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Sammanfattning 
 
Läroboken är ett av de verktyg som lärare kan använda i sitt arbete för att eleverna ska nå 
målen. En lärobok kan spela en stor roll i en lärares undervisning och det är därför av största 
vikt för blivande lärare att kritiskt granska de läroböcker som man tänker sig att använda. I 
ämnet hem- och konsumentkunskap är boken Hem- och Konsumentkunskap år 7 - 9 av 
Hedelin m.fl. (2007) en vanligt förekommande lärobok i många lärares undervisning. Detta 
examensarbete utgår utifrån förförståelsen att ovan nämnda lärobok möjligen är det 
fullkomliga läromedlet för en lärare i ämnet men samtidigt finns även med i beaktande att det 
förekommer en viss kritik från lärare mot boken i fråga. 
 
Huvudsyftet med arbetet har varit att studera läroboken med fokus på ämnets fyra 
grundläggande perspektiv, resurshushållning, hälsa, jämställdhet och kultur. Med arbetet har 
även funnits två delsyften, dels att reflektera över lärares praktiska arbete med läroboken 
utifrån några teoretiska synsätt dels att undersöka elevers upplevelser av läroboken. Som 
utgångspunkt för resonemanget har modellen Den didaktiska triangeln använts där de tre 
hörnen fått symbolisera lärobok, lärare och elev (se t.ex. Imsen, 1999). Denna modell 
kompletteras i arbetets resultatkapitel med dubbelriktade pilar för att åskådliggöra 
interaktionen mellan triangelns hörn. 
 
Tidigare forskning inom området visar att det finns all anledning att ta upp läromedel till 
diskussion, bland annat i förhållande till elevers måluppfyllelse. I Skolverkets utvärdering av 
grundskolan 2003 diskuteras att lärarna i ämnet prioriterar vissa mål lägre än andra, till 
exempel jämställdhet. Detta föranleder utredarna att föreslå en vidare diskussion om ämnets 
förmåga att ligga i linje med den senaste kursplanen såväl som med samhällsutvecklingen i 
stort. Utvärderingen pekar på att det även behövs en fördjupad diskussion hur 
styrdokumentens mål konkret kan omsättas i undervisningen (Skolverket, 2004). 
 
Arbetets metodiska ansats har hämtat sin inspiration från hermeneutiken. De metoder som har 
valts för tolkning av läroboken är en kombination av Bergström och Boréus (2005) 
innehållsanalys och Morbergs textgranskningsschema fritt efter Gustafsson m.fl. (2006). Som 
metod för övrig datainsamling har ostrukturerade intervjuer använts vilka har genomförts med 
elever i grupp samt med lärare enskilt och i grupp (se exempelvis Bryman, 2002).  
 
Resultatet av elevintervjun visar att deltagarna är odelat positiva till den aktuella läroboken 
vilket även de deltagande lärarna är, dock med vissa reservationer. Anmärkningsvärt är att 
ingen av de tillfrågade lärarna har sökt information om övriga läromedelsförlags utbud av 
läroböcker. Analysen av den aktuella läroboken visar att den fysiska dimensionen av 
hälsoperspektivet väger tyngst och att perspektivet jämställdhet i stort sett är osynligt i boken. 
Författarens slutsats blir att läroboken Hem- och konsumentkunskap år 7 – 9 av Hedelin m.fl. 
(2007) inte är ett fullkomligt läromedlet för ämnet utan bör kompletteras med ytterligare 
material för att visa ämnets kunskapsområden, perspektiv och dimensioner ur olika 
synvinklar. 
 
Nyckelord: hem- och konsumentkunskap, interaktion, lärobok, perspektiv 
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1. Inledning 
 
I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, under vikarieinhopp och vid 
studiebesök hos lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap, HK, har jag lagt märke till att 
samtliga lärare jag mött använder sig av en och samma lärobok. Detta väcker min nyfikenhet 
och föranleder att jag har valt att ägna mitt examensarbete åt att studera den så vanligt 
förekommande läroboken Hem- och Konsumentkunskap år 7 - 9 av Hedelin m.fl. (2007). Som 
blivande lärare anser jag att det är av största vikt att jag bekantar mig med en lärobok som jag 
troligtvis själv kommer att använda vid mitt inträde i läraryrket. Ur både min egen och 
elevernas synvinkel är det viktigt att jag använder bra läromedel i min undervisning. Med 
”bra läromedel”  tänker jag bland annat på en eller flera bra läroböcker som ska bli mina 
verktyg för att hjälpa eleverna att uppnå kursplanens mål. Jag anser även att det är viktigt att 
jag tar detta tillfälle i akt att reflektera över några olika teoretiska synsätt och deras eventuella 
inverkan på lärares arbete med läroböcker i praktiken. 
 
De HK-lärare som jag har mött använder läroboken vid planering och genomförande av sin 
undervisning, ger sina elever läxor i den, hämtar stor del av förekommande recept från den 
och använder sig av provfrågor baserade på fakta ur den. Jag går in i det här arbetet med en 
förförståelse av att denna lärobok möjligen är det fullkomliga läromedlet för en lärare i ämnet 
HK. Men samtidigt bär jag också med mig i bagaget tydliga minnen av hur både 
kurskamrater, i rollen av aktiva HK-lärare, och lärarutbildare, som f.d. lärare i ämnet, under 
utbildningens gång har framfört kritik mot ovan nämnda lärobok. En kritik som främst 
handlar om att boken uppfattas som otidsenlig och inte tillräckligt tydligt ger stöd åt ämnets 
fyra grundläggande perspektiv, hälsa, resurshushållning, jämställdhet och kultur. 
 
På väg in i examensarbetet planerade jag att ta kontakt med alla HK-lärare i min 
hemkommun. Min intention var att via enkäter, intervjuer och eventuellt observationer, 
undersöka om och hur dessa lärare arbetar med lärobok/böcker i lektionsplanering och 
undervisning. Jag ville även få fram lärarnas tankar om lärobokens roll i förhållande till 
styrdokumenten. Genom kommunens VFU-samordnare sökte jag mailkontakt med de 
kommunala skolornas skolassistenter för att uppmana dem att vidarebefordra en 
deltagarförfrågan till de drygt 20 lärare som var aktuella för min undersökning. Denna 
förfrågan innehöll en presentation av mig, mitt intresseområde och en uppmaning att kontakta 
mig. Dock resulterade denna förfrågan endast i tre kontakter med lärare vilket jag bedömde 
vara ett alltför litet underlag att gå vidare med.  
 
I detta läge bestämde jag mig för att tänka om och istället fokusera på läroboken i sig, såväl 
dess utformning som dess eventuella möjligheter och begränsningar som ett verktyg i 
undervisningen. Jag tänker mig nu att studera läroboken utifrån en triangelformad modell som 
jag hämtat inspiration till ur en kurslitteraturbok vilken användes både under det Allmänna 
Utbildningsområdet 1 och 2. Modellen finns bland annat i boken Lärarens värld. Introduktion 
till allmän didaktik och benämns där Den didaktiska triangeln (Imsen, 1999). Figuren får 
fungera som ett tankeredskap i arbetet för att visa hur jag tänker mig förhållandet mellan 
lärare – lärobok - elev: 

Lärobok 

Elev Lärare 

Figur 1 Den didaktiska triangeln (Se t.ex. Imsen,1999). 
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Första steget på vägen in i arbetet blir att skapa mig en bild av hur forskning inom området 
läromedel ser ut idag. I Sveriges Läromedelsförfattares förbunds, SLFF:s, bibliografi från 
2007 över läromedelsforskning finner jag att ämnet HK verkar vara ett näst intill outforskat 
område. Av forskningssammanställningens cirka 700 arbeten anges endast ett (!) behandla 
ämnet i fråga (www.slff.se). Det aktuella arbetet är ett 10 poängs examensarbete inom ramen 
för lärarutbildningen från 2005 med titeln Läroböcker i hem- och konsumentkunskap ur ett 
genusperspektiv av Kardell och Nilsson. Arbetet presenteras innehålla författarnas egna tankar 
om hur jämställdhet framställs i olika HK-böcker och hur dessa framställningar förhåller sig 
till styrdokumentens jämställdhetsbegrepp (Kardell &  Nilsson, 2005).  
 
Mitt totalintryck av SLFF:s bibliografi är att forskning kring läroböcker till stor del handlar 
om texters språk och läsbarhet. Men jag hittar en intresseväckande avhandling vilken beskrivs 
kunna fungera som ett underlag för lärare när de väljer läroböcker (www.slff.se). Den aktuella 
avhandlingen är Wikmans På spaning efter den goda läroboken som bland annat anges 
innehålla författarens sökande efter svar på vilket slag av läroböcker som främjar elevers 
lärande (Wikman, 2004). Av övriga avhandlingar som verkar relevanta för mitt arbete 
bestämmer jag mig för Juhlin Svenssons Nya redskap för lärande vars innehåll beskrivs vara 
studier av lärares användning av läroböcker i gymnasieskolan (Juhlin Svensson, 2000).  
 

1.1 Disposition 
Arbetet är strukturerat i kapitel med tillhörande underrubriker i fyra nivåer. Det första kapitlet 
(1) är en inledning med motivering av ämnesval för examensarbetet samt en presentation av 
Den didaktiska triangeln som ett tankeredskap för arbetets tre pelare: lärare – lärobok - elev. 
Kapitlet innehåller även en beskrivning av arbetets disposition. Det följande kapitlet (2) utgör 
arbetets teoretiska inramning med genomgång av tidigare forskning, beskrivning av ämnet 
HK samt beskrivning av för arbetet relevanta begrepp och teorier. Därefter följer ett kapitel 
(3) vari forskningsproblemet ringas in och förtydligas genom definition av arbetets syfte och 
frågeställningar samt en beskrivning av arbetets avgränsningar. Härnäst kommer 
metodkapitlet (4) som inleds med presentationen av en bild vars syfte är att förtydliga 
forskningsprocessen. Vidare presenteras undersökningens urval och en redogörelse för 
genomförande samt de metoder som använts med etiska resonemang och påföljande 
diskussion kring dessa. I undersökningens resultatkapitel (5) redovisas en tolkning av 
intervjuer och analyser samt en utveckling av arbetets tankeredskap för åskådliggörandet av 
interaktionen mellan lärare, lärobok och elev. I följande kapitel (6) diskuteras resultaten 
utifrån den teoretiska inramningen och arbetets problemformulering. Kapitlet avslutas med att 
en slutsats dras och förslag på vidare forskning ges. Arbetet avslutas med ett kapitel 
innehållande referenser (7) i form av litteratur och elektroniska källor. 
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2. Teoretisk inramning 
 
Detta kapitel ska fungera som en teoretisk inramning till arbetet och inleds med presentation 
av ett urval från tidigare forskning om läromedel, främst ur ett lärarperspektiv. Därefter följer 
själva bakgrunden som beskriver ämnet HK:s kärna, utformning, möjligheter och problem. 
Exempel ges på vad som kan avses med ämnets fyra grundläggande perspektiv med 
förtydliganden från ämnets kursplan varvat med författarens tolkningar av hur läraruppdraget 
kan gestaltas utifrån styrdokumenten. Ämnets del av detta kapitel avslutas med en genomgång 
av några resultat från Skolverkets nationella utvärdering 2003. Lärare, lärobok och elev tas 
sedan upp under varsin rubrik med påföljande sammanfattning. Kapitlet avslutas med en 
presentation av några teorier som ligger till grund för arbetet. 
 

2.1 Tidigare forskning 
I den kommande texten refereras återkommande till Skolverkets rapport (2006) Läromedlens 
roll i undervisningen, rapport nr 284 baserad på en undersökning av grundskollärares val, 
användning och bedömning av läromedel (www.skolverket.se). För enkelhetens skull 
benämns rapporten i texten nedan Skolverkets rapport. Följande citat ur Skolverkets rapport 
belyser urvalet av läromedelsforskning som följer: 
 

Det finns anledning att mer djupgående diskutera läromedel i förhållande till elevers 
måluppfyllelse och att även förstärka lärares kompetens inom detta område (Skolverkets 
rapport, s 11). 
 

Att läroböcker i ämnet hem- och konsumentkunskap förefaller vara ett relativt outforskat 
område bekräftas vid genomgång av en bibliografi från 2007 som finns på Sveriges 
Läromedelsförfattares förbunds, SLFF:s, hemsida (www.slff.se). Endast ett arbete, 
examensarbetet Läroböcker i hem- och konsumentkunskap ur ett genusperspektiv, rör ämnet 
som sådant. Författarna har använt sig av metoden kvalitativ innehållsanalys och konstaterar 
att de studerade läroböckerna, varav en motsvarar den lärobok som är aktuell i föreliggande 
arbete, inte är jämställda. Analysens resultat ger en indikation om att den professionelle 
läraren inte bör förlita sig enbart på läroboken för att uppfylla styrdokumentens krav och mål 
gällande jämställdhet (Kardell & Nilsson, 2005).  
 
Även om Gustafssons undersökning från 1980-talet har några år på nacken är den ändå värd 
att nämnas i sammanhanget. Gustafsson finner att läromedlens inflytande är störst i de mest 
strukturerade ämnena, exempelvis engelska och NO och att inflytandet är minst i mindre 
strukturerade ämnen, som bland annat samhällskunskap. Inflytandet handlar om 
undervisningens innehåll och mindre om påverkan av lärarens arbetssätt. I undersökningen 
görs också en värdering av läromedlens inflytande genom att författaren påvisar både positiva 
och negativa sidor av saken. Det negativa inflytandet rör läroböckers inverkan språkligt, 
ideologiskt och inlärningsmässigt (Gustafsson, 1980). I Korsells undersökningar bland lärare 
25 år senare framträder också ett värderingsmönster när författaren tolkar informanternas 
förhållande till läroböcker. Lärarna uttalar en önskan om att inte vilja bli styrda (negativ 
värdering) av en bok som inte överensstämmer med deras egen pedagogiska grundsyn. Istället 
vill de bli handledda (positiv värdering) och inspirerade av böcker som ligger i linje med de 
egna värderingarna (Korsell, 2007).  
 
I Skolverkets rapport delas de tre ämnen som undersökts, engelska, bild och samhällskunskap, 
in i hierarkiska och mindre hierarkiska ämnen. Att engelska räknas till den hierarkiska 
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gruppen motiveras av att ämnets struktur är bestämd och inlärningen ofta sker i en viss 
ordning. Bild och samhällskunskap, däremot, bedöms att inte ha fullt så bestämda 
ämnesstrukturer. I rapporten dras slutsatsen att läroboken fortfarande har en stark roll i 
undervisningen, speciellt i de hierarkiska ämnena. ”Praktiskt-estetiskt inriktade ämnen, som 
t.ex. bild, grundar sig allra minst på läroböcker”  (Skolverkets rapport, s 131). Ämnet hem- 
och konsumentkunskap nämns inte i rapporten men kan tolkas tillhöra den sistnämnda 
gruppen.  
 
Forskning om lärares användning av läroböcker visar att boken behåller sin starka ställning i 
undervisningen. FSL:s enkätundersökning visar till exempel att cirka 80 % av 7 – 9-lärarna 
använder läroböcker regelbundet eller oftare. Av alla tillfrågade är det bara 2 % som inte 
använder läroböcker (Levén, 2003). Lärares användning av läroböcker innebär att de hämtar 
stoff till planering och undervisning, vilket enligt Englund kan innebära att lärare upplever en 
legitimering av det egna arbetssättet. Följer man läroboken, följer man läroplanen (Englund, 
2006). De flesta lärarna i Skolverkets rapport anser att styrdokumenten har en relativt stor 
betydelse vid val av läromedel men resultaten visar dock att det är långt ifrån självklart att de 
läromedel som används i undervisningen alltid stämmer överens med styrdokumentens mål 
(Skolverkets rapport). Även de studier som ingår i Juhlin Svenssons avhandling bekräftar att 
traditionen med pedagogiska texter i form av läroböcker som ett primärt läromedel fortlever. 
Men studierna visar att styrdokumentens förändringar har liten inverkan på traditionen (Juhlin 
Svensson, 2000). Av Korsells intervjuer med lärare som undervisar i år 5 framgår att de 
nationella proven påverkar läromedelsvalen i större utsträckning än vad styrdokumenten gör. 
Lärarna säger sig vara starkt påverkade av proven och anpassar sin användning av exempelvis 
läroböcker efter dessa. Målet för lärarna är att eleverna ska lyckas på proven och de själva 
därigenom ska få en bekräftelse på att de har lyckats som lärare (Korsell, 2007).  
 
