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1 Inledning  

Lärares undervisning i SO, det vill säga samhällsorienterade ämnen, kräver god planering 

både gällande innehåll och utformning. Lärare kan utforma undervisningen i SO på 

varierande sätt och skapa skräddarsydda vägar i syfte att främja elevers prestation och 

utveckling inom ämnet. Denna kvalitativa studie fokuserar på läromedelsanvändning. 
  
Enligt Skolinspektionen (2015) kontrollerar inte statliga myndigheter längre lärarens beslut 

gällande vilka arbetsformer eller vilket material som används i undervisningen. Det är 

lärarens uppgift att “skräddarsy” sin undervisning för att lyckas ge eleverna det som 

efterfrågas i styrdokumenten. Kursplanen har ett brett innehåll då det gäller SO-ämnena och 

därför tvingas lärare göra prioriteringar gällande hur mycket av undervisningstiden som ska 

läggas på varje moment. 
 
Via observationer ute i verksamheter har läroböcker inom SO oftast visat sig vara en 

utgångspunkt för lågstadieelevers lärande och utveckling. Däremot har det även visat sig att 

lärare vanligtvis inom SO-ämnena adderat andra typer av läromedel, exempelvis film och 

kopieringsunderlag. Detta för att läroboken uppfattats som innehållsfattig, otidsenlig eller 

inte rättvist utformad, det vill säga inte allsidig. Vernersson (1999) skriver att många lärare 

ser det nödvändigt att komplettera med andra former av material på sidan av läroboken.  
  
SO är ett sammansatt ämne eftersom det inkluderar fyra självständiga områden där lärare 

ofta är beroende av att prioritera olika typer av undervisningsmetoder och förhållningssätt 

som lämpar sig bäst till grupp och intresse. Lyckad SO-undervisning kräver gemensamma 

ställningstaganden i arbetslaget där lärares kompetenser och intressen är avgörande. Studien 

visar hur lärare varierar läromedel och varför de prioriterar som de gör.  

1.1 Problemområde 

Eftersom SO-undervisningen består av fyra olika ämnesområden är det frågan om ett enda 

läromedel kan täcka det som krävs för elever i årskurserna 1–3. Kursplanens innehåll 

gällande SO är brett och lärare tvingas prioritera hur mycket av undervisningstiden som ska 

läggas på varje moment. Lärares val och variation av läromedel utformas på olika sätt och 
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det är oklart hur lärare tar ställning till frågan om läromedlets innehåll täcker det som läraren 

vill föra fram till eleverna i SO-undervisningen inom årskurserna 1–3.  

1.2 Syfte och frågeställning  

 
Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare resonerar kring användandet av 

läromedel i SO-undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv i årskurs 1–3. 

 

Frågeställning 

1. Vilka former av läromedel används inom den samhällsorienterande undervisningen 

i årskurserna 1–3? 

2. Hur arbetar lärarna med eller utan lärarhandledning inom SO-undervisningen i 

årskurserna 1–3? 

3. Hur resonerar lärare kring syftet med läromedel i SO-undervisningen i årskurserna 

1–3?   
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt 2.1 beskrivs en begreppsdefinition för att texten ska bli mer tydlig. Vidare 

i avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4 lyfter studien tidigare forskning. Kapitlet avslutas med avsnitt 2.5 

styrdokument där tre läroplaner behandlas. 

2.1 Begreppsdefinitioner  

Läromedel 
I denna studie är begreppet läromedel ett paraplybegrepp. Det kan innefatta olika typer av  

material som läraren tar till och även kombinerar för att skräddarsy undervisning för den  

specifika elevgruppen. Läromedel kan innefatta läroböcker, digitala verktyg, skapande, film, 

kopieringsunderlag med mera. Enligt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (u.å.)  

definieras läromedel som ett pedagogiskt, prövat, genomtänkt och utvärderat "medel" som 

 möjliggör det goda lärandet.  

 
Utformning 
Begreppet utformning är en avgörande faktor för lärarens aktiva val av läromedel inom SO-

undervisningen. Utformning handlar om läromedlets uppbyggnad och design. Utformningen 

av läromedlet avgör hur dess innehåll når ut till eleverna. Utformning av läromedel 

(fristående, kombinerade eller varierade) anses bidra till förbättrad individuell inlärning hos 

elever. Enligt Säljö (2000) är läroboken utformad för en specifik läsare och denna typ av 

läromedel tar upp viktiga delar av ett ämnes helhetsbild. En lärobok kan ses som en särskild 

typ av genre som bygger på opersonliga antaganden där läraren kan bli beroende av dess 

utformning. 
 
Innehåll 
I denna studie handlar begreppet innehåll om läromedlets stoff, nyansering och tidsenlighet. 

Säljö (2000) beskriver att läroböcker oftast framställer ämnet på ett abstrakt eller konkret 

vis. Enligt Skolinspektionen (2018) ska undervisningens innehåll överensstämma med de 

värden som skolan ska förmedla enligt läroplanen.  
 

 

 



 4 

Undervisning 
Begreppet undervisning används som lärarens tillfälle att utforma och använda läromedels-

innehållet på bästa möjliga sätt. Undervisning sker då lärares planering och förberedelser 

används som bas i praktiken. Enligt Skolinspektionen (2018) ska undervisningen ha ett 

logiskt flöde som inkluderar olika moment eller aktiviteter så att eleverna upplever det som 

stimulerande och varierande. Läraren ska bidra med aktivt undervisningsstöd.  

2.2 Forskning om läromedelsanvändning 

I en tidigare studie baserad på svar från SO-lärare har Vernersson (1999) undersökt vilka 

läromedel de använder sig av i sin undervisning. Materialet de använder sig av har 

kategoriserats som verkligheten, läroböcker, fakta- och uppslagsböcker, massmedia och 

audio-visuella hjälpmedel. Lärarna som deltog i undersökningen rangordnade läromedlen de 

använder mest till minst och motiverade anledningen till användningen av det specifika 

läromedlet i sin undervisning. Lärarna rangordnade massmedia på första plats. Kategorin 

innefattar bland annat IT-verktyg, elev- och dagstidningar. Lärarna förklarade att 

anledningen till att läroböcker inte hamnar på första plats är att de läroböcker som finns 

tillgängliga är för svåra för elever i årskurserna 1–3. Vidare ansåg lärarna att läroböckerna är 

för gamla och att de hellre använder sig av lokaltidningen och TV-nyheterna för att komma 

