårt att prata om man inte har verktygen visar att det finns en 
diskrepans mellan vad eleven kan och vad eleven tror sig kunna. Skulle den lärobok 
som används kunna modifieras så att samtal på engelska inkluderas i varje kapitel? 
Möjligtvis kan kontinuerliga samtal i små grupper om det som kapitlet handlar om vara 
en väg att tillgodose elevernas önskan om mer diskussioner i engelska. Att först lära in 
grammatik och ordkunskap för att direkt få använda dessa kunskaper i tal kanske kan 
öka elevernas motivation och kunskapsinlärning. Med återkommande diskussioner 
minskar förhoppningsvis elevernas obehag inför att tala engelska inför andra och det 
blir ett naturligt inslag i undervisningen.  

Läraren uttrycker att i dagens skola är det högpresterande elever som blir förlorare. 
Dessa elever är ofta självständiga, plikttrogna elever som ”klarar sig själva” och därför 
försummas för att all tid läggs på lågpresterande elever. Enligt läroplanen är skolan 
skyldig att erbjuda och tillgodose varje elevs behov och förutsättningar till lärande.  
Skolans problem med att individanpassa undervisningen kan bero på läromedelsval, de 
målrelaterade betygen, skolornas krav på måluppfyllelse samt de ekonomiska 
förutsättningarna. Lärarnas kraft och resurser går åt till att försöka få alla elever att nå 
målen, vilket leder till att högpresterande, begåvade elever inte får den 
individanpassade undervisning som de behöver för att kunna utnyttja sin fulla potential.  
Enligt vår intervjuade lärare får de motiverade eleverna ofta stå tillbaka för alla de som 
behöver hjälp, dessutom tar man inte tillvara på den kunskap och kompetens som finns 
hos de högpresterande eleverna. För att ge högpresterande elever större utmaningar 
skulle en möjlighet kunna vara att dessa elever agerar som en slags ”hjälpelev” i 
klassen, vilket kan innebära att låta dessa ”hjälpelever” söka efter mer kunskap inom 
det aktuella ämnet. Genom denna roll får de befästa sina kunskaper, läraren får mer tid 
till att hjälpa eleverna och de utökar sin kunskap inom ämnet. 

Undersökningen visade att för få lektioner i engelska är en hämmande faktor för 
språkinlärning i denna klass. Bristen på tid och resurser i skolan är inte förenligt med 
målet att eleven ska ha möjlighet till reflektion. Vackra ord om individanpassad 
undervisning verkar vara en utopi när elevantalet i klasserna ökar och elever med 
särskilda behov ska integreras med ”vanliga” elever utan att ha extra stöd och hjälp av 
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specialpedagoger. Dessa sparkrav borde i förlängningen leda till ett enormt 
resursslöseri. Resultatet kan bli utbrända lärare, lågpresterande och omotiverade elever 
för att det varken finns tid eller pengar till den skola som våra läroplaner talar om. 

Vår studie har väckt frågor som skulle vara intressant att undersöka vidare: Vad händer 
i längden med de högpresterande, motiverade eleverna om de inte får den stimulans de 
behöver? Skulle så kallade ”hjälpelever” kunna vara en lösning på problemet med 
högpresterande elever som inte får tillräcklig utmaning i skolan? Är det möjligt att 
eleverna själva skulle kunna välja sina läromedel för att på så sätt utnyttja elevens 
intressen för att motivera till lärande? En studie om lärares och elevers syn på 
läromedel kan vara en hjälp för alla lärare och blivande lärare i sin planering och i sitt 
arbetssätt i skolan. Det är av stor vikt att lära sig hantera den stora variation av 
läromedel som finns att tillgå för att kunna erbjuda alla elever en chans till en 
individanpassad undervisning. Studien har visat att lärarens intentioner med planering 
och valet av läromedel i engelskundervisning i stor utsträckning har infriats hos 
eleverna, men också att utrymmet för modifikation av läromedel finns. 
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Bilaga 1

Intervjufrågor  

Lärarfrågor:

1. Hur anpassar du läromedel efter elevens förutsättningar?
2. Vilket inflytande har eleverna?
3. Vilka läromedel använder du?
4. Varför använder du dessa läromedel?
5. Hur använder du dessa läromedel?
6. Utgör något läromedel stommen i din undervisning?
7. Hur planerar du utefter dina läromedel?
8. Vilka moment går du igenom?
9. Hur är samarbetet mellan engelsklärare?
10. Vilka pedagogiska vinster ser du att olika läromedel ger?
11. Håller du dig ajour med utvecklingen inom läromedel?
12. Om du väljer bort lärobok, varför?
13. Har ni några konferenser om läromedel?
14. Hur och när tar ni upp läromedelsfrågor?
15. Beror ditt val av läromedel mest på din arbetssituation eller på elevens?
16. Använder du dig av olika läromedel till olika elever? Varför?
17. Om du jämför lärarens arbetsinsats när lärobok används resp. när den inte 

används, vilken metod kräver mest av dig som lärare?
18. Vilka ramfaktorer styr ditt val av läromedel? Ekonomi, kunnighet, intresse, 

tillgänglighet, kollegor, lokaler, tidspress?
19. Ställer inte användandet av andra läromedel än läroboken höga krav på både 

lärare och elev till kritiskt tänkande, och i så fall hur arbetar du med detta?

Elevfrågor:

1. Vad tycker du om era läromedel i engelska?
2. Vad skulle du välja för läromedel om du fick bestämma?
3. Har något läromedel varit bättre än något annat?
4. Hur mycket inflytande har du över valet av läromedel?
5. Används något läromedel i större utsträckning än något annat? Om ja, i så fall 

vilket?
6. Har ni någon gång tillsammans med er lärare reflekterat över era läromedel och 

utvärderat dem?
7. På vilket/vilka sätt har läromedlen uppmuntrat dig i ditt lärande?
8. Har du några egna idéer på hur du bättre skulle kunna lära dig engelska?
9. Följer ni någon struktur på lektionerna? 