Fransson refererar i sin forskningsöversikt till den amerikanske forskaren Sardo-Browns 
(1996) fallstudier vilka visar att nya lärare kan vara hårt bundna till ett specifikt läromedel. 
Amerikanens forskning visar att lärare under det andra yrkesverksamma året generellt 
upplever en större säkerhet och hämtar inspiration till sin planering från fler håll (Sardo-
Brown, 1996 i Fransson & Morberg, 2001). Wikman menar att det finns forskning som både 
stödjer och förnekar sambandet mellan lärares yrkeserfarenhet och användning av läroböcker. 
Författaren är dock av åsikten att lärares behörighet kan vara en faktor som påverkar: ”Det 
verkar som om bundenheten till läroböcker är större hos lärare som saknar behörighet”  
(Wikman, 2004, s 84). I Korsells lärarintervjuer framkommer det olika infallsvinklar kring 
graden av läromedelsbundenhet beroende på utbildning och yrkeserfarenhet. Medan en lärare 
beskriver att ju osäkrare hon är desto mer litar hon på läroboken, säger en annan att ju osäkrar 
hon är desto fler infallsvinklar behöver hon och desto fler läroböcker behöver hon. Korsell ser 
ett mönster i lärarnas synpunkter som visar att lärare med färre yrkesverksamma år känner en 
motvilja för läroboksanvändningen. Men med motiv som ekonomi och pedagogisk grundsyn 
stödjer sig dessa lärare ändå på läroböcker ur vilka de plockar idéer och tillverkar eget 
material. Trots den uttalade motviljan använder lärarna alltså läroböcker i sin undervisning 
med hänvisning till att den egna arbetstiden inte räcker till för att producera de läromedel de 
helst skulle vilja ha. Korsell ser lärarutbildningens påverkan som en rimlig förklaring till 
denna motvilja (Korsell, 2007). 
 
En intressant upptäckt som framgår av Skolverkets rapport är att de lärare som tar in eleverna 
i planeringen av undervisningen använder läroböcker i mindre omfattning än de lärare som 
planerar utan elever. Att utgå från en lärobok i undervisningen kan alltså föra med sig att 
lärare inte ger eleverna tillräckligt utrymme för deras egna initiativ som föreskrivs i 
styrdokumenten (Skolverkets rapport). Även Englund tar i sin artikel upp elevinflytande 
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genom att ge exempel på att lärare som begränsar sig till användning av en lärobok i och med 
detta begränsar möjligheten till elevernas medverkan. Författaren kommer fram till att 
läroböckernas starka ställning och styrning sitter i människors huvuden. Med detta menas att 
det inte är läroboken i sig som står för styrningen utan människors föreställningar om den. 
Dessa föreställningar finns inte bara i lärarens huvud utan även hos elever, föräldrar och 
skolledning (Englund, 1999). Englund menar vidare att läroböcker kan ses som både 
meningsskapande och kulturskapande. De erbjuder en slags gemensam mening (Englund, 
2006). Att läroboken påverkar undervisningen starkt blir begripligt om man ser på Englunds 
sammanställning av dess funktioner: 

• En kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. Lärare ser läroboken som en garanti att 
kursplanens mål uppfylls och som en auktoritet i samhället. 

• En gemensamhetsskapande, sammanhållande roll. Läroboken ger undervisningen ett 
sammanhang och gemensam mening för lärare och elever. 

• Underlättar utvärderingen av eleverna. 
• Underlättar för lärare och elever. Ger stöd åt osäkra lärare, underlättar planering och är 

praktisk för eleverna genom att de vet vad de ska läsa i.  
• Disciplinerande roll. Håller eleverna sysselsatta och visar vägen till skolkunskap 

(Englund, 1999). 
 

Enligt Englund går det generellt sett inte att säga om denna påverkan är bra eller dålig. Man 
måste se till funktionernas betydelse i sitt sammanhang. Exempelvis kan den gemensam-
hetsskapande funktionen hos läroboken ses som positiv om bokens värderingar 
överensstämmer med lärarens egen uppfattning och styrdokumentens mål. Men lärobokens 
påverkan blir negativ om läraren inte arbetar för att skapa utrymme för kritisk granskning av 
bokens innehåll. Likaså kan lärobokens funktion i utvärderingen av elevernas kunskap bli 
negativ om boken alltför ensidigt fokuserar på faktareproducering i instuderingsfrågor 
samtidigt som läraren utformar läxförhör och prov i syfte att eleverna endast ska återge den av 
boken definierade skolkunskapen. Författaren menar vidare att lärobokens 
kunskapsgaranterande, auktoriserande funktion samt ett visst mått av gemensamma 
kunskaper, är något som kan försvaras ur demokratisynpunkt (Englund, 1999).  
 
Enligt Wikman förmedlar läroboken information och även förhållningssätt till vad som räknas 
som kunskap. Det primära syftet för en lärobok är att befordra elevers lärande men den 
fungerar även normerande för vad som anses som viktigt att lära sig. Den fungerar som en 
modell för lärande. Författaren anser att lärobokens auktoriserande roll kan främja elevers 
lärande genom att höja deras motivationsnivå (Wikman, 2004). Juhlin Svensson finner i sin 
studie att läroboken kan fungera som en del av lärares makt och auktoritet i 
undervisningssituationen. Författaren ser hur detta bekräftas av att maktfördelningen mellan 
elev och lärare förändras när läroboken inte används som ett primärt läromedel (Juhlin 
Svensson, 2000). Wikman beskriver lärobokens demokratiska potential genom att hänvisa till 
att den skapar möjligheter för alla elever att möta ett likartat stoff (Wikman, 2004). 
 
Majoriteten av de lärare i engelska och samhällskunskap som deltog i en enkätundersökning 
som ligger till grund för Skolverkets rapport instämmer i påståendet att läroböcker säkerställer 
att deras undervisning följer styrdokumenten. Att läroboken i Skolverkets rapport har en 
legitimerande och konkretiserande roll kan ses som en bekräftelse på det Englund ovan 
benämner som lärobokens kunskapsgaranterande funktion. Men Skolverkets rapport bekräftar 
även det som Kardell och Nilssons studie visar, att lärares användning av läroboken inte är en 
garanti för måluppfyllelse. Med bakgrund av detta menar rapportskrivarna att det ställs höga 
krav på lärare att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot läroböcker. I ämnet engelska 
innebär lärobokens styrande effekt att individualisering av undervisningen kompliceras. 
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Engelska läroböcker kan vara årskursbaserade och strukturerade i syfte att alla ska arbeta i 
samma takt eller så är de indelade i olika svårighetsgrader efter kunskapsnivå. Att strikt låta 
eleverna arbeta i olika ”spår”  kan medföra en icke önskvärd nivågruppering som ” låser in”  
och förhindrar elevernas kunskapsutveckling (Skolverkets rapport). 
 
När man i Skolverkets rapport lägger på ett historiskt raster framträder en förändring gällande 
lärarnas valfrihet i läromedelsfrågan. Det som tidigare var en styrning in i minsta detalj, när 
staten fördelade resurser och gav anvisningar om lämpliga läromedel, har idag övergått till 
frihet att välja i stort sett vilket läromedel som helst. Sett till rapportens resultat skulle 
förändringen innebära att lärarnas handlingsutrymme till stor del har överflyttats till 
läromedelsproducenterna (Skolverkets rapport). Men i Korsells studie framgår att det kanske 
inte är riktigt så enkelt, med tanke på de strategier som de deltagande lärarna visar på i tider 
när den ekonomiska svångremmen dras åt. Det som författaren benämner övrigproducerat 
material, material producerat av andra företag än läromedelförlagen, är en mycket stark 
konkurrent till förlagsproducerat material. Detta material exemplifieras i studien med bland 
annat måttband från IKEA och spel från Clas Ohlson. Även lärarproducerat material utgör 
konkurrens för läromedelsförlagen genom att lärare kopierar och omarbetar från enstaka 
exemplar av förlagens material i stället för att köpa klassuppsättningar av läromedlen. Korsell 
analyserar den ekonomiska aspekten och varnar för de ekonomiska onda cirklarna där lärarna 
producerar eget material, använder billigt övrigproducerat material samt i vissa fall till och 
med köper in material för egna pengar. Författaren menar att detta i förlängningen kan bidra 
till att eleverna tappar kunskapsmässigt och slår samtidigt ett slag för att läromedelskunskap 
bör införas i lärarutbildningen (Korsell, 2007). 
 
I sitt forskningsprojekt har Holmqvist m.fl. genomfört studier av elevers lärande i ämnena 
matematik, svenska och engelska. I studien intar man ett variationsteoretiskt perspektiv på 
undervisningen, vilket är en avknoppning till fenomenologin, och arbetar efter en pedagogisk 
utvecklingsmodell benämnd learning study. Forskarna använder sig av learning study som en 
modell för att ta fram vad som krävs för att eleverna ska lära och för att ta fram kvalitativa 
skillnader i lärandet. Studien visar att lärare ofta utgår från läroböckerna och en slutsats som 
dras är att anledningen går att finna i att målen i kursplanen inte innehåller någon konkret 
hänvisning till hur dessa mål ska nås. Därav ingår i lärares uppgifter att själv finna vägar till 
målen och att individualisera sin undervisning, något som kan upplevas som svårigheter. En 
enkel lösning, även för rutinerade lärare, kan då vara att följa läromedelsförfattarnas 
svårighetsbedömning av arbetsuppgifterna i arbetsböckerna. Forskare och lärare som deltog i 
studien kom fram till att en lärarstyrd undervisning med färdig struktur ger bra 
inlärningsresultat hos eleverna, men bara på kort sikt. Några deltagande lärare uttalar följande:  
 

Rent praktiskt är vi övertygade om att vi inte kan förlita oss på ett läromedels upplägg, 
utan utgå ifrån vad våra elever ska lära sig utifrån de nationella uppnåendemålen. 
Bästa sättet att uppnå dessa är inte alltid att följa en läroboks planering (Holmqvist 
m.fl., 2006, s 223). 

 
När det gäller lärares val av läromedel visar Skolverkets rapport att de deltagande lärarna 
anser sig ha stor frihet. Majoriteten av lärarna anser att de i stor utsträckning kan påverka 
valen, förutsatt att de håller sig inom de ekonomiska ramarna. Lärarnas kompetens och 
pedagogiska grundsyn, elevernas behov, styrdokumenten och ekonomiska resurser är faktorer 
som styr läromedelsvalet (Juhlin Svensson, 2000, Korsell, 2007, Skolverkets rapport). 
Korsells studie visar att också de nationella proven är en styrande faktor att räkna med 
(Korsell, 2007). Graderingen av faktorernas betydelse framgår inte helt entydigt men hälften 
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av lärarna i FSL:s undersökning uppger att läromedelsresurserna inte är tillräckliga för att 
man ska kunna köpa in det som man anser sig behöva (Levén, 2003).  
 
Med hänvisning till internationell forskning och Zahorik (1991) tar Englund upp lärares 
pedagogiska grundsyn eller ideologi. Detta anges vara den bakomliggande faktorn till 
undervisningsstil och därmed sättet att använda läroboken. Zahorik finner tre lärarstilar, varav 
den första dominerar:  

• Läroboken används som den enda källan  
• Läroboken används som utgångspunkt för övningar/uppgifter. 
• Läroboken används som en referens bland andra (Zahorik, 1991 i Englund, 2006). 

Juhlin Svensson kommer till en liknande slutsats i sina studier men finner två inriktningar av 
läroboksanvändning bland lärare. Dels en stil som innebär att lärare sätter läroboken i centrum 
och det kunskapsstoff som skulle läras in enligt kursplanerna finns i boken. Dels lärare med 
en undervisningsstil som innebär att elevens kunskapsmål står i centrum och läroboken är 
bara ett av flera läromedel för att uppnå dessa mål (Juhlin Svensson, 2000). 
 
84 % av lärarna i FSL:s undersökning svarar ett ” ja”  på frågan om de kan påverka val och 
inköp av läromedel (Levén, 2003). Samtliga lärare i Korsells studie anser att de kan påverka 
nya inköp (Korsell, 2007). Detta stämmer även bra med Juhlin Svenssons studier där 
majoriteten av lärarna uppger att läromedel vanligtvis väljs via läromedelskonferenser. Endast 
10 % angav att beslutet togs av den enskilda läraren. Eleverna medverkar också indirekt vid 
valet genom att lärare hänvisar till deras reaktioner vid ämneskonferenserna. Att 
ämneskollegiet ofta väljer en gemensam lärobok ser författaren som ”en centraliserad 
funktion i en decentraliserad skola” . Studien visar att när enskilda lärare hade möjlighet att 
påverka valet användes texterna i mindre omfattning. ”Ett individuellt handlande ersatte då ett 
kollektivt och det innebar att det erbjudna handlingsutrymmet togs i bruk”  (Juhlin Svensson, 
2000, s 67).  
 
Efter att ha tagit del av ovanstående forskningsresultat dyker följande fråga upp: Vad händer 
med läromedlen framöver? Redan 1988 skriver Selander följande:  
 

Läroboken håller på att överges till förmån för mer vittomfattande informationssystem 
(Selander, 1988, s 37). 
 

Att Selanders ord ”håller på”  kan innebära en under lång tid pågående process visas av 
Levéns enkätundersökning 15 år senare. Där anser mindre än 20 % av grundskolelärarna att 
deras elever har tillgång till datorer (Levén, 2003). I Englunds forskningsöversikt framgår att 
användningen av informationsteknik, IT, i skolorna är relativt väl utforskad men att man ännu 
inte verkar ha lyckats med att uppfylla de stora förväntningarna. Flera forskare visar på att 
elever är riktigt bra på att använda datorer men att deras arbetssätt när det gäller exempelvis 
informationssökning till stor del liknar arbetet med faktasökning i en traditionell lärobok. 
Arbetssättet kan bli till ett mekaniskt och oreflekterat sökande efter ”det rätta svaret” , präglat 
mer av kopiering än av egen analys (Bergman, 1999, Enochsson, 2001 i Englund, 2006).  
 
Intressant att notera är också det Juhlin Svensson finner i sin studie, att ju kortare 
undervisningserfarenhet lärarna i undersökningen har, oavsett ålder, desto positivare är deras 
inställning till IT-läromedel som ett komplement till läroboken (Juhlin Svensson, 2000). En 
aspekt av datoranvändningen som Englund lyfter fram är dess betydelse för maktbalansen 
mellan lärare och elev. Författaren menar att det finns forskning som tyder på att lärare 
upplever sig förlora i makt och auktoritet när eleverna använder IT (Englund, 2006). Något 
som till viss del bekräftas av Juhlins Svenssons studie där resultaten visar att traditionen att 
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inom gymnasieskolans ämnen välja ett primärt läromedel i form av en pedagogisk text 
kvarstår. IT i undervisningen utgör därmed oftast ett sekundärt läromedel. Men om lärare 
tillsammans med elever definierade uppgifter genom att använda exempelvis IT och 
uppgifterna blev det primära läromedlet, omfördelades makten mellan lärare och elev. Juhlin 
Svensson anser att: 
 

lärarnas upprätthållande av traditionen med pedagogiska texter framtonar som en 
irrelevant bakåtsträvande företeelse i förhållande till läroplanens intentioner med 
informationsteknik och elevaktiva arbetsformer (Juhlin Svensson, 2000, s 70). 