åt aktuella samhällshändelser. På andra plats rangordnade lärarna läroböcker.  Hit räknas de 

traditionella förlags-producerade läroböckerna som vanligtvis kommer i ett läromedelspaket 

med tillhörande lärarhandledning. Lärarna ansåg att läroböckerna ger eleverna bra 

baskunskaper i ämnet och är anpassade för den aktuella årskursen. Många lärare använde 

även läroboken som en grund i sin undervisning men kompletterade med andra läromedel 

för att skapa en fördjupning och en konkretisering av ämnet.  På tredje plats rangordnade 

lärarna fakta- och uppslagsböcker. Lärarna förklarade att de nyttjar skolbiblioteket för att 

låta eleverna söka fakta, kritiskt granska och jämföra. På fjärde plats hamnar kategorin 

verkligheten som innefattar olika studiebesök och intervjuer på olika arbetsplatser och 

institutioner ute i samhället. Lärarna ansåg att eleverna blir engagerade av kategorin och att 

den bidrar till att eleverna tar eget ansvar. De förklarade även hur de tillsammans med 

eleverna skapar eget läromedel baserat på kategorin med utgångspunkt i undervisningens 

mål och elevernas intresse. På femte plats hamnade audio-visuella hjälpmedel, hit räknas 

digitala bilder, video och filmer. 
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2.3 Läromedlets roll i undervisningen  

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen från 2006 undersöks vilka 

läromedel som lärare använder sig av i sin SO-undervisning. Undersökningen baseras på 

svar från olika lärare i årskurs 5 och 9. Skolverket (2006a) skriver att forskning visar att 

många lärare ser på läromedel som en riktningsgivare att följa i undervisningen. Läromedel 

har en påverkan på bland annat vilket innehåll som läraren väljer att behandla, för att 

konkretisera undervisningens mål och för att sysselsätta eleverna. Hur stor betydelse 

läromedlet har beror på vilket ämne det handlar om. Inom matematik, språk och no-ämnena 

tenderar läroboken att ha ett större inflytande medan den har mindre inflytande i SO-ämnena 

då strukturen inte anses vara lika given. 
  
I sammanställningen framgår det att lärarna i de båda årskurserna varje eller nästan varje 

lektion använder sig av aktuella händelser, elevernas erfarenhet, förlagsproducerade 

läroböcker, tidningar/tidskrifter/artiklar och skolbiblioteket. Varje månad använder lärarna i 

de båda årskurserna sig av andra läromedel som uppslagsverk, referenslitteratur, internet, 

egenproducerade läromedel (skapade av lärarna), lärarhandledningar, TV- eller 

radioprogram samt film, video och diabilder. I årskurs 5 nyttjar lärarna dock skönlitteratur 

och naturen betydligt oftare än vad lärare i årskurs 9 gör. Undersökningen visar att många 

lärare anser att läroböckerna inte täcker allt i SO-undervisningen och därför kompletteras 

den med annat material av lärarna. Skolverket (2006a) skriver att detta grundar sig i att SO-

ämnena i stor utsträckning handlar om aktuella händelser i samhället. Vanligast är att 

komplettera läroboken med internet och massmedia, i synnerlighet tidningsurklipp, radio- 

och TV-program men också till stor del av läromedel som lärarna själva har skapat. 

2.4 Läromedelsanvändning  

Enligt Lindahl (2009) kan läroboken tolkas som lärarens referenspunkt. Läroboken används 

i praktiken vanligtvis som utgångspunkt i undervisningen men det finns egentligen inga krav 

att följa denna norm. Läroboken är grundläggande och vanligtvis förekommer uppmaningar 

där eleven får i uppgift att leta upp och återge enstaka faktauppgifter. Ibland tillkommer 

diskussions- eller analysuppgifter. Enligt Lindahl (2009) säger läroboksinnehållet ensamt 

inte något om vad som faktiskt händer i klassrummet.  
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Enligt Lindahl (2009) har en enkätundersökning bland nordiska historielärare visat lärares 

ställningstagande av läromedelsanvändning i klassrummet. De svenska deltagarna uppgav i 

undersökningen att läroboken dominerar. Hela 83 procent använder den ”mycket ofta” eller 

”ganska ofta” och över hälften av dem svarade att de utöver läroboken använder kartor, 

övrig facklitteratur och dokumentärfilmer. Däremot har materialet i form av komplement till 

läroboken oftast liknande innehåll, det vill säga “objektiv fakta”. Enligt Lindahl (2009) 

visade enkätundersökningen att museibesök eller utflykter i undervisningen sällan nyttjas. 

Samtidigt är material av denna typ förhållandevis lätt att nå. Då lärare väljer att använda mer 

traditionella alternativ som facklitteratur eller dokumentärfilmer är det viktigt att läraren har 

en genomtänkt plan som erbjuder möjlighet till kontinuerlig utveckling. 

2.5 Styrdokument 

Olika styrdokument har på olika sätt definierat eller beskrivit vilka läromedel som ska 

användas i skolan. I läroplanen från 1980 framgår det tydligt olika läromedel som kan 

användas i undervisningen. Skolverket (1980) skriver att ”Läromedel är sådant som lärare 

och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (s.52). Vidare står det 

om hur läromedel väljs ut. Läraren ska ta hänsyn till elevernas olika behov och 

förutsättningar och de centrala begreppen i målen ska vägas in i planeringen som täcker hela 

undervisningen. Därefter planerades valet av lämpliga läromedel in. Det kunde handla om 

läromedel såsom lärobok, tidningar, experiment och studiebesök. Senare i läroplanen står det 

om att naturen och samhället bör nyttjas som läromedel för undersökningar och iakttagelser. 

Samhället erbjuder även ett rikligt informationsutbud med broschyrer, tidningar, böcker och 

etermedier. Lgr80 skriver även om den traditionella läroboken och den tryckta texten. 

Skolverket (1980) skriver att de är producerade för undervisningen och därför täcker 

betydelsefulla delar av ämnet. På grund av detta ska eleverna vara garanterade tillgång till 

sådant läromedel och även få exempelvis en kartbok eller ett lexikon som gåva. 
  
Läroplanen från 1994 även kallad Lpo94 behandlar inte läromedel på samma sätt som 

Lgr80. Det förekommer exempelvis ingen definition av vad läromedel är och det finns inte 

heller något skrivet om hur läraren ska välja ut eller arbeta med läromedel. Däremot skriver 

Skolverket (2006b) att det är rektorns ansvar att se till så att arbetsmiljön i skolan utformas 

på ett sådant sätt att eleverna får tillgång till läromedel, handledning och annat stöd som de 
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behöver för att själva kunna utveckla kunskaper och kunna söka fakta. Exempel på 

läromedel som nämns är datorer och bibliotek.   
 