 

Sammanfattning tidigare forskning 

Tidigare forskning inom ämnet HK visar att den lärobok som är aktuell i föreliggande arbete 
inte är jämställd. Därav bör HK-lärare i sin undervisning inte förlita sig enbart på läroboken 
för att nå jämställdhetsmålen i styrdokumenten. Forskare som delar in skolans ämnen i olika 
grupper beroende på ämnesstruktur visar att läroböckers inflytande i ett ämne som HK kan 
vara mindre än i andra ämnen. Förutsatt att boken ligger i linje med lärarens egna värderingar 
påverkar den undervisningens innehåll, på gott och ont. 
 
En övervägande majoritet av de lärare som förekommer i ovanstående forskning använder 
läroböcker i sin undervisning. De motiv som kan ligga bakom lärarnas läroboksanvändning 
handlar om en önskan att legitimera det egna arbetssättet. Lärarna vill att läroboken ska 
fungera som ett hjälpmedel i arbetet för att eleverna ska klara de nationella proven och uppnå 
styrdokumentens mål. Detta är något som i förlängningen innebär att läraren får en bekräftelse 
på att denne har lyckats som lärare. Forskningen visar att övriga faktorer som påverkar lärares 
användning av läroböcker är utbildning och erfarenhet, ekonomiska ramar och elevernas 
behov. Det finns även forskning som visar att lärarens stil påverkar hur man ser på och 
använder boken i undervisningen. 
 
Lärobokens roll i övrigt visar sig bland annat vara auktoriserande, kunskapsgaranterande, 
gemensamhetsskapande, underlättande och disciplinerande. Detta är funktioner som kan vara 
både positiva och negativa, beroende på sitt sammanhang. Användningen av läroböcker och 
den styrning som detta medför handlar inte om att boken i sig styr utan att det är våra 
föreställningar om boken som styr. Boken kan ses som en del av lärarens makt vilket kan ha 
konsekvenser för elevinflytandet. Ur ett historiskt perspektiv visar det sig att den styrning som 
staten tidigare stod för gällande läromedel har flyttats över till läromedelsproducenterna och 
lärarna själva. Lärarna använder inte bara läroböcker utan även annat material som de köper, 
kopierar eller producerar själva. Detta är något som forskare menar kan drabba elevernas 
kunskapsutveckling och bör åtgärdas genom att man för in läromedelskunskap i 
lärarutbildningen.  
 
Den bild av läromedlen som framträder i forskningen visar inte att IT skulle kunna ersätta 
läroboken inom en överskådlig framtid. Elevernas användning av datorer liknas vid 
faktasökning i en lärobok och menas även vara begränsad av tillgången på datorer. Forskare 
visar på att användningen av IT skulle kunna innebära möjligheten av en maktförskjutning 
mellan lärare och elev. 
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2.2 Ämnet hem- och konsumentkunskap 
Ämnet hem- och konsumentkunskap, HK:s, syfte och roll i utbildningen framställs i Kursplan 
2000 enligt följande:  
 

Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj 
samt förståelse för det värde dessa kunskaper har för människa, samhälle och natur. 
Utbildningen ger erfarenheter av social gemenskap, mat och måltider, boende och 
konsumentekonomi samt ger möjligheter att uppleva sammanhang och arbetsglädje. 
Syftet är att ge erfarenheter och förståelse av de dagliga handlingarnas och vanornas 
betydelse för ekonomi, miljö, hälsa och välbefinnande (Skolverket, 2000, s 18). 

 
I kursplanen fastställs att ämnets kunskapsområden ska integreras i undervisningen till en 
meningsfull helhet och oavsett vilket kunskapsområde som behandlas ska detta genomsyras 
av ämnets fyra övergripande perspektiv: resurshushållning, hälsa, jämställdhet och kultur 
(Skolverket, 2000). Hjälmeskogs historiska tillbakablick på HK-ämnets innehåll i termer av 
kunskapsområden visar att mat från början varit det dominerande området. När ämnet, som 
tidigare hette hemkunskap, infördes var det ett matlagningsämne och detta gäller än idag då 
mat ofta utgör utgångspunkt även då andra kunskapsområden behandlas. Ämnets övriga 
kunskapsområden har varierat över tid och sammanfattas av författaren med fyra rubriker: 
Hygien-tvätt, bostad-miljö, ekonomi-konsumentfrågor och familj-samlevnad. Följande 
förändringar knutna till läroplansskiften lyfts fram: 

• Lgr 62 – familjen betonas och eleverna ska fostras till kunniga och ansvarskännande 
familjemedlemmar, även bostadens inredning och skötsel fokuseras. 

• Lgr 69 – eleven sätts i centrum och han/hon ska lära sig om sambanden mellan kost-
hygien-miljö-hälsa, det praktiska arbetet tonas ned. Nya kunskapsområden lyfts fram: 
Arbetsplanering, arbetsteknik, internationella frågor och miljöfrågor. Ämnet blir också 
en viktig arena för jämställdhetsarbetet. Barnavård tas bort ur ämnet och blir ett eget 
ämne.  

• Lgr 80 – det praktiska arbetet betonas åter, eleverna ska lära sig teknisk-praktiska 
kunskaper och färdigheter, hälsa-miljö-resurshushållning blir viktiga begrepp. 

• Lpo 94 – samlevnad har strukits och de tre kunskapsområden som fokuseras är mat, 
boende och konsumentekonomi. Hälsa och resurshushållning kvarstår som viktiga 
begrepp (Hjälmeskog, 2000). 

 
När Kursplan 2000 kom innebar detta bland annat att ämnet fick ett utökat ansvar för att de 
fyra övergripande perspektiven skulle genomsyra all undervisning. Detta kan tolkas som att 
det ställs större krav på HK-lärarnas kompetens vilket borde medföra ett ökat behov av att 
läraren har en relevant utbildning. En sökning på Skolverkets hemsida bland statistik gällande 
denna fråga visar att knappt 74 % av landets HK-lärare har högskoleutbildning 
(www.skolverket.se). Men en något mörkare bild av lärarnas kompetensläge målas upp i en 
motion från Vänsterpartiet till riksdagen under 2006, där det uppges att det finns rapporter 
som visar att andelen obehöriga lärare som undervisar i ämnet befinner sig mellan 26 och 
ända upp till 42 % (www.riksdagen.se). Teoretisk sett borde det faktum att det är många 
obehöriga lärare som undervisar i ämnet kunna resultera i att kursplanens intentioner inte 
förverkligas i undervisningen. 
 
HK är skolans minsta ämne om man ser till antalet timmar i grundskolans timplan. För 
närvarande är ämnet garanterat 118 timmar, vilket motsvarar 0,75 % av den totala 
undervisningstiden (www.skolverket.se). Ämnets tidsstruktur styrs även av lektionspassens 
längd vilken kan variera från skola till skola, från klass till klass. Schemaläggning, lokal- och 
utrustningsförutsättningar samt gruppstorlek tillhör de faktorer som påverkar ämnet i hög 
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grad. Trots att ämnets kursplan innehåller uppnåendemål för elever i år 5 är det ändå många 
skolor som väljer att skjuta upp HK-undervisningen till år 6 eller kanske rent av till år 7. 
Orsaker till detta kan vara brist på lokaler eller lärarkompetens. Detta är något som framgår av 
Skolverkets årliga utbildningsinspektioner (för exempel se www.skolverket.se).  
 
Sin storlek till trots är HK ett viktigt ämne i skolan. Genom att erbjuda eleverna undervisning 
i en mer eller mindre hemlik miljö där de får öva sig i hemlika situationer har HK ett 
egenvärde som inget annat ämne har. Ämnet har även en potential i att vara en viktig arena 
för förverkligande av många av styrdokumentens mål och ger unika möjligheter för eleverna 
att lära för livet. Arbetsuppgifterna utförs ofta i grupper och eleverna ges tillfällen att utifrån 
sina individuella förutsättningar och värderingar prova på att samarbeta med andra (Grönqvist 
& Hjälmeskog, 1998). HK-salen är som en oas i skolans värld, ofta väldoftande, och de flesta 
elever brukar tycka att ämnet tillhör ett av skolans roligaste. När eleverna kommer in i HK-
salen möter de ofta läraren med stora förväntningar och glada tillrop ”vad ska vi göra idag?” , 
”kan vi inte få baka muffins, snälla!”  och liknande hör till de vanliga kommentarerna. En 
central inspirationskälla för ämnet och dess lärare är Molanders begrepp ”kunskap-i-
handling”  som handlar om synen på kunskap. I sin bok Kunskap i handling beskriver 
Molander att ett sådant kunnande bland annat innebär: 
 

• Förtrogenhet med ett verksamhetsområde, dess problem, uppgifter och förutsättningar 
• Gott omdöme 
• Känsla för väsentligheter och utvecklingsmöjligheter 
• Uppmärksamhet, inte minst på det som kan gå fel och bli bättre 
• Säkerhet i genomförandet av uppgifter 
• Förmågan att hantera det unika och oförutsedda (Molander, 1996, s 34). 

 
Inget av det ovanstående menas av författaren kunna delas in i ” teori”  och ”praktik” . Det är 
heller aldrig så att man lär sig något teoretiskt först och sedan tillämpar det praktiskt utan man 
lär sig i själva verksamheten, genom att delta i den (Molander, 1996). Just denna ”kunskap-i-
handling”  är ämnet HK:s unika möjlighet att ge eleverna ett helhetsperspektiv på det som 
behandlas under lektionerna genom att man i undervisningssituationen både pratar om något 
och agerar det. 
 

Resurshushållning 

Perspektivet resurshushållning definieras i Kursplan 2000 som ”hushållning med såväl 
mänskliga som ekonomiska och andra materiella resurser och naturresurser, både lokalt och 
globalt”  (Skolverket, 2000, s 20). Att hushålla med både sina egna och andras resurser 
fokuseras med detta perspektiv. En bedömningsgrund kan vara elevens medvetenhet om 
samspelet mellan egna val och handlingar i hushållet och miljö (Skolverket, 2000). En 
resursmedveten HK-lärare kan vägleda sina elever till att göra medvetna val nu och i 
framtiden. Genom att erbjuda eleverna möjligheter att källsortera och kompostera, 
problematisera val av råvaror och arbetsmetoder, val att köpa färdigt eller tillverka själv kan 
läraren medvetandegöra de alternativ som eleverna har. För analys i detta arbete urskiljs fyra 
dimensioner av perspektivet resurshushållning:  

• Mänsklig – vårda kropp och själ 
• Ekonomisk – vårda ekonomiska medel; planera, spara, jämföra priser 
• Materiell – vårda sina och andras ägodelar 
• Natur – vårda miljön, både den nära och den långt borta 
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Hälsa 

Hälsa är ett brett perspektiv i kursplanen och där sägs bland annat att ”hälsa och 
välbefinnande har flera dimensioner: ekonomiska, materiella, fysiologiska och psykosociala”  
(Skolverket, 2000, s 19). Något förenklat handlar det om att ge elever möjligheter till 
reflektion över konsekvenser av sina egna val och ageranden. Underlag för bedömning av 
eleven kan handla om kunskaper i att bemöta problem i relation till exempelvis både den egna 
och andras hälsa (Skolverket 2000). Om man ser till hur viktig konsumtionen är idag i 
ungdomars liv, att det ibland framstår i medierna som att köpa är livets mening, är det lätt att 
tänka sig in i HK-ämnets viktiga roll. I dagens samhälle är det inte så enkelt som att man har 
pengar och att man köper, utan det krävs även att en människa tar ställning till så mycket i 
konsumtionssituationen. Samma sak gäller även för valet av vad man ska stoppa i munnen, 
när och med vem man ska äta. Måltidens gemensamhetsskapande betydelse är något som 
elever får erfara i ämnet HK. I undervisningen finns också möjligheter för HK-lärare att ställa 
sina elever inför olika val och ge dem chanser att få leva sig in i olika situationer. Det är också 
viktigt att erbjuda möjligheter till reflektion över vad som påverkar oss, som reklam, trender 
och liknande. En hälsomedveten HK-lärare kan vägleda sina elever till att göra val i framtiden 
som kan innebära både solidaritet med andra och även främja det egna välbefinnandet. För 
analys i detta arbete urskiljs fem dimensioner av perspektivet hälsa:  

• Fysisk – kroppsligt välbefinnande 
• Psykisk – själsligt välbefinnande 
• Ekonomisk – välbefinnande sett ur ekonomisk synvinkel 
• Materiell – välfärd, tekniska hjälpmedel 
• Psykosocial - gemenskap  

 

Jämställdhet 

Jämställdhet ingår i läroplanen som en garanti för att både flickor och pojkar ska ha rättighet 
till en likvärdig utbildning. Dessutom återfinns jämställdhet i skolans ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster (Utbildningsdepartementet, 1998). I Kursplan 2000 fastslås att 
ämnet ”utvecklar flickors och pojkars identiteter genom att ge erfarenheter av och kunskaper 
om sambanden mellan jämställdhet och verksamheterna i hushållet”  (Skolverket, 2000, s 18). 
Uttryck för detta i undervisningen kan vara att alla elever arbetar tillsammans och gör lika 
mycket, oavsett kön. Ur bedömningssynpunkt kan det dels handla om elevens 
samarbetsförmåga dels om en uttalad medvetenhet om traditionellt könsmärkta 
arbetsuppgifter (Skolverket, 2000). Ämnets möjligheter när det gäller att bidra till 
jämställdhet är goda. Som HK-lärare kan man exempelvis arbeta för att göra traditionella 
könsmönster synliga för eleverna och utmana dem till att själva överskrida mönstren i 
klassrummet. En HK-lärare med genusmedvetenhet kan också hjälpa eleverna på vägen till att 
ifrågasätta könsroller i samhället i övrigt samt att reflektera över de många val som finns att 
positionera sig obundet av kön. I förlängningen kan känslan av att man har valmöjligheter ge 
makt över det egna livet. För analys i detta arbete urskiljs två dimensioner av perspektivet 
jämställdhet:  

• Könsmässig – kvinna och man 
• Mellanmänsklig – människor överhuvudtaget 

 

Kultur  

Att anlägga ett kulturellt perspektiv på undervisningen innebär enligt kursplanen att ge  
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upplevelser och förståelse av hushållsarbetets variation över tid och mellan kulturer. 
Syftet är att ge beredskap för att leva och agera i ett samhälle med mångfald 
(Skolverket, 2000, s 18).  
 

I praktiken kan detta innebära att eleverna får i uppgift att reflektera över skillnader i 
utförande och fördelning av hushållsarbete mellan olika kulturer och/eller tider. Något som 
kan ligga till grund för lärares betygsbedömning i kriteriet kan handla om problemlösning i 
relation till kultur (Skolverket, 2000). I dagens individinriktade samhälle där mycket handlar 
om att skapa och leva sitt eget livsprojekt kan ett ämne som HK bidra till att elever får chans 
att lyfta blicken och se sig omkring. Att sätta sig in i den egna och andras kulturer kan främja 
känslor av empati och ansvar hos eleverna. En kulturmedveten HK-lärare kan arbeta för att ge 
sina elever många möjligheter till att känna på ansvaret att vara globala medborgare, 
exempelvis genom att reflektera över varför människor bor på ett visst sätt, gör som de gör, 
äter det de äter och liknande. Genom att återkoppla historien till nutid kan HK-lärare arbeta 
för att eleverna ska få förståelsen för sina egna liv. För analys i detta arbete urskiljs två 
dimensioner av perspektivet kultur:  

• Mångfald – variation mellan människor och över rum 
• Historisk – variation över tid 

 

Nationell utvärder ing av ämnet hem- och konsumentkunskap  

Den nationella utvärderingen av grundskolan som gjordes 2003, NU-03, presenteras i en 
sammanfattande huvudrapport som benämns Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, 
sammanfattande huvudrapport, rapport 250 och kom ut 2004. Utöver huvudrapporten finns 
det ett antal ämnesrapporter med fördjupade analyser av resultaten i de olika ämnena. För 
ämnet hem- och konsumentkunskap benämns ämnesrapporten Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003, hem- och konsumentkunskap, rapport 253 och har tryckår 2005. I 
huvudrapporten framgår det att HK är ett viktigt ämne och att eleverna i undersökningen har 
en positiv hållning till ämnet i förhållande till dess roll att vara av nytta för livet i hem och 
familj. Var sjunde förälder anser också att det är ett av grundskolans viktigaste ämnen. I 
utvärderingen framgår att en enkätrapport som är utförd på uppdrag av Konsumentverket 
bekräftar att den ofta knappa undervisningstiden är en styrande faktor för vilka områden i 
undervisningen som prioriteras. Rapporten visar också att även om ämnet är litet är dess 
innehåll av stor betydelse när det gäller möjligheter att uppnå styrdokumentens mål. HK är 
också det ämnet där eleverna samarbetar i högre grad än i något annat ämne. Dock tillhör HK 
ett av de fem ämnen i grundskolan som eleverna upplever sig ha minst inflytande i och 
undervisningen upplevs vara mycket traditionell, med en inledande genomgång av läraren 
som sedan följs av arbete i grupp. Det begränsade elevinflytandet upplevs av eleverna i 
undersökningen som problematiskt då de själva inte kan styra vilka frågor som behandlas 
(Skolverket, 2004).  
 
Resultatet av lärarnas svar i en enkät som ingår i utvärderingen visar att lärarens inställning 
till sitt arbete är en viktig styrfaktor. Samtliga deltagande lärare anser också att det är ett 
mycket roligt arbete även om det är en krävande verksamhet. Den egna kunskapen och den 
egna erfarenheten är det som lärarna anger vara den främsta individrelaterade styrfaktorn. I 
lärarenkäten ingår också frågor om vilka organisatoriska ramfaktorer som har betydelse för att 
styrdokumentens mål ska kunna nås. Elevgruppernas storlek anges som den främsta faktorn, 
dock har undersökningen inga uppgifter från lärarna om gruppstorlek. Men 80 % av eleverna 
som deltog i studien uppger att de ingår i en grupp bestående av upp till 15 personer och 20 % 
av eleverna uppger sig ingå i en grupp på 20 personer eller fler. Styrfaktor nummer två anger 
lärarna vara undervisningspassens längd och 56 % av dem undervisar där lektionstiden i år 9 
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ligger mellan 80 till 120 minuter. Nästan 40 % av lärarna uppger att en undervisningstid på 
mellan 60 till 80 minuter dominerar. Elevernas delaktighet anges av lärarna vara ett av de 
argument som framförs för att lektionspassen bör vara väl tilltagna. På tredje plats bland de 
organisatoriska ramfaktorerna anger lärarna den fysiska miljön vilken omfattar lokalernas 
utformning och den utrustning som finns där. De flesta lärarna anser att lokalerna är ganska 
eller mycket bra utrustade för att arbeta med undervisning om mat och måltider. Däremot 
anser upp till hälften av lärarna att det inte finns tillfredsställande utrustning för att arbeta med 
tvätt och städning som hör hemma under kunskapsområdet boende. Ramfaktor nummer fyra, 
budget för ämnet, samt nummer fem, tillgång till läroböcker, nämns endast i 
sammanställningen av ramfaktorer och kommenteras ej i utvärderingen (Skolverket, 2005).  
 
Utvärderingens resultat visar att intentionerna angående ämnets fyra perspektiv i Kursplan 
2000 har haft ett begränsat genomslag. Ett exempel är att endast var fjärde lärare i 
undersökningen prioriterar jämställdhet vid sin bedömning av eleverna (Skolverket, 2004). 
Av resultaten framgår också att de grunder lärarna använder för att bedöma elevernas 
kompetenser stämmer väl överens med kursplanen. Men det finns en märkbar skillnad mellan 
hur lärare ser på vikten av att bedöma olika mål. Den största vikten läggs vid bedömningen av 
samarbetsförmåga och kreativitet medan mindre vikt läggs vid de övergripande perspektiven, 
resurshushållning, hälsa, jämställdhet och kultur (Skolverket, 2005). Utredarna anser att 
lärarnas lägre prioritering i bedömning av vissa mål, som jämställdhet, ger anledning till en 
diskussion om HK-ämnets förmåga att ligga i linje med den senaste kursplanen såväl som 
med samhällsutvecklingen i stort. Vidare menar utredarna att man, med tanke på hur HK-
ämnet gestaltas i undervisningen vid undersökningen, bör ställa sig frågan om ämnet 
verkligen följer med i tiden. Utvärderingen pekar på att det behövs en fördjupad diskussion 
hur styrdokumentens mål konkret kan omsättas i undervisningen (Skolverket, 2004). 
 

2.3 Lärare 
Syftet med den litteraturstudie som presenteras i texten nedan är att ge en inblick i några olika 
teoretiska synsätt samt en förståelse för deras eventuella inverkan på lärares arbete med 
läroböcker i praktiken. 
 

En god lärare måste alltid kunna två saker: sina elever och sitt ämne                                 
(Egerbladh & Tiller, 1998, s 14). 
 

Författarna pekar på vikten av att skolan med sitt definierade innehåll möter eleverna på ett 
bra sätt, att det sker ett ”gyllene didaktiskt möte”  mellan skolans ämnesinnehåll och elevers 
erfarenhetsvärld (Egerbladh & Tiller, 1998, s 16). Lärarens didaktiska kompetens blir en 
förutsättning för att lyckas i arbetet med att nå eleverna. Att se till betydelsen av elevers 
förkunskaper är kännetecken för att som lärare inta ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap. 
Med referens till Driver m.fl. (1994) beskriver författarna vidare att en elevs förståelse för 
något nytt är beroende av dennes aktuella mentala kunskapsschema inom ett visst område, till 
exempel hemkunskap. När skolan tillför ett nytt schema uppstår en kognitiv dissonans, 
bristande jämvikt. För att lösa upp dissonansen krävs att det nya införlivas med den befintliga 
förståelsen (Driver m.fl., 1994 i Egerbladh & Tiller, 1994). 
 
Konstruktivismen med sitt ursprung i vetenskapens teorier är en av de didaktiska bilder av 
lärande och lärare som framträder under lärarutbildningen. Synsättets fokus ligger på den 
enskilda människans tänkande och dennes konstruktion av sin verklighetsbild samt hur denna 
bild kan förändras. Inriktningen har sina rötter i Jean Piagets teori om att tänkandet kan delas 
in i olika stadier och att individens utveckling styr lärandet. Lärarens roll blir att möta 
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elevernas tidigare kunskap inom ämnet. En konstruktivistisk yttring i lärares undervisning kan 
handla om att ta reda på elevers skilda vardagsuppfattningar om fenomen och ta upp dessa 
olikheter till diskussion. Det kan även handla om att lärare ställer öppna frågor till eleverna 
och uppmuntrar dem till reflektion över den egna lärandeprocessen (Claesson, 2002).  
 
Maltén beskriver läraren likt en samtalspartner som med sin undervisning riktad mot 
elevernas konkreta upplevelser tar utgångspunkt från dessa i sin undervisning (Maltén, 1997). 
Författaren menar att skolans utveckling från central- och regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning har inneburit att lärare fått större frihet i utformningen av sin undervisning 
(Maltén, 2003). Genom att dela upp kunskapsbegreppet i dikotomier, motsatspar, visar 
författaren på skillnader i pedagogiska synsätt. En sådan dikotomi är skol- och 
verklighetskunskap. Skolkunskap kännetecknas av abstrakta fakta med ett kortsiktigt 
bytesvärde i den mening att elever pliktskyldigast byter det inlärda mot ett betyg för att sedan 
glömma bort det man lärt sig. Verklighetskunskap är skolkunskapens motsats och innebär en 
undervisning som ”använder livet och verkligheten som lärobok” . Denna kunskap får ett 
långsiktigt bruksvärde och upplevs av eleverna som meningsfull, alltså en funktionell kunskap 
som kan komma till nytta i hela livet. Ytterligare exempel på en dikotomi ger författaren 
genom att specificera motsatserna yt- och djupkunskap. Ytkunskap kännetecknas av att vara 
imitativ och förmedlad av läraren till de passiva, konsumerande eleverna. Läraren fungerar då 
som en modell för förmedling av mätbara fakta ur en lärobok. Som ytkunskapens motpol 
presenterar Maltén ”djupkunskap, för att inte säga bildning” . Läraren erbjuder då sina aktiva 
elever nya situationer som de hanterar utifrån sina erfarenheter varvid de blir medskapare till 
sin egen förståelse (Maltén, 2003, s 93). 
 

En skola som jämsides med de traditionella läroböckerna även använder livet och 
verkligheten som lärobok, har stora utsikter att upplevas som meningsfull av eleverna 
(Maltén, 1997, s 93). 
 

Den lärare som förlitar sig på att läromedelsförfattarna har tolkat styrdokumenten och att det 
endast gäller att hinna med läroboken benämner Maltén arbeta efter en ”hinna-med-kursen-
tolkning”  och menar att läromedlet i och med detta tilldelas en styrfunktion. Författaren är av 
åsikten att detta arbetssätt är passiviserande och andefattigt. Använder lärare sig dessutom 
enbart av lärobokens instuderingsfrågor förstärks styrfunktionen ytterligare. Maltén menar att 
diskussionsfrågor är ett bättre alternativ. Ett sätt att undvika negativa effekter är att ge 
läromedlet en referensfunktion. Boken ska ge grundläggande kunskaper som läraren sedan bör 
komplettera med exempel från verkligheten. Vidare bör lärarens funktion vara handledande i 
elevernas kunskapssökande (Maltén, 2003). 
 
Den andra bilden av didaktikens inriktning är det sociokulturella synsättet som har fokus på 
människors kommunikation och vad den innebär för lärandet. Leo Vygotskij räknas som 
inriktningens upphovsman och han menade, till skillnad mot Piaget, att lärandet föregår 
individens utveckling. Lärarens roll är handledarens eller den lyhörda mästarens och eleverna 
blir därmed dennes lärlingar. Miljön i skolan är viktig, så är även kommunikationen mellan 
människorna som vistas där samt kommunikationen med samhället utanför. Det är i 
kontexten, genom att delta i sammanhanget, som elevers lärande äger rum. Dialog, samtal, 
datakommunikation kan ses som exempel på sociokulturella yttringar i lärares undervisning 
(Claesson, 2002). (I Nationalencyklopedin definieras dialog som ett samtal mellan två eller 
flera personer, till exempel mellan åsiktsriktningar och kommer av det grekiska ordet 
dia’ logos 'samtal', 'dialog' (www.ne.se)). Säljö beskriver att läroböcker kan ses som artefakter, 
fysiska redskap tillverkade av människan, vars funktion är att vara en förlängning av 
människans kropp. Dessa redskap fungerar som samhällets kollektiva minne vilka överför 
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kunskap från omvärlden till människan. Det viktigaste redskapet är språket och det är 
språkliga och kommunikativa erfarenheter som skapar oss.  
 
Den tredje och sista didaktiska bilden av lärande och lärare som tas upp i detta arbete är det 
fenomenografiska synsättet. Fokus ligger på de variationer av uppfattningar som finns hos 
människor och hur dessa variationer kan samspela. Här spelar skolans miljö och lärarens 
metoder mindre roll, huvudsaken är att eleverna får möta variationer av uppfattningar. En 
fenomenografisk yttring i undervisningen kan vara att en lärare tar reda på vilka olika 
uppfattningar som råder bland eleverna i gruppen för att sedan variera sin undervisning efter 
dessa varianter (Claesson, 2002).  
 

Om du tänker dig ett träd så finns det oavsett om du betraktar det eller inte […]  den bild 
som du har av trädet är beroende av ditt erfarande av det, ditt sätt att uppfatta det 
(Holmqvist m.fl., 2006, s 15). 
 

Lärarens roll, enligt fenomenografin, innebär att låta eleverna möta variationer genom att 
kontrastera undervisningen. Carlgren och Marton menar att utvecklingen av läraryrket bland 
annat kommer att innebära att lärare går ifrån att endast sträva efter att hinna med läroboken 
till att arbeta för att utveckla elevers lärande. Istället för att fråga sig ”hur ska jag kunna lära 
mina elever en viss sak”  bör lärare fråga sig ”vad innebär det att kunna detta” . Författarna 
kallar de förmågor och förhållningssätt som lärarna förväntas utveckla hos eleverna för 
lärarnas professionella objekt. Detta innebär att lärare bör veta vilka delar förmågan består 
av, hur delarna förhåller sig till varandra etc. När läraren vet det kan han/hon variera sitt 
angreppssätt i det oändliga. Men författarna menar att vi inte riktigt är där ännu och att en 
anledning är att skolan ligger i otakt med samhällsutvecklingen i övrigt. I skolan är det ”det 
rätta”  svaret som premieras medan man i samhället i övrigt behöver förmågor att utveckla 
rimliga svar, reflektera och argumentera. Oavsett visioner och styrdokument finns det i skolan 
traditioner och ramar som påverkar arbetet. Till betingelser för lärares arbete hör ramar som 
schema, gruppindelningar och ämnen (Carlgren & Marton, 2000). 
 
Makarna Arfwedson skriver om komplexiteten i lärares professionella kunskap och menar att 
den omfattar fyra dimensioner: 
1. Skolkunskap – kännedom om skolans som system och som arbetsplats. 
2. Innehållskunskap – ämneskompetens. 
3. Teoretiska och metodiska kunskaper – hur kunskap ska vidarebefordras till elever. 
4. Lärarkunskap – kännedom om den egna personen som verktyg i undervisningen.  
Författarna menar vidare att det inom skolan genom historiens gång skapats två skilda 
kunskapsuppfattningar. Den ena ytterligheten, kunskapstyp 1, omfattar reproducerbart 
kunskapsstoff som redan finns och beskrivs bland annat enligt följande: ”Den återfinns i 
allmänhet i böcker och i huvudet på dem som har läst många böcker (t.ex. lärare)”  
(Arfwedson & Arfwedson, 2002, s 61). Den andra ytterligheten i kunskapsuppfattningen, 
kunskapstyp 2, inriktar sig på den lärandes egen aktivitet och omfattar process- och 
sammanhangskunskap. De undervisningsteorier som bygger på kunskapstyp 1 benämns av 
författarna vara ”materiella, därför att de tenderar att betrakta kunskap närmast som en 
överförbar ’substans’  eller ’materia’ ” . De teorier som fokuserar på kunskapstyp 2 benämns 
” formella, dvs. färdighetsskapande och personlighetsdanande”  (Arfwedson & Arfwedson, 
2002, s 62). Arfwedsons sammanfattar sitt undervisningsteoretiska resonemang med att det 
inte är teorierna i sig som styr om lärarens resultat ska bli bra eller dåligt. 
Undervisningssituationen, den komplexa verkligheten, medför att inget teoretiskt synsätt i sig 
blir rätt eller fel utan kräver istället en didaktisk pluralism. Inte minst riskerar en lärare som 
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arbetar utifrån en teoretisk utgångspunkt i sin undervisning att eleverna blir uttråkade 
(Arfwedson & Arfwedson, 2002). 
 