Dagens läroplan, Lgr11, är en omformulerad version av Lpo94 när det gäller stycket som 

handlar om läromedel. Skolverket (2018) skriver i Lgr11 att det är rektorns ansvar att 

utforma skolans miljö så att alla elever själva ska kunna utveckla, söka och få tillgång och 

förutsättningar för att använda läromedel av god kvalité. Eleverna ska ges aktivt lärarstöd 

och få tillgång till andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning. De läromedel som ska finnas 

tillgängliga är bland annat digitala verktyg och skolbiblioteket.  
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3 Teoretiskt perspektiv  

Nedan följer avsnitt 3.1 som redogör för ett sociokulturellt perspektiv. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet präglar syftet med vår studie och skapar en röd tråd inom 

valt område. Det sociokulturella perspektivet går samman med teori och verklighet. 

Samtidigt synliggörs studiens syfte, problemområde och frågeställningar. Det 

sociokulturella perspektivet riktar sig mot lärarens professionalitet och ställningstaganden 

för lyckad SO-undervisning och för ett kvalitativt innehåll. Vi har sökt samband med de 

didaktiska grundfrågorna, vad-hur-varför men även elev-lärare-innehåll, kring valt område. 

Läromedel av olika slag utgör avgörande och medierande verktyg för undervisningen i 

skolan. Därför undersöks i denna studie lärarens ställningstaganden utifrån sociokulturell 

synvinkel baserat på idéer från Vygotskij, detta i kombination med liknande inspirerande 

studier med fokus på läromedelsanvändning. 
 
Enligt Säljö (2000) utvecklar människor sina kompetenser och färdigheter både 

automatiserat och genom medvetet sökande och detta under olika omständigheter. 

Inlärningsförlopp hos människor grundar sig på en drivkraft att ständigt förbättra 

levnadsvillkoren. Det finns ingen exakt förklaring på hur lärande går till och frågan kommer 

nog aldrig att få ett fastställt svar. Inom skola och utbildning söker man ständigt svar på den 

komplexa frågan om att nå kunskap och färdigheter. Det finns i skolan framtagna 

kommunikativa regler och traditioner för eleverna. Det går inte att undvika inlärning, det 

sker ständigt hos alla människor. Även de elever som upplever ett ständigt misslyckande lär 

sig ny kunskap på vägen. All mänsklig verksamhet är ett perspektiv på lärande. 

Undervisning är en typ av inlärningsmetod som skolan utformat. Med hjälp av samhällets 

förändringar skapas ny kunskap hos individen. En grundläggande beskrivning utifrån det 

sociokulturella perspektivet av begreppet lärande handlar alltså om det som individen samlar 

in utifrån sociala sammanhang. Människor formas utifrån deras kulturella medverkan. Säljö 

(2000) uttrycker, 
 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 
tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser.  
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Strandberg (2006) menar att utifrån Vygotskijs perspektiv kan läromedel inom skolvärlden 

tolkas på följande vis: “Mellan oss och världen finns medierande artefakter - verktyg och 

tecken - som hjälper oss när vi löser problem, när vi minns, när vi utför en arbetsuppgift, när 

vi tänker.”  Enligt Strandberg (2006) ansåg Vygotskij att barnet tillsammans med vuxna lär 

sig nytt för att imorgon klara av det på egen hand. Även inom undervisning grundar sig 

barnets utveckling med stöd från omvärlden, det kan vara hjälp av vuxen eller kamrat och då 

i samband med övningen. Barnet överskrider sin aktuella förmåga och det leder i sin tur till 

att barnet nästa gång klarar av det på egen hand. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

tolkas alla psykologiska processer (tänkande, emotioner, lärande, vilja med flera) som 

aktiviteter hos barnet. Inom det som Vygotskij kallar för utvecklingszon involveras två eller 

flertal personer och däremellan överförs kunskap. 
  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan lärare med hjälp av läromedel skapa en 

utvecklingszon tillsammans med eleverna. Genom studiens gång undersöks vilka läromedel 

som används inom utvecklingszonen. 
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4 Metod 

Nedan i avsnitt 4.1 metodologi ges en beskrivning av vald metod för denna studie. Därefter 

följer i avsnitt 4.2 urval där en presentation ges av urval och tillvägagångssättet för den 

valda metoden. Vidare i avsnitt 4.3 datainsamling förklaras hur data har samlats in till 

denna studie och slutligen i avsnitt 4.4 etiska principer avslutas kapitlet med en 

presentation av de etiska principerna. 

4.1 Metodologi  

Vi har i denna studie använt oss av kvalitativ metod för insamling av data. Vi har 

sammanställt ett frågeformulär där respondenterna besvarat frågorna med fri formulering. 

Enligt Tivenius (2015) beskrivs kvalitativa data som å ena sidan människors utsagor från 

intervjuer, å andra sidan som personliga svar utifrån öppna enkätfrågor. Syftet med studien 

är att samla in data från personliga svar där respondenternas resonemang och erfarenheter 

synliggörs. Vi har utifrån våra forskningsfrågor sammanställt sex frågor som vi anser vara 

lämpliga för studien. För att sammanställa frågeformuläret har vi använt oss av hemsidan 

Survio.com som möjliggör en tydlig design med frågor och svarsrutor. Hemsidan bidrar 

även till att svaren samlas på ett och samma ställe samt att antal respondenter syns vilket 

underlättar databearbetningen.  

4.2 Urval 

För att undersöka hur lärare resonerar kring användningen av olika typer av läromedel i SO-

undervisningen i årskurserna 1–3 har vi skickat frågeformulär med öppna frågor till 76 

grundskollärare. Urvalet av lärare baserades på en kombination av ett subjektivt urval och 

explorativt urval. Denscombe (2018) skriver att subjektivt urval bygger på ett relativt litet 

urval av individer som handplockas för deras relevans och erfarenhet av ämnet. Vi har 

tillfrågat verksamma grundskollärare som undervisar i SO-ämnet via mail och 

Instagram.  Frågeformuläret som vi skickat ut till grundskollärare har inte begärt att 

respondenterna ska fylla i information om sig själva, som namn, stad eller skola. Därför har 

respondenterna för oss och för studien varit helt anonyma. Den andra urvalsmetoden, 

explorativa urval, beskriver Denscombe (2018) vanligtvis förknippas med kvalitativa data 

och mindre studier.  Urvalets syfte är inte att täcka en större population utan bidrar till att ge 

forskaren ovanliga och intressanta fynd som kan belysa studien. Då syftet med denna studie 

är att få fram lärarnas resonemang om läromedel anser vi att urvalen är lämpliga för studiens 
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ändamål. Sammanlagt svarade 14 grundskollärare på frågeformuläret. Urvalets storlek har vi 

baserat på ett kumulativt förhållningssätt som Denscombe (2018) förklarar. Antalet 

respondenter ökar fram till den punkt då informationen är tillräcklig. Det uppstår en 

“mättnad”. Vi har letat efter behöriga grundskollärare och därmed funnit respondenter som 

bidragit med kvalitativa svar. Vi har med datainsamlingen nått den punkt som visat sig vara 

tillräcklig för att ge svar på våra forskningsfrågor. Då vissa av respondenterna funnits via 

Instagram kan det möjligen visa på en särskild åldersgrupp. Studien har trots detta balans 

eftersom övriga respondenter funnits på annat håll, via mailkontakt. 

4.3 Datainsamling  

Den här studien bygger på ett kvalitativt frågeformulär med öppna frågor som skickades ut 

via mail till rektorer och lärare runt om i Västerås samt via Instagram till grundskollärare 

runt om i Sverige. Vid skapandet av frågeformuläret utgick vi från tre kriterier som 

Denscombe (2018) skriver är lämpliga vid formulerandet av frågeformulärets storlek. Dessa 

handlar om att endast ställa frågor som är absolut nödvändiga, att rensa bort upprepande 

frågor och att själv testa besvara frågeformuläret innan det skickas ut. Detta följde vi för att 

maximera svarsfrekvensen då risken finns att respondenter inte orkar svara på för många 

onödiga och repeterade frågor. Utifrån detta formulerades de sex frågorna. Denscombe 

(2018) lyfter fördelar med att ställa öppna frågor. Exempelvis får respondenterna chansen att 

med sina egna ord uttrycka sig och svaren kommer med stor sannolikhet att återspegla hela 

området. På grund av detta anser vi att det var en lämplig metod att använda sig av till den 

här typen av småskalig undersökning. Enligt Descombe (2018) finns en nackdel med 

frågeformulär. Det som sker då respondenten inte svarat på frågorna när det skickas tillbaka 

till forskaren är att formuläret saknar värde. Efter att ha tagit ställning till detta utformade vi 

frågeformuläret så att det av respondenterna krävs svar på varje fråga för att kunna skicka in 

sin medverkan.   

4.4 Etiska principer  

Denna undersökning baseras på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Dessa 

krav är huvudsakligen skydd för informanter som deltar i en undersökning. Syftet med de 

forskningsetiska övervägandena är att ingen samhällsmedlem ska bli utsatt för fysisk eller 

psykisk skada. (Vetenskapsrådet 2002). 
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Konfidentialitetskravet 
Tivenius (2015) nämner att deltagaren avgör om dess namn är tillåtet att framställa i 

undersökningen. Det är deltagaren som godkänner och ger tillstånd att namn på person eller 

dess verksamhet ska bli offentligt eller inte. Genom denna studies gång har ingen personlig 

information synliggjorts.  
  
Informationskravet 
Vidare nämner Tivenius (2015), deltagaren har rätt till information kring deltagandet samt 

villkoren som gäller och det är frivilligt att avbryta sin medverkan under undersökningen när 

som. Då respondenter funnits har de tilldelats ett missivbrev för information om deltagandet 

och då fått reda på att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följs.  
  
Samtyckeskravet 
Tivenius (2015) lyfter att deltagaren måste godkänna vid medverkan. Beroende av ålder 

under femton år skall vårdnadshavare ge sitt samtycke. Deltagaren måste få en tydlig bild av 

undersökningens syfte. Genom studiens gång har deltagarna godkänt sin medverkan och 

bekräftat missivbrevet. 
  
Nyttjandekravet 
Tivenius (2015) lyfter att deltagarens uppgifter inte tillåts att utlånas eller användas i andra 

icke vetenskapliga syften än det som individen har blivit lovad. Det är krav på att den 

information eller de uppgifter som deltagaren lämnar ut enbart får användas till den 

specifika undersökningen. 
I studien kontaktades informanterna och det tydliggjordes att deras personliga rättigheter tas 

seriöst då de valt att delta i undersökningen. Studien tar hänsyn till individskyddslagen. 
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5 Resultat  

I kapitlets nedanstående avsnitt 5.1 till 5.6 ges en sammanfattning av respondenternas svar. 

Sedan i avsnitt 5.7 empiri följer citat från den inhämtade data som utmynnar i kategorier. I 

5.8 ges en tolkning av empiri. Kapitlet avslutas med 5.9 resultatsammanfattning. 

5.1 Vilken typ av läromedel använder lärarna sig av i SO-undervisningen 

Utifrån respondenternas svar är den mest förekommande läroboken PULS SO-bok samt 

tillhörande lärarhandledning. Många lärare nämner även att de använder sig av olika filmer i 

sin undervisning. Gemensamt för lärarna är att de använder sig av filmer tagna från 

hemsidor så som sli.se och ur.se. En lärare nämner även att han eller hon i historieämnet 

använder sig av videoklipp som Historieätarna och Sveriges Historia. Lärarna uppger även 

att de gör egna PowerPoint-presentationer för eleverna samt att de använder overhead för att 

visa upp innehåll. Annat material som respondenterna använder sig av i SO-undervisningen 

är kopieringsmaterial och material gjorda av lärarna samt att eleverna själva får göra egna 

temaböcker. Vad gäller eleverna och IKT så är det endast en respondent som skriver att 

eleverna arbetar i programmen Bingel och Seterra. Bingel är ett program där eleverna skapar 

en avatar och sedan får utforska en värld med massor av uppgifter. Seterra är en hemsida 

kopplad till geografi där eleverna kan öva på bland annat städer och länder. Respondenterna 

svarar även att de använder sig av hemsidorna lektion.se, oppetklassrum.se och andra lärar-

konton för att hitta inspiration, material och lektionsplaneringar.  