2.4 Lärobok 
En sökning på lärobok i Nationalencyklopedin ger ingen definition av begreppet utan 
hänvisar till läromedel vilket definieras vara ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, 
direkt producerat för undervisning. Dock beskrivs lärobokens funktion i texten: 
 

Läroböcker, liksom läromedel i vidare mening, förmedlar också metakunskaper, dvs. 
samhällets uppfattning om vad som bör betraktas som sann och önskvärd kunskap samt 
dess syn på hur kunskap skall bearbetas och användas (www.ne.se). 

 
I Sverige finns inte någon statlig granskning av läromedel. De krav som staten ställer på 
läromedel finns uttryckta i Skollagens 4 kapitel:  
 

4 § Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad 
ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en 
tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan 
föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 4 § Skollagen (SFS 1985:1100).  
 

samt i Grundskoleförordningens 2 kapitel: 
 

Läromedel - 24 § Av 4 kap. framgår att utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri 
för eleverna och att de utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg 
och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. 
Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel 
som täcker väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge 
fasthet och sammanhang i studierna. Förordning (SFS 1997:599). 
Läromedel - 25 § Eleverna skall som gåva få behålla sådana läromedel och andra 
väsentliga hjälpmedel som de behöver av pedagogiska skäl eller kan komma att behöva 
som underlag för fortsatta studier eller som de i övrigt kan ha särskild nytta av att 
kunna gå tillbaka till. Med läromedel avses här sådana läromedel som sägs i 24 § andra 
stycket. Förordning (SFS 1997:599). 
 

I läroplanen nämns läromedel endast under rubriken Rektors ansvar: 
 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom egna ramar, ett särskilt 
ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Utbildningsdepartementet, 
1998, s 18). 

 
Den pedagogiska texten är ett begrepp som förekommer i lärobokssammanhang. Pedagogiska 
texter är enligt Selander en beteckning för litteratur som är producerad för användning i 
undervisning i institutioner och skolor, exempelvis lärobok, läsebok, övningsbok eller film. 
Grundidén med den pedagogiska texten är att återskapa befintlig kunskap, inte skapa ny. Den 
pedagogiska texten ska förklara något som ska kunna prövas och kontrolleras av lärare. 
Författaren menar att ” texten är undervisningens utgångspunkt och slutpunkt”  (Selander, 
1988, s 21). Den pedagogiska textens betydelse för undervisningen kan liknas vid en spiral. 
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Lärare använder den vid planering av undervisningen, i själva undervisningen och vid 
uppföljning av undervisningen, något som ständigt repeteras (Selander, 1988). 
 
Vägen från den vetenskapliga kontexten via den pedagogiska kontexten och till individen 
beskriver Selander som en överföringsprocess. I denna process föregås en 
kunskapsreproduktion, som den pedagogiska texten står för, av en kunskapsproduktion inom 
den vetenskapliga kontexten. Den vetenskapliga kunskapen struktureras och förenklas till 
fakta och begrepp anpassade till den tänkta målgruppen. Sedan ska denna pedagogiska text 
föras in och realiseras i undervisningssituationen. En sådan kunskapsöverföring benämner 
Selander text-traduktion med hänvisning till det historiska perspektivet. Från slutet av 1800-
talet fram till tiden för andra världskriget skrevs läroböcker av forskare och politiker. Sedan 
började pedagoger allt mer ta över läroboksframställandet. Det som skiljer pedagogiska texter 
i exempelvis läroböcker från andra litterära texter är att de presenterar både fakta och 
förklaringar. Även texternas struktur skiljer sig från andra genom att vara ordnade i teman. 
Texterna kan även sägas vara nivågrupperade då läroboken riktar sig till en viss åldersgrupp. 
Det går även att påstå att texterna är anpassade till läsarens förkunskaper i och med att de 
förutsätter vissa baskunskaper och är menade att hjälpa läsaren vidare. Ett annat kännetecken 
är textens slutenhet som kan innebära att läroboken i sig är ämnet. Ofta finns det frågor som 
är knutna till texten. Läroboken produceras främst för användning inom skolan och dess 
marknad bestäms delvis av den kommunala ekonomin och skolorna arbetssätt. När en 
kommuns resurser dras ned minskar skolornas valfrihet av läromedel. Detta är något som kan 
vara en bidragande orsak till att man använder föråldrade läroböcker med irrelevant innehåll 
(Selander, 1988).  
 

Läroboken är en budbärare i gränslandet mellan vetenskap och livsvärld, mellan 
kunskap och ideologi, mellan samhälle och individ (Johnsen m.fl., 1998, s 43). 
 

Författarna menar att ju mindre detaljerade läroplanerna blir, desto mer stärkt blir 
läroböckernas ställning i att visa på vad eleverna ska lära sig. Läroboken fungerar därigenom 
som en osynlig läroplan (Johnsen m.fl., 1998). Detta är något som även Maltén tar upp och 
menar att det finns kritiska röster som hävdar att det inte är läroplanen och dess kursplaner 
som styr lärares val av innehåll i undervisningen. Istället är det läroböckerna och övriga 
läromedel som svarar för styrningen. Lärare förlitar sig på att läroboksförfattarna har tolkat 
kursplanen och ser man bara till att hinna med boken från pärm till pärm så är kursen klar 
(Maltén, 2003). Selander ser i ett vidare perspektiv på kopplingen mellan läroplan och 
lärobok. Läroboken präglas av sin historiska tradition medan läroplanen däremot kan ses som 
ett uttryck ur ett politiskt sammanhang, vilket medför att det inte helt enkelt går att säga att 
läroplanen styr lärobokens innehåll (Selander, 1988). 
 

Läroboken är egentligen bara en, om en mycket viktig, del av det som vi har kallat ett 
informationsbärande system (Selander, 1988, s 126). 
 

Systemet, som Selander beskriver, omfattar bland annat vetenskap, politiska värderingar, 
ekonomiska möjligheter, styrdokument, undervisning etc. Det omfattar även skolan i sig som 
en institution med sina sociala villkor, lektionernas tidsstrukturering och tillgången på 
läromedel. Selander ser läroboken som ett läromedel bland andra och bara en av flera 
möjligheter att gestalta undervisningens pedagogiska innehåll (Selander, 1988). I tidskriften 
Krut presenterar Selander ett läroboksbegrepp som ser på boken som en del av ett gemensamt 
kulturarv, en gränssättare för kognitiva horisonter och som bas för en gemensam kunskap 
(Selander, 2006). Johnsen m.fl. menar att läroböcker och andra pedagogiska texter präglas av 
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den kontext, det sammanhang, de tillkommer i. De utgör samtidigt bidrag till en medborgerlig 
fostran och samhällets spegelbild (Johnsen m.fl., 1998). 
 

Det är sällan en lärare kan genomföra undervisningen med bara två tomma händer och 
ett karismatiskt framförande (Imsen, 1999, s 302). 

 
Imsen ser läromedel som en viktig och nödvändig del av undervisningen. I den norska 
läroplanen definieras läromedel att omfatta allt, exempelvis texter, programvara, filmer och 
artiklar. Författaren menar att begreppet läromedel kan vara svårt att avgränsa och 
exemplifierar detta med bland annat råvaror i tomatsoppa som läromedel. Vidare anser Imsen 
att det viktigaste läromedlet utan tvivel är läroboken och refererar till internationell forskning 
som visar att 70 – 90 % av undervisningen i centrala ämnen kan vara läroboksstyrd eller 
dirigerad genom lärarhandledningar. Författaren ser både för- och nackdelar med läroboken. 
”Lärare kan vara ödmjuka och underdåniga i förhållandet till läroböckerna och hålla tillbaka 
sin egen kompetens till fördel för läroboken”  (Imsen, 1999, s 303). Något som innebär en 
nackdel, menar Imsen, eftersom det kan undergräva lärarens tro på den egna kompetensen. 
När det gäller fördelar med läroböcker refererar Imsen till Lieberg (1996) som anser att 
böckerna kan ha kvaliteter som kan ge lärare och elever betydande bidrag samt fina 
upplevelser (Lieberg, 1996 i Imsen, 1999). 
 

2.5 Elev 
Skolan är till för eleverna. Det är där de ska få kunskaper och färdigheter samt förbereda sig 
för att bli vuxna människor. Om skolan ska lyckas med detta måste lärare planera sin 
undervisning så att den passar för eleverna. Imsen menar att undervisningen måste anpassas 
till elevernas förutsättningar gällande exempelvis ålder, intressen samt kulturell och social 
bakgrund. Faktorer att ta hänsyn till är också elevernas varierande inlärningsförmågor, olika 
motivationsnivåer och skillnader i hembakgrund (Imsen, 1999). Makarna Arfwedson är också 
de inne på samma linje då de menar att elevens egna vardagliga förföreställningar styr 
mottagandet av ny information i skolan (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 
 
Egerbladh & Tiller varnar för risken att elever kan utveckla en negativ självbild om de inte 
förstår vad skolan vill att de ska förstå. Självuppfattningen påverkas om man upplever en 
känsla av att ”det är jag som är dålig” . Vidare anser författarna att eleverna behöver mod för 
att lära och att det är lärarens uppgift att ge utmaningar, mod och styrka till sina elever. En 
fruktbar inkörsport till elevens kunskap är att eleverna bör kunna se ett sammanhang mellan 
skolan och livet (Egerbladh & Tiller 1998). Maltén skriver också om vikten av att skolans 
undervisning inte får isoleras från samhället (Maltén, 1997). Även Wikman talar om relevanta 
exempel för brobygge mellan elevens vardagliga horisont och det vetenskapliga (Wikman, 
2004). 
 
Carlgren och Marton menar att elevernas kunskapsutveckling främjas av att verksamheterna i 
skolan varieras mer (Carlgren & Marton 2000). Detta är något som även paret Arfwedson 
poängterar i och med påståendet att en klassrumsundervisning som litar alltför mycket till ett 
och samma läromedelspaket blir långtråkig för eleverna (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 
Wikman visar på att elevers läsförståelse handlar både om textens förutsättningar och om 
läsarens förkunskaper. Författaren presenterar begreppet metatext i samband med läroboken 
och menar att en sådan text som resonerar med läsaren kan underlätta för eleven och sätta nya 
begrepp i sitt rätta sammanhang. Texterna i läroböckerna är skrivna på olika nivåer. Vissa är 
menade att memoreras och andra att förstås. Wikman menar att lärobokstexten bör innehålla 
signaler som hjälper läsaren att inrikta sin ansats på ytan eller på djupet (Wikman, 2004). 
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Sammanfattning lärare – lärobok - elev 

Litteraturstudierna inför undersökningarna i detta arbete har fokuserats på lärare, lärobok och 
elev vilka fått varsin rubrik i ovanstående text. Sammanfattningsvis kan nämnas att 
utgångspunkten för läsningen av litteratur om läraren har varit att få underlag för vidare 
reflektioner över några olika teoretiska synsätt. Bakom detta ligger författarens eget 
antagande om att dessa teorier eventuellt ska kunna spåras i lärares praktiska arbete med 
läroböcker. De synsätt som presenteras är: det konstruktivistiska, där elevens förförståelsen 
ses som grunden till kunskapsbyggande, det sociokulturella, med kommunikationens 
betydelse för lärande som det centrala och slutligen det fenomenografiska där variationen blir 
en grund för lärande. Som exempel på förgrundspersoner inom de olika synsätten kan nämnas 
Maltén som inom konstruktivismen visar på två sätt att använda läroboken, dels med en 
styrfunktion och dels med en referensfunktion. Säljö har ett sociokulturellt 
undervisningsintresse och ser läroboken som en artefakt, ett fysiskt redskap, vars funktion är 
att överföra kunskap från samhälle till elev. Carlgren och Marton får stå som exempel på den 
fenomenografiska inriktningen där läroboken blir en variant som läraren använder för att 
kontrastera sin undervisning. Arfwedson och Arfwedsons beskrivning av indelningen av 
kunskap i två skilda uppfattningar, typ 1 som står för det reproducerbara och typ 2 för lärande 
genom aktivitet, avslutar arbetets presentation av undervisningsteoretiska resonemang. 
Författarna fastslår att ingen teori i sig är rätt eller fel utan att lärare måste arbeta utifrån en 
mångfald av teorier, anamma en didaktisk pluralism. 
 
Läroboken ringas i ovanstående text in som ett pedagogiskt hjälpmedel, en text, som 
lagstadgas vara både tidsenlig och gratis för eleverna. Den pedagogiska texten, eller 
läroboken, kan utgöra både undervisningens utgångspunkt och dess slutpunkt, den kanske rent 
av är ämnet. Ju mindre detaljerade styrdokumenten är desto mer styrande kan läroboken bli, 
genom att lärare förlitar sig på att läroboksförfattarna tolkat styrdokumenten. Dock bör lärare 
ha i åtanke att läroboken präglats av den kontext och tid den skrivits i samt att användning av 
läroböcker kan ha både positiv och negativ inverkan på undervisningen. Eleven får inte 
glömmas bort i sammanhanget, det är ju för dennes skull lärares undervisning med eller utan 
lärobok är till. Utmaningar, mod och styrka är viktiga ingredienser för elevers lärande samt 
lärare som bygger broar mellan elevens vardag och skolans vetenskapliga budskap. 
Läroboken i sig kan underlätta för eleven genom att innehålla en metatext som leder läsaren 
genom texten. 
 

2.6 Teori 
 

Det viktigaste att ta fasta på i sammanhanget anser vi vara medvetenheten om 
förförståelsen, att vi aldrig möter en text tomhänta (Bergström & Boréus, 2005, s 25). 
 

Det teoretiska perspektivet i detta examensarbete utgår från hermeneutiken, läran om läsning 
och tolkning. Nästan alltid när man läser en text sker en tolkning hos läsaren, något som 
Bergström och Boréus benämner att avvinna texten dess mening och betydelse. 
Hermeneutiken talar om den hermeneutiska cirkeln vilken kan förklaras som att delarna och 
helheten samspelar med varandra, och att man i detta samspel når en högre förståelse. 
Författarna refererar till filosofen Hans-Georg Gadamer som framhåller betydelsen av 
läsarens förförståelse vid mötet med en text. Denna förförståelse präglas av bland annat våra 
upplevelser, vår syn på människorna, samhället och världen samt vår utbildning och påverkar 
vår förståelse av texten (Bergström & Boréus, 2005). Att som lärarstudent ha läst samtliga 
kurser inom inriktningen hem- och konsumentkunskap och ge sig in på att analysera en 
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lärobok i ämnet, innebär att besitta en god portion förförståelse. Detta motiverar valet av ett 
hermeneutiskt perspektiv vid analysen i föreliggande arbete.  
 
Bergström och Boréus tar upp fyra olika tolkningsstrategier att utgå ifrån beroende på hur 
forskaren ser på textens orientering. En strategi som relaterar texten till uttolkaren (forskaren) 
själv, en som relaterar den till avsändaren, en som relaterar den till mottagaren och slutligen 
en som relaterar den till den omgivande diskursen utan att fokusera på aktörer (Bergström & 
Boréus, 2005). Strategin i detta arbete är att relatera läroboken till uttolkaren, arbetets 
författare, som med sikte på ett uttalat syfte, med hjälp av ett tolkningsverktyg och med 
uppmärksamhet på den egna förförståelsen strävar mot att uppfylla arbetets syfte.  
 
Imsen menar att läraren egentligen inte är helt fri att utforma sin undervisning utan att det 
finns faktorer som påverkar, antingen positivt eller negativt. Med referens till Lundgren 
benämner författaren dessa faktorer som styr lärarens arbetsvillkor för ramar. Ramfaktorerna 
delas av Imsen in i fem grupper: 

• Pedagogiska ramar – styrdokument och lagar 
• Administrativa ramar – skolans struktur och organisation 
• Resursrelaterade ramar – ekonomiska och materiella resurser 
• Organisationsrelaterade ramar – sociala förhållanden och arbetsklimat 
• Ramar med elevanknytning – deras olika kulturer och förutsättningar (Imsen, 1999).  

Dessa ramar bör finnas med i beräkningen i detta arbete som bland annat ska mynna ut i en 
reflektion över lärares arbetssätt.  
 
Något som lärare själv har kontroll över är att reflektera och göra överväganden kring den 
egna undervisningen. Med referens till Björndal och Lieberg (1978) beskriver Imsen en 
modell att använda för att förstå sammanhangen mellan olika faktorer inom undervisningen. 
Modellens benämns didaktiskt relationstänkade och handlar om att se samband mellan 
följande faktorer: skolans mål, ämnesinnehåll, lärares arbetssätt och utvärdering av elevers 
kunskap (Björndal &  Lieberg, 1978 i Imsen, 1999). Imsen ställer det hela på sin spets med 
följande exempel: 
 
Om målet är självständighet, uppnår man inte syftet genom att styra elevernas inlärning med 
katederundervisning och ge dem läxa ” härifrån och dit”  i läroboken för att därpå till slut 
testa faktakunskaper (Imsen, 1999, s 371). 
 
Även Egerbladh och Tiller skriver om det didaktiskt relationstänkandet och menar i 
anslutning till detta att det är viktigt att utvärdera sambandet mellan mål och lärobok för att 
bland annat kunna analysera hur starkt läroboken styr undervisningen (Egerbladh & Tiller, 
1994).  
 

Sammanfattning teor i 

I syfte att studera den lärobok som är aktuell i detta arbete kommer teorin om den 
hermeneutiska tolkningen av en text att användas. Textens delar och dess helhet kommer att 
tolkas utifrån uttolkarens, författarens, egen uppfattning av kursplanens perspektiv och 
dimensioner i HK-ämnet. Modellen med ramfaktorer kommer att prövas som ett verktyg 
utöver de ovan presenterade synsätten som kan ligga bakom lärares undervisningsstrategier 
kring läroboken. Ramfaktorer omfattar de yttre faktorer som påverkar lärares praktik och i 
föreliggande arbete behövs även verktyg för att ta fram inre faktorer som kan förknippas med 
läroboksanvändning. Därav antas modellen didaktiskt relationstänkande bli användbar då den 
rör lärares förmåga att sätta sin egen undervisning i ett större sammanhang.  
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3. Problemformulering 
 
Kapitlet består av arbetets syfte och de frågeställningar som ligger till grund för det som ska 
undersökas och presenteras som arbetets resultat. Här redovisas även arbetets avgränsningar.  

3.1 Syfte 
Huvudsyftet med denna undersökning är att studera en lärobok i ämnet hem- och 
konsumentkunskap med fokus på ämnets fyra grundläggande perspektiv, resurshushållning, 
hälsa, jämställdhet och kultur. Ett delsyfte är att reflektera över några olika teoretiska synsätt 
och deras eventuella påverkan av lärares arbete med läroböcker i praktiken. Ytterligare ett 
delsyfte är att undersöka elevers upplevelser av läroboken. 
 

3.2 Frågeställningar 
Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 

• Hur framställs ämnets fyra perspektiv i läroboken? 
• Är det något/några perspektiv som väger lättare/tyngre än de andra? 
• Vad kan ligga bakom lärares val av arbetssätt utifrån en lärobok? 
• Hur arbetar lärare med läroboken? 
• Hur relaterar läroboken till styrdokumenten? 
• Hur upplever eleverna läroboken? 

 

3.3 Avgränsningar 
Förutom att frågorna i arbetet avgränsar undersökningen görs också en avgränsning genom 
valet av lärobok. Detta läroboksval grundar sig på ett subjektivt ställningstagande vilket 
innebär att oavsett om det på läromedelsmarknaden förkommer fler än en lärobok i ämnet 
undersöks inga alternativ. Bakgrunden till valet av läroboken Hem- och Konsumentkunskap 
åk 6 – 9 av Hedelin m.fl. (2007) är att det är den enda lärobok som examensarbetets författare 
har mött ute på skolorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22   

4. Metod 
 
Detta kapitel inleds med genomgång av material och urval för undersökningen. Vidare 
redogörs för de tre metoder som valts för arbetet: ostrukturerad intervju, textgranskning och 
innehållsanalys. Därefter presenteras det analysinstrument och det textgranskningsschema 
som används i analyserna. Därpå följer en redogörelse av etiska principer och 
tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. För att förtydliga för läsaren 
illustreras tillvägagångssättet enligt följande: 
 

 

4.1 Material 
De intervjuer som ingår i undersökningen består av en cirka fem minuter lång gruppintervju 
med fem elever ur år 9 och en cirka 40 minuters intervju med en lärare. Intervjuerna finns 
bevarade som Mp3-filer, elevintervjun har transkriberats i sin helhet och lärarintervjun är 
delvis utskriven i form av punktvisa anteckningar. Vidare har data i form av synpunkter 
samlats in från sex lärare vid ett ämnesmöte varvid löpande anteckningar fördes. Materialet 
som har använts för textgranskning och textanalys är läroboken Hem- och Konsumentkunskap 
åk 6 – 9 av Hedelin m.fl. (2007). Under analysen fördes löpande anteckningar. Samtliga 
anteckningar och utskrifter bevaras i ett år enligt högskolans regler. 
 

4.1.1 Urval 
En kommuns samtliga lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap tillfrågades i ett tidigt 
skede om de var intresserade att delta i undersökningen. Den lärare som intervjuats har själv 
anmält sitt intresse för deltagande. Gällande de fem elever i år 9 som har deltagit i 
undersökningen ingår dessa i en elevgrupp på totalt 14 som arbetets författare undervisade 
under en vikarieperiod. Då intervjun ägde rum under lektionstid och många elever var 
sysselsatta med efterarbete i köken tillfrågades endast fem elever, vilka senare deltog. De sex 
lärare som via ett möte har deltagit med sina åsikter i arbetet valdes inte ut i förväg, utan kom 
med på grund av att de deltog i mötet och godkände att deras synpunkter kunde komma med i 
ett examensarbete. Den lärobok som har analyserats har utgivningsår 2007 och valdes med 
tanke på att detta är den senaste utgåvan. Läromedelsförlaget Interskol, utgivare av den 
aktuella boken, tillfrågades om kontakt med bokens författare varvid de svarade med att 
lämna ut en av författarnas e-postadress. Den aktuella författaren tillfrågades om deltagande i 
undersökningen genom intervju via mail och lämnade ett positivt svar. 
 

4.2. Intervjuer  
Enligt Olsson och Sörensen (2001) är styrkan med forskningsintervjun att den ger nyanserade 
beskrivningar av den intervjuades upplevelser av sin livsvärld. Författarna poängterar dock 
nödvändigheten av en öppenhet och lyhördhet hos intervjuaren för både det sagda och det 
osagda. Intervjuerna kan varieras beroende på undersökningens syfte genom graden av 
standardisering och strukturering av frågorna. Den ostrukturerade intervjumodellen liknar en 

Inter-
aktionen 

HK-
boken 

Lärare Elev 
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samtalssituation och ger ökade möjligheter att få intressanta och väsentliga upplysningar 
(Olsson & Sörensen, 2001).  
 
Intervjuer med grupper på ungefär tre till tio personer benämns i metodlitteraturen för 
fokusgruppsintervjuer (Bryman, 2002, Stukát, 2005). Bryman menar att en fördel med 
metoden är att deltagarna kan lyfta fram frågeställningar som de anser vara viktiga och får 
även tillfälle att argumentera och ifrågasätta varandras åsikter. Detta ger möjlighet för 
forskaren att få en mer realistisk bild av hur människor tänker (Bryman, 2002). Kitzinger 
(1992) menar att deltagarna i fokusgrupper genom samspel kan klargöra sina egna 
ståndpunkter i en viss fråga (Kitzinger, 1992 i Bryman, 2002). 
 

4.3. Innehållsanalys  
Att analysera något är ur allmän betydelse att identifiera något och undersöka dess 
komponenter. Bergström och Boréus ser i sin metodbok på texter ur två aspekter som har med 
deras huvudfunktioner i det sociala språksystemet att göra. En av dessa är innebördsaspekten 
som omfattar de tankar och idéer som författare använder texten till att uttrycka. Den andra är 
den interpersonella aspekten som rör till vilka texten riktar sig och hur författare vill att de ska 
reagera på texten. Innehållsanalys är en av flera textanalytiska inriktningar och den kan vara 
inriktad på både innebördsaspekten och den interpersonella aspekten. Det vanligaste 
tillvägagångssättet i en innehållsanalys är att kvantifiera, räkna, någonting i en text. Men 
innehållsanalysen kan också användas kvalitativt, där någonting ska tolkas. Om man i sin 
textanalys avser att kvantifiera någonting som samtidigt kräver någon form av tolkning 
benämns inriktningen kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2005). 
 

4.3.1 Kodschema – ett analysinstrument 
Bergström och Boréus benämner de texter som studeras i en textanalys för analysenheter och 
de förekomster av något som ska studeras benämns kodningsenheter. Själva 
analysinstrumentet består enligt författarnas modell av ett kodschema som används för 
notering av kodningsenheterna (Bergström & Boréus, 2005). Forskningsproblemet i detta 
arbete innebär att undersöka på vilket sätt de fyra grundläggande perspektiven i ämnet hem- 
och konsumentkunskap framställs i en vanligt förekommande lärobok i ämnet. Läroboken 
Hem- och Konsumentkunskap åk 6 – 9 av Hedelin m.fl. (2007) utgör detta arbetes analysenhet 
och perspektiven resurshushållning, hälsa, jämställdhet och kultur arbetets kodningsenheter. 
 
Att konstruera ett kodschema innebär enligt Bergström och Boréus att ta ställning till vad som 
ska noteras. Kodschemat talar om i detalj vilka noteringar som ska göras i samband med 
analysen av texten. Till schemat kan göras en kodningsinstruktion som beskriver hur 
bedömning ska göras i tveksamma fall (Bergström & Boréus, 2005). Då ämnet hem- och 
konsumentkunskaps fyra grundläggande perspektiv kan uppfattas som relativt vida begrepp, 
ord som kan uttryckas i text på olika sätt, har analysinstrumentet förtydligats med en 
kodningsinstruktion innehållande ord hämtade från ämnets kursplan (Skolverket, 2000). I 
syfte att göra kodningsarbetet enkelt och överskådligt har instrumentet kompletterats med en 
färg för varje kodningsenhet att använda vid kodningen. 
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Figur  4.3.1.1 Kodschema för  HK-ämnets fyra perspektiv 
Färg Kodningsenheter  Kodningsinstruktion (dimensioner av perspektiven) 
Grön Resurshushållning Mänskliga resurser, ekonomiska resurser, materiella resurser, 

naturresurser 
Röd Hälsa Fysisk hälsa, psykisk hälsa, ekonomisk, materiell, psykosocial 
Gul Jämställdhet Mellan könen, mellan människor 
Blå Kultur Mångfald/pluralism, historiskt/traditioner 
 

4.4. Textgranskning  
Gustafsson m.fl. tar i boken Att arbeta i högskolan –utmaningar och möjligheter upp vikten 
av att högskolestudenter kan analysera och vetenskapligt studera litteratur. Författarna menar 
att läsning av litteratur handlar om att kunna förhålla sig till det lästa, inte att kunna beskriva 
och återge en boks innehåll. I boken finns förslag på ett textgranskningsschema att pröva vid 
bearbetning av texter. Studenterna behöver ” ta klivet från okritisk innehållsupprepning till 
kritisk litteraturläsning”  (Gustafsson m.fl., 2006, s 82). I syfte att kunna genomföra en analys 
som inte enbart fokuserar på detaljgranskning av läroboken Hem- och Konsumentkunskap åk 
6 – 9 av Hedelin m.fl., (2007) utan även ser på boken i dess kontext, används 
textgranskningsschemat som ett stöd.  

4.4.1 Textgranskningsschema – en modell 
Morberg, en av medförfattarna i ovan nämnda bok, har utvecklat metoden med 
textgranskningsschemat något och det är stegen i denna modell som används i föreliggande 
arbete. Det första steget innebär att göra en bakgrundsteckning till den aktuella texten som 
kan innehålla tankar om faktorer som textens tillkomst gällande tid, rum, motiv, textens 
centrala spörsmål, författarens roll och bakgrund. I steg två beskrivs textens centrala begrepp 
och argument, dess komposition, stöd för argumentationen och hur författaren förhåller sig till 
texten. I detta steg är det viktigt med tydliga exempel från texten. Vidare till steg tre där det 
görs en bedömning av texten utifrån den egna förförståelsen och utifrån andra texter i genren. 
En värdering och eventuella kritiska kommentarer utgör beståndsdelar i detta steg. Det fjärde 
steget i schemat innebär en konklusion av vad texten totalt sett tillfört. Eventuellt kan ett sista 
steg benämnt övrigt läggas till för sådant som inte finns med i schemats rubriker (enligt mail 
från Morberg 2007-10-13). 
 

4.5 Etiska principer 
Samtliga deltagare som medverkat personligen i denna undersökning informerades i förväg 
om arbetets syfte. De fick också information om att deltagandet var frivilligt och att de när de 
ville kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna fick veta att de har rätt till anonymitet i arbetet 
vilket är något som Stukát rekommenderar i sin bok (Stukát, 2005). Eleverna och läraren som 
intervjuades tillfrågades innan intervjun om de hade något emot att intervjuerna spelades in på 
Mp3- spelare varvid samtliga samtyckte till förfarandet. De intervjuade eleverna upplystes om 
att det de sa vid intervjun skulle komma att skrivas ut i sin helhet, men att materialet skulle 
användas i examensarbetet i sammanfattad form. Den intervjuade läraren informerades om att 
samtalet skulle skrivas ut i sammanfattad form med belysande citat för att användas i 
examensarbetet. Läraren tillfrågades om intresse att korrekturläsa materialet efter utskriften, 
men avböjde. De lärare som blev deltagare i denna undersökning genom sin medverkan i ett 
ämnesmöte fick information om att löpande anteckningar skulle föras vid mötet och eventuellt 
komma att användas i examensarbetet. 
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4.6 Tillvägagångssätt 
Intentionen med detta examensarbete var att ta kontakt med samtliga lärare i hem- och 
konsumentkunskap i författarens hemkommun för att via enkäter, intervjuer och eventuellt 
observationer undersöka om och hur dessa lärare arbetar med lärobok/böcker i 
lektionsplanering och undervisning. Genom kommunens VFU-samordnare kontaktades de 
kommunala skolornas skolassistenter via mail för att vidarebefordra en deltagarförfrågan till 
de aktuella lärarna. Denna förfrågan innehöll en presentation av arbetets författare, 
beskrivning av intresseområdet och en uppmaning till samtliga att kontakta arbetets författare. 
Dock resulterade denna förfrågan endast i kontakter med tre lärare vilket bedömdes vara ett 
alltför litet underlag att gå vidare med. Efter samråd med handledare bestämdes i detta läge att 
arbetet istället skulle sätta fokus på läroboken i sig, såväl dess utformning som dess eventuella 
möjligheter och begränsningar som verktyg i undervisningen. Första steget på den vägen gick 
via en sökning efter litteratur om forskning inom området läromedel. Under ett vikariat i det 
aktuella ämnet uppstod ett tillfälle att intervjua några elever i år 9. Intervjun genomfördes som 
en gruppintervju med fem elever ur en niondeklass i ett personalrum i anslutning till den 
lektionssal där klassen befann sig. Då intervjuaren ansvarade för den pågående HK-lektionen 
förlades tidpunkten till slutet av lektionspasset under det att de intervjuades kamrater utförde 
efterarbetet. För att elevdeltagandet skulle bli så stort som möjligt utan att efterarbetet skulle 
bli lidande hade två elever ur varje arbetsgrupp tillfrågats och motiverats att delta genom att 
befrias från efterarbetet. Syftet med intervjun var att få fram exempel på hur elever kan tänka 
kring den lärobok som deras lärare använder i ämnet HK och därför användes inga i förväg 
formulerade frågor. Innan inspelningen startades informerade eleverna om att intervjun ingår i 
ett examensarbete som handlar om läroboken i HK och att deltagarna får vara anonyma både 
vid inspelning och genom hela undersökningen. Samtliga deltagare samtyckte till att delta.  
 