5.2 Vilka egenskaper hos läromedlet är viktigt för lärarna  

Gemensamt ser respondenterna att materialet bör vara lätthanterligt för eleverna. Det innebär 

lättlästa och konkreta texter som fångar elevernas intresse och att det tillkommer rikligt med 

bilder. En av lärarna arbetar med multimodala texter och bilder. Respondenterna ser det 

även viktigt att materialet har kronologisk ordning och de värderar innehåll och utformning 

högt. Det är viktigt att innehåll kopplas till läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att 

eleverna får den kunskap som krävs. Många lärare anser att kopieringsunderlag bör vara 

tillgängligt eller att materialet möjliggör digital undervisning. Respondenterna lyfter att 

arbetsboken ska bidra med varierade övningar och inte enbart ”fyll i rätt svar”. Eleverna ska 

själva få skriva beskrivande texter. Materialet ska vara lustfyllt och bidra med stimulerande 

uppgifter som utökar elevernas förmågor. 
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5.3 Hur syns läromedlets innehåll i lärarnas undervisning  

De flesta respondenterna anser att läromedlets innehåll kompletterar undervisningen men att 

det inte styr lärarens upplägg, han eller hon vidareutvecklar ämnet. Materialet lägger enbart 

grund för elevernas kunskapsinhämtning men inom undervisningen jobbar de även utanför 

det som läromedlet ger. Elevernas eget skapande är det mest väsentliga för utveckling och 

inlärning. Respondenterna menar att läromedlet kompletterar eller förtydligar det som de 

arbetar med. Komplement som kan tydliggöra innehåll i undervisningen är exempelvis 

kartor, bilder, musik, digitala verktyg, böcker och så vidare. En av respondenterna menar att 

han eller hon introducerar uppgifter på projektorn för att tydligt visa vad han eller hon 

förväntar sig av eleverna.  

5.4 Lärarnas resonemang gällande de olika läromedel 

Flera av respondenterna svarade att de använder sig av PULS SO-boken eftersom texten 

bidrar till elevernas läs- och skrivutveckling samt att lärarna upplever att den ger eleverna en 

tydlig bild av ämnesområdet. Dock förklarar lärarna att de kompletterar läroboken med 

andra läromedel. En lärare förklarar att eleverna skapar egna SO-häften på grund av att 

skolan inte har råd att köpa in den tillhörande arbetsboken. En annan lärare skriver att han 

eller hon kompletterar läroboken med annan litteratur som belyser ämnet i fråga. En tredje 

lärare skriver att läroboken PULS kompletteras med filmer för att det engagerar eleverna 

mer än vad endast läroboken gör. Filmerna introducerar och förklarar ämnet tydligt och på 

ett intressant sätt för eleverna. Flera lärare skriver även att de kompletterar med kartor, 

elevernas egna erfarenheter och material från kollegor. Den största anledningen till att 

lärarna använder de material som de gör är för att de vill att materialet ska vara lätt att 

använda och ta upp det som läraren vill att eleverna ska lära sig.  

5.5 Styr läromedlets utformning lärarnas undervisning 

Respondenterna menar att läroplanen styr och att läromedlets utformning inte följs till punkt 

och pricka. De plockar ut relevant material och sedan kompletterar de med eget eller 

färdigställt läromedel från annat håll. Respondenterna ser till att plocka material utifrån vad 

elevgruppen kräver. En av respondenterna förklarar att det inte finns något fast läromedel 

inom SO-ämnena. Det läraren tänkt ut innan lektionen kräver sökande och eget skapande. 

Ibland fungerar läroboken bra till lektionen och ibland kan den upplevas som tunn. En av 

respondenterna upplever att läroboken i kombination med film fungerar mycket bra i 
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undervisningen. En av respondenterna menar att eleverna även inom SO-ämnena kräver 

individanpassat material. Han eller hon uttrycker att “undervisning handlar inte enbart om 

ett läromedel utan om ett lärande i sig”.  

5.6 Lärarnas fördelning av de fyra ämnesområdena inom SO-
undervisningen  

Många av lärarna svarade att skolan har en plan för hur ämnena ska fördelas på de tre åren 

och vad de ska arbeta med samt när. De andra lärarna svarade att de arbetar 

ämnesövergripande enligt det centrala innehållet med olika teman i SO sammansatt med 

NO, svenska, bild och med andra ämnen. En lärare svarar att han eller hon arbetar med 

traditioner och årstider i årskurs 1-2 och sedan med geografi i årskurs 3.  

5.7 Empiri 

Utifrån fyra kategorier framställs här resultat på våra forskningsfrågor. Kategorierna är 

baserade på den inhämtade datans resultat. De fyra kategorierna som här nedan presenteras 

är innehåll, utformning, undervisning och läroboken.  
 

5.7.1 Innehåll 
 
Tunt eller så kallat innehållsfattigt innehåll ställer krav på lärares kreativitet och sökande. 

Läromedel som kombineras och varieras blir berikat och intresseväckande.  

  
Innehållet ligger till grund för hur jag presenterar ämnet och sedan vidareutvecklar jag det 

utifrån vad gruppen kräver. Läromedlets innehåll kompletterar eller förtydligar ju det vi 

jobbar med.  

 

Använder mycket material från mina kollegor som jag vet har fungerat från dem annars 

plockar jag en del färdigt material från internet.  

 

Läromedlets innehåll ligger till grund för hur jag presenterar ämnet och sedan 

vidareutvecklar jag det utifrån gruppen.  

 

Kartor, bilder, skapande m.m. på väggarna, musik samt läxor kopplat till det aktuella ämnet. 

Läromedel kompletterar min undervisning, det är inte det som styr. 
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5.7.2 Utformning  
 
Lärare skräddarsyr sin undervisning i SO med stöd från läromedels färdiga utformning eller 

egenproducerat material, beroende på vad läromedlet möjliggör för elevens skapande.  

 

Är mer styrd i ämnet matematik där jag behöver följa instruktionerna för att få materialet att 

fungera, i övriga ämnen såsom i SO använder jag materialet allt mer fritt.  

 

Vi kollar på filmer i historia (Historieätarna och Sveriges historia), använder Bingel/Seterra i 

geografi.  

 

Jag kan inte säga att vi använder ett läromedel mer än ett annat utan det är en mix. Fördelar 

med att utforma undervisningen utifrån ett specifikt läromedel kan begränsa eleverna 

beroende på vilka anpassningar de har. Undervisning handlar inte om enbart ett läromedel 

utan om ett lärande i sig.  

 

Läromedel kompletterar min undervisning, det är inte den som styr. Jag plockar gärna från 

olika läromedel och anpassar!  

 

Genom digitalt och böckerna. Jag lyfter in bra stoff där det behövs blandat med eget 

material.  

 

Det finns inga kunskapskrav i SO-ämnet däremot ligger centrala innehållet ständigt som 

grund för vad läraren prioriterar.  

 
Att läromedlet håller sig till det centrala innehållet i lgr11, är lustfyllt, bra uppgifter för 

eleverna och förmågorna som ska utvecklas. Gärna med variation så att det inte alltid ser 

likadant ut.  

 

Läroplanen styr sedan utgår vi från lärarhandledningen Puls och sen eget tänk när vi skapar 

materialet. Vad behöver eleverna träna mer på, har eleverna speciella önskemål som de yttrar 

när vi introducerar temat. Egenskapen ska vara tydligt utformat material!  
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5.7.3 Undervisning 
 
SO-undervisning handlar om att väcka intresse inom specifika ämnesområden. Innehållet i 

undervisningen synliggörs då det presenteras på ett lustfyllt vis. SO-undervisningen kan 

genomföras om läraren tar hänsyn till det som går att kombinera. 

  
Filmer är tydliga och förklarande. Underbart för introduktion av ett nytt område.  

 

Film framför texter och det engagerar eleverna mer. Texters fördel är att de samtidigt gynnar 

elevens läs- och skrivutveckling.  

 

På lågstadiet benämner vi oftast ämnet som SO och inte de fyra ämnesområden. Geografi 

mest i åk 3, de övriga följer ofta traditioner, årstider. Värdegrunden arbetas dagligen med.  

 

Jag försöker att kombinera samt variera. Men film och någon typ av dokumentation av 

eleven själv.  

 
 

5.7.4 Läroboken  
 
Läroboken är grundläggande och ofta utgångspunkt i SO-undervisningen. Den lyfter inte 

alltid det som eleverna behöver. Lärare får därför avgöra hur läroboken ska prioriteras som 

läromedel. 

  
SO-boken PULS är det läromedel jag utgår ifrån, sedan tar jag in relevant litteratur som 

belyser de områden vi arbetar med. Till exempel, arbetet med religioner, då de ska möta 

olika bibliska berättelser.  

 

Använder bara PULS SO-bok utan arbetsbok p.g.a. att pengarna inte räcker, skapar eget 

material samt färdigt av andra kollegor. Eleverna har ett SO-häfte där de klistrar in det vi 

gör.  

 

Lätt fakta, kronologisk ordning, lättförståeliga bilder, arbetsbok med inte enbart ”fyll i rätt 

svar” utan plats där elever själva får skriva beskrivande texter.  

 

Jag vill att de ska vara lätt att använda, ha rätt fokus och fokusera på det jag vill att eleverna 

ska lära sig. 
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5.8 Resultatsammanfattning  

Kategorierna har i studien visat sig efter att vi referat inhämtade data via det öppna 

frågeformuläret. De fyra kategorier som vi tittat närmre på är innehåll, utformning, 

undervisning och läroboken. Läromedlets innehåll klassas som grundläggande för inlärning 

och som läraren sedan tar vidare. Utifrån inhämtade data används kombinerade läromedel 

för att täcka ett bredare kunskapsfält. Utformning visar olika former av arbetssätt som lärare 

prioriterar och varierar, ibland med stöd av tillhörande lärarhandledning. Undervisning i SO 

handlar främst om att väcka elevers intresse utifrån varierat innehåll och utformning. 

Läroboken är konkret och tydlig men anses enbart vara stöd för undervisningen i helhet. 

  

De fyra kategorierna har granskats och tolkats utifrån det sociokulturella perspektivet och på 

den vägen besvarat våra forskningsfrågor.  
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6 Tolkning  

I följande kapitel redogörs i avsnitt 6.1 Tolkning av empiri. Vidare i avsnitt 6.2 

Läromedlets roll i undervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv följt av avsnitt 6.3 

Läromedelstyper ur ett sociokulturellt perspektiv och avsnitt 6.4 Styrdokument ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Slutligen i avsnitt 6.5 sammanställs en resultatdiskussion. 
 

6.1 Tolkning av empiri  

De fyra kategorierna: innehåll, utformning, undervisning och läroboken berikar studiens 

empiri. Som grund står det sociokulturella perspektivet då det går samman med valt område. 

Det sociokulturella perspektivet belyser forskningsfrågorna. Studien riktar sig mot 

lågstadielärare och deras resonemang kring läromedel inom SO-undervisningen. Det som 

studien sökt svar på är hur läromedel används och prioriteras, samt varför det ser ut som det 

gör.  

6.2 Läromedlets roll i undervisningen ur ett sociokulturellt perspektiv  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv med koppling till Skolverkets (2006a) undersökning 

ovan konstaterar vi att lärarna varierar inlärningsmaterial som riktar sig mot aktuella 

händelser, elevers intresse samt nyfikenhet. Lärare använder läromedlet på olika sätt 

beroende på ämnesområde eller situation. Inom SO-ämnena finns särskilt syfte med att styra 

undervisningen där läromedel kombineras och anpassas till eleverna. Då SO-undervisningen 

kräver uppdaterat material styrs läraren av tidsenlighet och innehållsrikt material som sedan 

går att arbeta vidare med. Baserat på Skolverkets (2006a) undersökning ovan, förekommer 

det att lärare ibland tar till egenproducerade läromedel i sin undervisning. Läraren kan 

exempelvis anse att läroboken uppfattas som innehållsfattigt och undervisningen kräver då 

kombinerade läromedel. Eleverna behöver mer än det som böckerna bidrar med. Strandberg 

(2006) menar att läraren bör föra fram resonemang som även ligger över barnets aktuella 

nivå, så länge det sker på ett intresseväckande sätt. Det ses som ett grundläggande stöd för 

barnets kommande utveckling. 
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6.3 Läromedelstyper ur ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Vernerssons (1999) undersökning gällande läromedelstyper, synliggörs varför lärare 

resonerar som de gör gällande läromedel inom SO-ämnena. Då SO-undervisningen kräver 

uppdaterat och verklighetsbaserat läromedel nyttjas oftast massmedia som centralt för 

undervisningen. Likt Vernerssons (1999) undersökning uppgav våra respondenter att IT-

verktyg hjälper både lärare och elev att finna uppdaterat innehåll och med varierad 

utformning. Läroböcker kan med tiden anses bli mindre trovärdiga för undervisningen 

eftersom aktuella händelser till stor del är centrala inom SO-ämnet. Då krävs uppdatering 

och den ekonomiska aspekten kan ställa till problem. Som tidigare nämnts i studien krävs 

det komplement till läroboken för att uppnå berikad undervisning. Läroboken anses bidra 

med goda baskunskaper anpassat efter ålder. Fakta och uppslagsböcker som i studien visat 

på kartböcker används inom särskilda områden och som komplement i undervisningen. Vi 

tolkar att eleverna får granska och jämföra bland olika uppslag och faktatexter för att forma 

ett kritiskt tänkande. Verkligheten handlar om exempelvis studiebesök och enligt lärarna 

borde det bli en större del av SO-undervisningen. Eleverna lär främst genom praktiken. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet krävs det att eleverna får möta den praktiska 

verkligheten tillsammans med andra för att utveckla sina förmågor. I likhet med 

respondenternas svar genom studiens gång kan vi i helhet dra slutsatsen att samma 

rangordning här synliggjorts.  
 