Det var under ovan nämnda vikariat som arbetets författare fick höra talas om ett 
höstlovsmöte för HK-ämnets lärare. Efter att ha kontrollerat med mötets anordnare, en 
nyanställd HK-lärare i kommunen, och fått klartecken att delta väcktes tanken om att gå 
tillbaka till de tre lärarna som från början visat sig positiva att delta i undersökningen. En av 
dessa tackade då nej på grund av studier och en annan besvarade inte denna nya förfrågan. 
Den lärare som återstod intervjuades under ett besök på dennes arbetsplats. Lärarintervjun 
genomfördes som en ostrukturerad intervju utan i förväg formulerade frågor. Dock gjorde 
intervjuaren mot samtalets slut en genomgång av ämnets fyra kunskapsområden och de fyra 
perspektiven för att sammanfatta lärarens syn på HK-boken gällande dessa. Frågor ställdes då 
enligt följande: ”Hur tar du upp jämställdhet i din undervisning?”  och ”Använder du boken 
till detta?” . Syftet med denna sammanfattning var att ge både den intervjuade läraren och 
intervjuaren en chans till eftertanke om något glömts bort. Platsen för intervjun utgjordes av 
lärarens klassrum och tiden var förlagd till lärarens håltid mellan två lektioner. Det gavs ingen 
information före intervjun om vilken/vilka läroböcker som undersökningen avsåg. Syftet med 
intervjun var att få fram exempel på hur en lärare kan tänka kring den lärobok/de läroböcker 
som används i ämnet HK. 
 
Analysen av den aktuella läroboken utfördes som en kombination av två metoder, 
textgranskning och innehållsanalys. Arbetet med analysen startade utifrån ett 
textgranskningsschema som rekommenderats av författarens handledare. I samband med 
textgranskningen, i syfte att göra en bakgrundsteckning av läroboken Hem- och 
Konsumentkunskap åk 6 – 9 av Hedelin m.fl. (2007), kontaktades bokens förlag Interskol. Via 
bokförlaget togs en kontakt med en av författarna som förlaget lämnade ut mailadress till. 
Frågor översändes via mail och en av författarna som varit med från start svarade. Frågorna 
som ställdes ingår i följande citat från mail av den 23 oktober 2007: 
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• Vad jag undrar är hur det gick till när boken kom till från början, som exempelvis 
när och varför. (Om det kanske var p.g.a. att det inte fanns någon bok tidigare, ville 
man kanske ha något nytt eller dylikt.)  

• Om alla fyra författarna var med från början, hur det kom sig att just ni skrev boken 
m.m.?  

• Sedan undrar jag hur det fungerar med nya upplagor, när och varför dessa kommer 
till?  

• Av Interskol hörde jag att det är en större omarbetning på gång och då undrar jag 
vad det är som föranleder sådana omarbetningar? Vad är författarens roll i 
sammanhanget?  

• På Interskols hemsida ser jag att det finns ett forum för lärare att komma med 
synpunkter på boken och jag undrar även om du som en av författarna anpassar 
boken efter lärarnas önskemål? (utdrag ur mail skickat till bokförlaget Interskol 
2007-10-23). 

 
I väntan på svar på dessa frågor utfördes en granskning utifrån Morbergs 
textgranskningsschema och en detaljgranskning av boken utifrån Bergström och Boréus 
metod för textanalys. I boken som tar upp textanalysen rekommenderar författarna att 
analysarbetet inleds med en genomläsning av texten, dels för att få en överblick av textens 
omfattning men även i syfte att skissa på ett analysinstrument, ett s.k. kodschema. Vidare 
menar författarna att en pilotstudie helst bör utföras innan själva analysen. Pilotstudien kan gå 
till så att man gör en provanalys på en liten del av materialet för att sedan utvärdera de resultat 
som framkommer och eventuellt justera analysinstrumentet. En ensam forskare kan 
kontrollera intrasubjektiviteten, överensstämmelsen med den egna kodningen, genom att 
genomföra en dubbelkodning (Bergström & Boréus, 2005). Arbetet inleddes därför med en 
översiktsläsning av hela texten och därefter konstruerades ett kodschema utifrån arbetets 
syfte. Analysinstrumentet provades på analysenhetens, lärobokens, första del varvid det i 
texten markerades med överstrykningspennor i färger motsvarande de fyra perspektiven. Då 
resultatet av pilotstudien var tillfredsställande krävdes ingen justering av analysinstrumentet. 
Dock visade det sig under analysarbetets gång, vid kontroller av kodningen, att olika resultat 
uppnåddes varvid arbetet fick stoppas tillfälligt för nya igenomläsningar och omkodning av 
några texter. Först när kodningsresultatet blev lika två gånger i följd lämnades en del i boken 
för analys av nästa del. När mailsvaret på frågorna till bokens författare anlände användes 
texten i sin helhet i arbetet. Textgranskningen enligt Morbergs schema avslutades därefter. En 
analys och tolkning av insamlade data i arbetets olika underrubriker, ”Lärare” , ”Lärobok”  och 
”Elev”  utfördes därefter varvid en sammanställning av samspelet mellan dessa gjordes under 
rubriken ” Interaktion” . 
 

4.7 Metoddiskussion  
Eftersom det endast blev en lärarintervju i undersökningen finns risk att den ger en ensidig 
bild av tankar om läroboken ur ett lärarperspektiv, men samtidigt kan det vara så att just den 
intervjuade läraren tänker och handlar som många andra. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 
det endast är en enda bild. Både lärarintervjun och intervjun med eleverna var ostrukturerade i 
syfte att få fram de intervjuades tankar. Bryman skriver om att just ett sådant öppet arbetssätt 
kan öppna för nya perspektiv av människors verklighet. Att i forskningsprocessens 
inledningsskede ha ett flexibelt arbetssätt ger forskaren möjlighet att efter hand fokusera på 
det som dyker upp i insamlandet av data (Bryman, 2002). 
 
De intervjuade eleverna är elever som intervjuaren själv har undervisat vid ett flertal tillfällen, 
både under den senaste VFU-perioden och under inhopp som vikarie. Detta innebär att de 
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intervjuade och intervjuaren har använt ovan nämnda lärobok tillsammans och att eleverna 
därmed kan se boken som en del av ” lärarens”  undervisning. Då är det viktigt att tänka på att 
elevernas eventuella kritik mot boken i så fall skulle innebära att de upplevde att de 
kritiserade ” läraren” , intervjuaren. Risken finns också att eleverna svarat på ett visst sätt för 
att de tror att intervjuaren vill ha just det svaret. Å andra sidan har den undervisning 
intervjuaren svarat för, på handledarens inrådan, inneburit att eleverna fått kortare läxor i 
boken inför varje lektion och att varje lektion inleds med ett muntligt ” förhör” . Att sedan 
eleverna säger i intervjun att de inte har läst så mycket i HK-boken och att man bara läser till 
proven kan tyda på att man inte ser intervjuaren som en ” riktig lärare”  med ”egen”  
undervisning. När det gäller intervjuer skriver Bryman om att respondenter kan svara på ett 
sätt för att man tror att det är socialt önskvärt (Bryman, 2002). Detta är något som också 
Stukát tar upp i sin bok. Den sistnämnde författaren menar även att intervjuaren kan påverka 
situationen med sitt uppträdande, ordval och liknande så att de intervjuade svarar på ett sätt 
som han/hon tror att det förväntas av dem, den s.k. ” intervjuareffekten”  (Stukát, 2005). Också 
Arfwedson tar i sin bok upp att man bör ha i åtanke att de intervjusvar som ges kan visa sig 
utgöra ”buktaleri” , alltså vara tankar och synsätt som den intervjuade endast återger 
(Arfwedson, 2005). I intervjun med eleverna innebär detta att det kan vara så att eleverna 
återger den ordinarie lärarens synpunkter på boken. 
 
Bryman benämner metoden som innebär att man intervjuar människor i grupp för 
fokusgruppsintervju. Han menar att detta arbetssätt ger forskaren möjlighet att få en realistisk 
bild av hur människor tänker bland annat genom att deltagarna själva kan lyfta fram viktiga 
frågeställningar. Deltagarna har också tillfälle att argumentera och ifrågasätta varandras 
åsikter. Interaktionen mellan deltagarna kan bidra till att skapa en god insyn i hur människor 
tänker. Med referens till Kitzinger (1992) menar Bryman vidare att deltagarna i fokusgrupper 
genom samspel kan klargöra sina egna ståndpunkter i en viss fråga (Kitzinger, 1992, i 
Bryman, 2002). Stukát varnar dock för risken för grupptryck i samband med 
fokusgruppsintervjuer: ”Risken är att informanterna påverkar varandra och att man får ett 
slags majoritetsåsikt som egentligen inte omfattas av någon”  (Stukát, 2005, s 41). Att 
intervjua elever i grupp kan upplevas som en trygghetsfaktor för de intervjuade. Själva 
intervjusituationen kan annars upplevas pressande för en person och att ha kamrater med sig 
kan göra att man inte känner sig så utsatt. Vid intervjun med eleverna i detta arbete märktes 
tydligt att de hade stöd av varandra på så sätt att de satt tätt ihop och även fyllde i varandras 
meningar ibland. Kanske var de en väldigt sammansvetsad grupp och skulle elever ha valts ut 
ur olika klasser för gruppintervjun hade det antagligen inneburit ett annat resultat.  
 
Om textanalys som metod skriver Bergström och Boréus och menar att validitet i 
sammanhanget innebär att välja en metod som verkligen mäter det man avser att mäta, att 
skaffa sig de rätta verktygen. Förutom forskaren själv tillhör textanalysen ett verktyg som 
författarna förordar. I en kvalitativ textanalys innebär god validitet, förutom att mäta rätt, även 
att ta hänsyn till rådande teoretiska föreställningar kring det man mäter. God reliabilitet är 
också något som forskare bör sträva efter genom precision i alla led av undersökningen. I en 
kvalitativ textanalys handlar det om noggrannhet vid tolkning. Det finns två aspekter av 
reliabiliteten; intersubjektivitet som innebär att samma analysverktyg ska kunna ge samma 
resultat oavsett forskare och intrasubjektivitet som ska ge samma resultat oavsett tidpunkt. En 
väg i strävan efter god intersubjektivitet är att referera och citera ur den bearbetade texten. För 
att nå god intrasubjektivitet krävs att forskaren är konsekvent i sina bedömningar (Bergström 
& Boréus, 2005). Då textanalysen utfördes minst två gånger i varje del av boken kan 
intrasubjektiviteten i analysen anses vara tillfredsställande. 
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5. Resultat 
 
Detta kapitel inleds med sammanfattning och tolkning av en intervju om läroboksanvändning 
med en lärare i ämnet hem- och konsumentkunskap samt sammanfattning och tolkning av 
anteckningar från ett ämnesmöte med sex lärare. Därefter följer en analys av den aktuella 
läroboken, dels utifrån ett textgranskningsschema utvecklat av Morberg fritt efter Gustafsson 
m.fl. (2006) och dels utifrån en analytisk textanalysmodell av Bergström och Boréus (2005). 
Vidare redovisas en tolkning och sammanfattning av en fokusgruppsintervju med några elever 
i år 9. Kapitlet avslutas med en analys och tolkning av interaktionen mellan lärare, lärobok 
och elev. 
 

5.1 Lärare 

5.1.1 Intervju 
Den intervjuade läraren examinerades 1997 i Göteborg och ingick därmed i en av de sista 
kullarna som fick titeln hushållslärare. Läraren har arbetat på samma skola hela tiden och 
undervisar i år 8 och 9. Under hela sin tid i yrket har läraren använt sig av samma lärobok, 
Hem- och Konsumentkunskap åk 7 - 9 av Hedelin m.fl., vilken i nedanstående text benämns 
HK-boken. Den bok läraren bläddrar i under samtalets gång är utgiven 2007 och tillhör 
därmed den senaste upplagan vilket överensstämmer med den bok som studeras i föreliggande 
arbete. Läraren säger sig inte ha haft anledning till att byta bok eftersom den fungerar och 
säger sig heller aldrig fått några erbjudanden om böcker från andra förlag. Övriga läromedel 
som används i undervisningen är kokböcker, egna recept, faktabroschyrer som 
Konsumentverkets Koll på pengarna, dataprogrammet Kostkoll för närings- och 
prisberäkningar samt pristabeller i pärmar. 
 
Varje år beställer skolan en uppsättning av HK-boken till årets 8: or som brukar vara cirka 
fyra klasser bestående av totalt 100 elever. Detta innebär att årskostnaden för läromedel 
uppgår till någonstans mellan sju till åttatusen kronor, en summa som ingår i ämnets 
årsbudget på drygt 20 000. När eleverna går ut 9: an erbjuds de att köpa boken för 50 kronor. 
Detta är något som utnyttjas av en del elever, medan några lämnar tillbaka boken och andra i 
sin tur behåller den utan åtgärd från skolan. Läraren säger så här om den saken: 
 

Vi har bestämt att inte köpa in nästa år, p.g.a. att kostnaden för boken utgör så stor del 
av budgeten. Nästa år delar vi ut gamla böcker, det skiljer inte så jättemycket mellan 
dem. 

 
Något annat som läraren nämner i samband med skolans ekonomi är att eleverna lagar s.k. 
smakportioner, vilket innebär att ett recept som är beräknat till två portioner här ska räcka till 
tre eller fyra elever. Detta brukar eleverna mena beror på att skolan är snål. Men av läraren 
försvaras portionsstorleken av att ”man är här för att lära sig laga och inte för att äta” . 
 
Eleverna i år 8 har HK både på höst- och vårterminen medan året för år 9 är indelat i tre 
perioder och varje klass läser en period, som kan vara åtta till tio veckor. Lektionspassens 
längd för år 8 är 110 minuter/vecka och för år 9 är de 105 minuter/vecka. Storleken på 
grupperna varierar vanligtvis från 12 – 14 elever men ingen grupp är större än 16. 
 
Läraren säger sig numera aldrig använda HK-boken i sin planering men gjorde det i början av 
sin yrkeskarriär, för att läsa på inför lektionen. ”Man kan inte allt för att man gått 
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utbildningen. Nu känner man att det sitter där OK” . En ”vanlig”  lektion går till så att läraren 
går igenom vad eleverna ska göra, man läser recept tillsammans och läraren beskriver och 
visar eventuella nya moment. HK-boken används inte när det gäller matlagningsteknik då 
läraren är av åsikten att det är ”kunskap-i-handling”  som gäller och att det inte går att ha teori 
i ett praktiskt ämne där matlagning utgör grunden. 
 
HK-boken används alltså främst när det gäller recept och lärarens åsikter om dessa är till 
största delen positiva. Här är några exempel på de uttryck läraren använder: 
 

Ganska bra upplagd, anpassade efter den tid man har, här vet man att dom hinner. 
Lagom utbud, tydliga, pedagogiska, indelade i laktovegetariska m.m., kort och koncis, 
den går inte in på djupet i någonting, lite om mycket. Det är så jag kan känna att ämnet 
är. Man har inte den tiden att gå in så mycket på djupet på saker och ting. Man vill att 
de ska få baskunskaper i matlagning, miljön, ekonomin, hälsan och allt det där. 