6.4 Styrdokumenten ur ett sociokulturellt perspektiv  

Läroplanens centrala innehåll visar det som eleverna ska uppnå inom varje ämne, det kan 

handla om kunskapskrav eller om att uppnå en målbild. Inom SO-ämnet finns inga 

kunskapskrav däremot finns riktlinjer och mål. Undervisningen ska tillföra rätt innehåll och 

utformas för elevernas bästa. Tidigare nämndes tydligare beskrivning på 

läromedelsanvändning utifrån Skolverkets läroplan 1980. Det visade på förändringar som 

skett över tid. Lgr80 visar tydligt på olika läromedel som kan användas i undervisningen. 

Det framgick även hur läromedel väljs ut. Läraren skulle enligt läroplanen ta hänsyn till 

centralt innehåll och individuella behov. Lgr80 var enligt Skolverket producerad för 

undervisningen och att den skulle täcka de mest betydelsefulla delarna av ämnet. Utifrån ett 

didaktiskt perspektiv framgår det gällande läromedelsanvändningen att eleverna tillsammans 

med lärare får avgöra vilka läromedel samt förhållningssätt som ska spela in för utveckling. 

Även framgår konkreta exempel och specificerade medel som undervisningen ska behandla. 
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Jämförelsevis med läroplanen 1994 och 2011 nämns inte begreppet läromedel särskilt ofta. I 

Lgr11 och Lpo94 framgår begreppet enbart en gång. Vi ser väldigt få förklaringar och 

exempel för läraren gällande läromedel och dess användning. Som tidigare nämnts lyfter 

både Lgr11 och Lpo94 att rektorn ansvarar för att skolan ska ha en god arbetsmiljö och att 

läromedel finns tillgängligt för eleverna, inklusive handledning och annat stöd. Utifrån 

didaktiskt perspektiv upplevs läroplanernas innehåll som oklar gällande 

läromedelsanvändningen. 
 

6.5 Resultatdiskussion   

Läroboken förekommer vanligtvis som utgångspunkt inom många av skolämnena. Den har i 

skolan länge legat till grund för lärande. Enligt respondenterna handlar det om en 

bekvämlighetsfaktor då lärare får tillgång till färdigt material. Det kan underlätta för lärare 

att utföra uppgifter med klassen då stöd från lärarhandledning finns till aktuell lärobok. Inom 

SO-undervisningen används läsebok och arbetsbok gärna flitigt, men vilken funktion den 

har beror på dess innehåll och utformning. Läromedelsanvändning är alltmer komplext då vi 

talar om SO-undervisningen. Lärare använder läroboken i klassrummet men helst inte som 

introduktion av ett nytt ämne. Det som är avgörande för lärarens val av läromedel verkar 

dock handla om elevernas intresse. Då eleverna ska utveckla förmågor utifrån 

lektionsinnehållet krävs mer av läraren. SO som sammansatt ämne kräver en del kreativitet 

av lärare för att undervisningen ska bli rik och nyanserad. Läroboken kan av grundskollärare 

uppfattas som innehållsfattig eller att den inte håller för vidare utvecklade kunskaper. Lärare 

är i behov av varierat material. SO-ämnet är beroende av aktuella händelser vilket betyder 

att boken kan upplevas som icke tidsenlig. Hur läraren kompletterar och prioriterar baseras 

på personliga värderingar med läroplanen i handen. Andra former av läromedel kan se ut på 

många olika vis. Ibland tar läraren till egenproducerade läromedel, ibland lämpar det sig 

bättre att nyttja det som redan finns, det kan gälla exempelvis webbsidor som syftar till 

skolans undervisning och då anpassat för årskursen. Respondenterna i undersökningen 

uppgav att filmer, egengjorda Power Point presentationer, alternativa digitala läromedel, 

kopieringsunderlag, kartböcker med flera används. Enligt Lindahls undersökning från 2009 

ser vi samband mellan vår studies empiri och dess tidigare forskning.  

  

Då de flesta respondenterna uppgav att de i SO-undervisningen använder SO-boken PULS 

innebär det att läraren får tillgång och stöd av en tillhörande lärarhandledning. Denna 
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lärarhandledning ger instruktioner om hur läraren ska förklara bokens innehåll men den talar 

ingenting om vägen för lyckad undervisning. Några av respondenterna menade att denna 

lärarhandledning används som grund för presentationer men den är inte fastställd att följa till 

punkt och pricka. Elevgruppen kräver anpassade förhållningssätt och individerna i gruppen 

har olika intressen. De flesta lärarna arbetar utifrån sina egna kompetenser och färdigheter 

inom SO-ämnet. Som utgångspunkt kräver läraren stöd från handledning eller på egen hand 

planerad undervisning.  

  

Enligt bokförlagets Natur & Kultur (2019) hemsida baseras PULS SO-boken på läroplanens 

centrala innehåll. Fler av respondenterna uppger att koppling till Lgr11 synliggörs men 

boken kan även upplevas som innehållsfattig eller icke tidsenlig. Enligt respondenterna 

krävs det av läraren att prioritera vad som upplevs lämpligt för gruppen och i samband med 

det variera eller komplettera med andra läromedel. 

  

Syftet med denna studie har nåtts med stöd av vald metod. Främst syns likheter med tidigare 

forskning som granskats gällande hur lärare resonerar kring användandet av läromedel i SO-

undervisningen. Lärare har i det stora hela en gemensam syn på läromedelsanvändningen. 

Studiens empiri har påverkats av det sociokulturella perspektivet och att den insamlade data 

tolkats utifrån didaktisk synvinkel. Utan det sociokulturella perspektivet hade studiens 

resultatkapitel förmodligen sett annorlunda ut. Gemensamt har vald metod och 

sociokulturella perspektiv besvarat forskningsfrågorna och med detta blivit säkerställda. 

Respondenternas svar har stämt överens med tidigare granskad forskning och teori.  

 

6.5.1 Slutsats 
 
Utifrån lärares gemensamma synsätt lägger läromedel enbart grund för undervisning i SO-

ämnena. Läromedel bör kombineras, varieras och läraren får prioritera det som 

undervisningen kräver. Läraren måste ta ställning till vilket läromedel som lämpar sig bäst 

för ämnesområde och elevernas intresse är avgörande. Det synliggör samband med tidigare 

forskning kopplad till denna studie. Vi har inte funnit något som står i strid till tidigare 

forskning. 
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6.6 Metoddiskussion  

Studien är säkerställd, trovärdig och har sin grund i det sociokulturella perspektivet. 

Forskningsfrågorna är tydligt besvarade och studiens problemområde har noggrant bestämts. 

Utifrån de forskningsetiska principerna är alla källor korrekt refererade och kraven är 

uppfyllda. I följande avsnitt 6.6.1 har trovärdighet beprövats samt att reflexiviteten och 

sanningskriterierna uppfyllts. Vi anser utifrån detta att studien är korrekt genomförd.  
  

6.6.1 Trovärdighet, Reflexivitet och sanningskriterierna 
 
För att uppfylla trovärdigheten har vi tagit ställning till de krav som finns. Dessa är 

innehållets reflexivet, trovärdighet och uppfyllandet av sanningskriterierna. Denscombe 

(2016) skriver att trovärdigheten i en undersökning kan stärkas genom att ta hjälp andra 

källor. Detta har vi tagit ställning till då vi tagit del av tidigare forskning inom berört ämne. 

För att uppfylla trovärdigheten har vi även valt en lämplig datainsamlingsmetod där vi 

hanterat respondenternas uppgifter enligt de forskningsetiska reglerna från Vetenskapsrådet. 

Tivenius (2015) skriver att kvalitativa data vanligtvis inhämtas via intervjuer eller enkäter 

med öppna frågor och svar. Detta utmynnade i valet att formulera ett frågeformulär med 

öppna frågor till grundskollärare.  
 
Reflexivitet  
I denna studie har vi inte gått in med några förväntningar om ett visst svar och en viss slutsats. 

Däremot har vi gått in med förhoppningar om att den inhämtade data ska skapa mening. 

 

Sanningskriterierna  

För att uppnå ett trovärdigt resultat i denna studie har vi valt att följa de tre 

sanningskriterierna som Tivenius (2015) skriver om. Det första kriteriet rimlighetskriteriet 

har vi uppfyllt genom att skicka ut frågeformuläret till så många grundskollärare som 

möjligt för att uppnå rimliga data. Det andra kriteriet, koherenskriteriet handlar om att vår 

inhämtade fakta ska visa på samband med svar inhämtade från andras undersökningar. Detta 

kriteriet har uppfyllts då vi sammanställt ett frågeformulär med öppna frågor där 

respondenterna fått delta anonymt och formulerat sig fritt. Utifrån denna metod har vi sett 

samband med tidigare och liknande forskningsresultat. Det tredje kriteriet, 

korrespondenskriteriet handlar om att vår valda teori och svaren från respondenterna ska 

stödja varandra. Detta anser vi uppfyllts då vi redovisat detta i tidigare avsnitt.  
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6.7 Framtida forskning  

För framtida forskning skulle det vara intressant att intervjua elever, vilket läromedel de 

upplever att de lär sig bäst av. Framtida forskning skulle då handla om elevers uppfattningar 

gällande läromedel inom SO-undervisningen. Det vore också intressant att intervjua de som 

har hand om de ekonomiska prioriteringarna och även rektorer.  
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Missivbrev  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

Vi är två studenter som studerar till grundskollärare 1–3 på Mälardalens Högskola. Vi har för 

tillfället en kurs inom självständigt arbete där vi valt att genomföra en undersökning om läromedel 

och hur läromedel används i SO-ämnena i årskurs 1–3.  

 

Vi skriver till dig eftersom du är utbildad grundskollärare inom årskurserna F-3. Därför hoppas vi 

att du vill delta i vår undersökning. Vi föreslår vid ett godkännande att vi skickar en länk till ett 

frågeformulär. Under vår studies gång är vi tidsbegränsade vilket betyder att vi önskar få in svar 

mellan v.15–17. Beräknad tid för ifyllnad av frågeformuläret beräknas ta cirka 10–15 minuter.  

 

I vår undersökning följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer som finns 

publicerade i Vetenskapsrådets rapportserie (2017) God forskningssed. Det innebär att vi 

behandlar dina uppgifter helt anonymt och konfidentiellt. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 

några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer även att presenteras i form av en 

uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
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Frågeformulär  

1. Vad för typ av material använder ni er av i SO-undervisningen? Exempelvis bok, film, 

kopieringsunderlag osv.? Namnge gärna materialet. Nämn gärna flera. 

 

2. Vilka egenskaper hos läromedlet är viktigast för dig? som exempel: innehållet eller 

utformningen? 

 

3. Hur syns läromedlets innehåll i din undervisning? 

 

4. Om du använder olika typer av läromedel i din undervisning, hur resonerar du kring de 

olika typernas fördelar och nackdelar? Vilket läromedel använder du mest, förklara gärna 

varför?  

 

5.  I vilken mån låter du läromedlets utformning styra undervisningen och i vilken mån 

använder du läromedlet mera fritt?  

 

6. Hur fördelar du som lärare de fyra ämnesområdena inom SO på de tre årskurserna?  
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Processprotokoll  

 
Datum Arbetsgång 

Vecka 14 Formulera frågeställning, problemområde och syfte.  
Även bestämma det teoretiska perspektivet och lämplig metod. 

Vecka 15 Formulera frågeformulär, registrering på Survio.com. Skapandet av 
frågeformulär. Hitta lämpliga respondenter. Invänta data från  
respondenterna. Börja skriva på kapitlet bakgrund, metod och teoretiskt 
perspektiv. 

Vecka 16 Fortsätta skriva. 

Vecka 17 Bearbeta respondenternas svar och börja skriva på kapitlet resultat.  
Börja skriva på analysen. Korrigera texten efter träff med handledare.   

Vecka 18 Fixa till litteraturlistan och skriva om pålitlighet, trovärdighet,  
reflexivet och sanningskriterierna. 
Fortsätta att korrigera texten och snygga till den gällande dispositionen.   

Vecka 19  Lämna in B-uppsatsen till handlaren. 
  

Vecka 20  Få svar från handlaren angående om uppsatsen håller för ventilering  
samt göra eventuella korrigeringar i texten.  

Vecka 21 Skicka in den färdiga texten till opponenter, handledare, examinator samt 
kursansvarig.  

Vecka 23 Ventilering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