 
Läraren säger sig inte ge eleverna läxor i HK-boken utan de läser endast till teoretiska prov: 
 

Till prov till exempel i näringslära på hösten i 8: an, men i år har vi inte haft något 
teoretiskt prov, bara praktiskt matlagningsprov med utvärdering och diskussion. Prov 
på boken visar inte kunskap i HK utan är mer ett bevis på att man kan läsa in en bok. 
Man ska kunna använda sig av kunskapen i praktiken. 
 

Förutom prov i näringslära får eleverna ett teoretiskt prov i konsumentekonomi i år 9. 
Eleverna får själva skriva upp vilka sidor de ska läsa inför provet då läraren anger vilka sidor 
som ska läsas för satsning på betyget G o.s.v. Frågorna i provet på G-nivå är ” rakt-av-frågor” , 
rena faktafrågor, men för nivåerna VG och MVG ska eleverna visa ”större insikt, förståelse, 
kunna resonera” . När det gäller de praktiska matlagningsproven säger läraren att eleverna får 
ta recept varifrån de vill men att många väljer att ta dem ur HK-boken. Läraren ger praktiska 
prov i ” tvätt och miljö”  på våren i år 8 då man arbetar vid stationer med tvättning, märkning 
och strykning. År 8 får också en hemläxa i städning och eleverna i år 9 gör även ett större 
temaarbete om boendekostnader. Vid dessa tillfällen använder eleverna HK-boken ” lite 
grand” . Läraren pekar på några sidor i boken som handlar om olika rengöringsmedel och 
säger: 
 

Städning är något man tar här hela tiden – diskmedel och såpa funkar på det mesta. 
 
Mot slutet av samtalet görs en genomgång av ämnets fyra kunskapsområden och de fyra 
perspektiven för att sammanfatta lärarens tankar om HK-boken i förhållande till dessa. Frågor 
ställdes enligt följande: ”Hur tar du upp jämställdhet i din undervisning?”  och ”Använder du 
boken till detta?”  o.s.v. 
 
Kunskapsområde: 
- Social gemenskap – ”de får bjuda varandra gruppvis, på bröd och mat” . Ingen bok. 
- Mat och måltider – ”varje gång, de tycker inte att man gör något om man inte gör något 

gott” . Endast recepten i boken används. 
- Boende – ”städning är något man tar här hela tiden” . Bok vid temaarbete, vid praktiskt 

tvättprov och vid städläxa. 
- Konsumentekonomi – ” reklamanalys – kanske lite grand i boken” . Använder bokens 

uppgifter ibland: ”de är helt OK, ger inspiration” . Bok vid prov. 
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Perspektiv: 
- Resurshushållning – ”det håller vi på med hela tiden, varenda gång” , ”använder bara en 

ugn ibland, vattenåtgång, sopsortering” . Ingen bok. 
- Hälsa – ”vid matlagningsprovet” , ”kommer in hela tiden” . Ingen bok (har inte lagt märke 

till bokens små hälsobudskap). 
- Jämställdhet – ” jag bestämmer grupperna” , ”blandar killar och tjejer” , ”alla ska kunna 

jobba med alla” , ”Könperspektivet – då tycker jag faktiskt att jag tänker på det” . Ingen 
bok. 

- Kultur – ” tyvärr kommer det inte in naturligt, vi har inga invandrare” , ”boken används till 
religionsbiten”  och ”vi har lagat utländskt, typ tortillas” . Bok används. 

 
Kanske upplever läraren situationen med sammanfattning något pressande, då följande sägs: 
 

Det blir en salig mix, man kör inte stenhårt med något. Man märker med åren vad som 
funkar och inte funkar. Man måste ju orka med också. 
 

Mot samtalets slut framkommer det att läraren inte är riktigt nöjd med HK-bokens receptdel. 
Läraren ger som exempel att recepten är anpassade till två personer/portioner vilket innebär 
ständiga diskussioner med eleverna om skolans ”snålhet”  gällande smakportionerna. Vidare 
att på vissa ställen står också momenten i fel ordning i recepten samt att antals- och 
måttangivelserna också är otydliga när det gäller halva antal och delar av mått.  
 

5.1.2 Ämnesmöte 
Eftersom det inte gavs möjlighet till fler intervjuer med lärare anmälde sig arbetets författare 
till ett höstlovsmöte för HK-lärare. Mötet anordnades på initiativ av en nyanställd lärare på 
dennes skola. På dagordningen fanns ingen punkt som berörde läroböcker eller andra 
läromedel men som aktiv åhörare fanns det ändå chans att väcka frågan. Lärare från sex olika 
skolor deltog och samtliga sa sig använda läroboken Hem- och Konsumentkunskap åk 7 - 9 av 
Hedelin m.fl. Ingen av lärarna som deltog i mötet hade arbetat med någon annan bok och 
ingen hade heller fått erbjudanden från andra bokförlag. Endast en lärare sa sig veta om att det 
finns andra att välja på. Samma lärare hade också hört att den boken skulle vara så dyr att den 
därför inte kom på fråga. För fem av de sex tillfrågade lärarna ingår läroboksinköpen i ämnets 
årsbudget. När det gäller tilldelade pengar ser förutsättningarna väldigt olika ut: Den skola 
som har den största budgeten, 55 000/år på drygt 300 elever, är också den skola som får köpa 
läroböckerna utöver budgeten. Medan förutsättningarna för skolan med den minsta budgeten, 
20 000/år på 170 elever, innebär att pengarna även ska räcka till böcker. Detta innebär att 
skolan som har bäst ställt köper nya böcker varje år och skolan med den sämsta ekonomin 
använder HK-böcker som är upp till tio år gamla. De övriga fyra tillfrågade lärarna befinner 
sig någonstans mittemellan när det gäller frekvens av bokinköp och därmed ålder på de HK-
böcker som används i undervisningen. 
 
Gällande användning av HK-boken var det endast en lärare som var helt nöjd med den och 
motiverade det med ”det står mycket bra i den om resurshushållning”  men allteftersom de 
övriga lärarna vädrade sina negativ åsikter sa även läraren som först varit helt nöjd att bokens 
recept är ” röriga” , presenterar för många alternativ för eleverna att välja mellan, exempelvis 
smaktillsatser. Detta var en åsikt som de flesta delade. Fem av lärarna använder hellre annat 
material i undervisningen om resurshushållning, som till exempel broschyrer från ett lokalt 
återvinningsföretag. Endast en av lärarna sa sig använda annat material än boken när det 
gäller mat och hälsa och då var det Konsumentverkets material S.M.A.R.T. (ett integrerat 
budskap om mat, miljö och hälsa) som föredrogs. Samtliga lärare använder 
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Konsumentverkets material när det gäller konsumentkunskap. Endast en av lärarna arbetar på 
en skola med elever från olika kulturer och det var också endast den läraren som förde fram 
åsikten att HK-boken ” fokuserar för ensidigt på Sverige”  gällande både fakta och recept. 
Samma lärare påpekade att den familjebildning som boken presenterar är ”gammalmodig för 
att det inte står något om homoäktenskap och andra familjealternativ” . Samtliga lärare var 
överens om att boken skulle kunna användas mer i undervisningen om det fanns mer 
användbara uppgifter till den, som ” lektionsplaneringar”  och ” färdiga lektionsuppgifter” .  
 

Sammanfattning lärare  

Resultatet av den intervjuade lärarens och mötesdeltagarnas åsikter om läroboken kan 
sammanfattas vara positiva med vissa reservationer. I stort sett anser de tillfrågade lärarna att 
boken är bra och de använder den, men de är samtidigt medvetna om att den inte erbjuder 
stoff att stödja all sin undervisning på. Eller som den intervjuade läraren uttrycker det: ”man 
kör inte stenhårt med något” . Anmärkningsvärt är att ingen av de tillfrågade lärarna har sett på 
läromedelsmarknadens utbud av andra läroböcker än den som är aktuell i detta arbete. En 
annan anmärkningsvärd faktor som framkommer är att lärarnas ekonomiska ramar skiljer sig 
markant åt och visar sig ha stor inverkan på läroboksanvändningen. De ekonomiska 
förutsättningar påverkar lärarnas möjligheter, från att kunna köpa in en ny bok varje år till att 
innebära att man använder böcker som är tio år gamla.  
 

5.2 Lärobok 

Textgranskning steg 1 

Enligt det av Morberg utvecklade textgranskningsschemat innebär steg ett att göra en 
bakgrundsteckning till den aktuella texten. Denna kan innehålla tankar om faktorer som 
textens tillkomst gällande tid, rum, motiv, textens centrala spörsmål, författarens roll och 
bakgrund. I syfte att söka kontakt med bokens författare görs ett besök på läromedelsförlaget 
Interskols hemsida på Internet. Förlaget vänder sig där till lärare med diverse utfästelser 
gällande den aktuella HK-boken. Här är några smakprov, först ett pedagogiskt tips: 
 

Receptsamlingen har en ungdomlig "look" och har en uppskattad pedagogisk struktur 
och är lätta att jobba med (www.interskol.se).  
 

Sedan ett ekonomiskt tips: 
 

"Gåvoläromedel" Vi vet att "Hemkunskapsboken" är en mycket populär "gåvobok" till 
niorna. Eftersom den är så billig skänker de flesta skolorna böckerna till sina 
avgångselever, medan en del skolor säljer boken till ett reducerat pris. På så sätt 
finansierar man nyinköp av böcker till nästa läsår! – Kanske något att fundera över om 
du har en snål budget som inte rymmer den goda tanken med gåvoläromedel 
(www.interskol.se)! 

 
Avslutningsvis ett förtroende som kan vara menat att sätta stopp för eventuella konkurrenter: 
 

Fördelaktigt Pris – 82.50! Priset på en motsvarande bok i annat ämne ligger på 250 kr. 
Anledningen till Hemkunskapsbokens låga pris, är att de allra flesta av landets 
hemkunskapslärare väljer vårt läromedel till sin undervisning! Genom att vi kan trycka 
i stora upplagor, får vi helt enkelt fördelaktiga tryckpriser (www.interskol.se). 
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En av författarna till läroboken Hem- och Konsumentkunskap åk 6 – 9 av Hedelin m.fl. 
besvarar de frågor som översänts via mail enligt följande:  
 

Hos läromedelsförlaget Interskol fanns, i mitten av sjuttiotalet, tankar kring och intresse 
för att göra en lärobok i Hemkunskap. Samtidigt gjorde SDS (Sydsvenskan) ett 
reportage hos mig i skolan med anledning av en ny läroplan. Jag fick tillfälle att berätta 
om ämnet mm. Reportaget hade bl. a till följd att jag blev kontaktad av X på Interskol 
som berättade om sina planer. Detta ledde, så småningom, till att vi två hushållslärare: 
X och X blev läroboksförfattare. X och jag har varit med sedan start liksom X på 
Interskol. Från början ingick Barnkunskap som en del av boken. Sedan lyftes detta ämne 
ut och barnkunskapsläraren, som varit medförfattare, gjorde ett fristående läromedel. 
Vår ledstjärna har alltid varit att hålla boken aktuell. Inga gamla siffror, inaktuella 
saker eller felaktigheter får finnas. Läraren och eleverna ska kunna lita på att det som 
skrivs är det som gäller. Vi gör varje år en ny tryckning där mindre justeringar kan 
göras. Det har sedan visat sig att om boken ska vara fräsch, aktuell och modern måste 
en ny upplaga göras ungefär vart femte år. Inom ämnet Hem- och Konsumentkunskap 
sker förändringar hela tiden snabbt. Hushållslärare X har tillkommit som medarbetare 
under senare år. En referensgrupp med sju hushållslärare, med undervisningen förlagd 
till olika typer av skolor som Lund, Lomma, Rosengård och Bunkeflo, är också aktiv inte 
minst nu vid en omarbetning. Naturligtvis tar vi hänsyn till lärares önskemål. Det är 
författarna som skriver manus sedan vi diskuterat oss fram till vad som skall tillkomma, 
strykas eller ändras (Mailsvar 2007-11-04. Anm: Namn på personer har tagits bort). 
 

Enligt författarens svar tillkom boken på förlagets initiativ i mitten på 1970-talet vilket gör det 
troligt att det som låg bakom dess tillkomst kan vara en ny läroplan. Om man ser på ämnets 
utveckling i samband med införandet av Lgr 69 är det också mycket som händer med ämnet 
under den tiden. Exempelvis att det praktiska arbetet tonas ned för att istället fokusera på att 
se samband mellan kost-hygien-miljö-hälsa. Läroplansskiftet innebär även att nya 
kunskapsområden lyfts fram: Arbetsplanering, arbetsteknik, internationella frågor och 
miljöfrågor. Ämnet blir också en viktig arena för jämställdhetsarbetet (Hjälmeskog, 2000). 
Att ”barnkunskap” , som författaren benämner det, skulle ha ingått i boken från början verkar 
mindre troligt med tanke på att ovan nämnda läroplan innebär att barnavård tas bort ur ämnet 
och blir till ett eget ämne. Men författaren kan ju ha rätt i den saken med tanke på att det 
verkar ta en tid från det att en ny läroplan träder i kraft till att den får verkningar fullt ut på 
fältet. Att hushållslärare blev författare är intressant och också ett smart drag av bokförlaget 
med tanke på att detta kunde föra med sig att språket i boken antagligen hamnade på en 
lämplig pedagogisk nivå. På Interskols hemsida framgår det att just den pedagogiska 
funktionen hos läroboken värderas högt av förlaget själva: 
 

Vår långa erfarenhet har gett oss unik insikt och förståelse för vad du som lärare 
efterfrågar och värdesätter. Interskols läromedel bygger på en stabil pedagogisk grund 
med många inslag av nya grepp för att underlätta lärandet och öka kunskapsintaget hos 
Sveriges elever (www.interskol.se). 

 
Något av de problem som förlaget, och därmed författarna, har att lösa är det nödvändiga i att 
boken ständigt måste hållas aktuell. Författaren påpekar också i sitt mail att det sker ständiga 
förändringar inom ämnet, vilket kan tolkas som att det inte enbart är styrdokumentens 
intentioner som styr boken utveckling. Det forum för lärares synpunkter som Interskol har på 
sin hemsida kan vara en relativt viktig faktor i sammanhanget. Den tillsatta referensgruppen 
som författaren beskriver består av sju ”hushållslärare” , vilket inte låter direkt aktuellt med 
tanke på att de lärare som sedan 1997 examineras i ämnet benämns hem- och 
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konsumentkunskapslärare. Detta inger inte den känsla av aktualitet som författaren påstår vara 
”vår ledstjärna” . 
 
Steg ett går vidare till att se boken först lite på avstånd, utifrån, för att sedan gå närmare in i 
den. Att betrakta bokens omslag innebär att mötas av en grällt färgsprakande, randig bild som 
är indelad i tre horisontella fält. Omslagets översta fält är tre centimeter i höjd och i en skarp 
grön färg med bokens titel i skarpa vita blockbokstäver. Under titel står alla fyra författarnas 
namn med svag grå färg. Nästa fält som är drygt 14 centimeter i höjd utgörs av 22 horisontella 
ränder i olika storlekar och färger. Det nedersta fältet är åtta centimeter i höjd består av 
vertikala ränder i olika tjocklekar, varannan vit och varannan svart. Helt klart är att det 
nedersta fältet liknar det system av streckkoder, så kallade EAN-koder, som företag märker 
sina produkter med. Eventuellt kan omslagets mellersta fält liknas vid en väv eller matta. 
Syftet med bilden kan vara ett försök att koppla den till bokens titel, väven symboliserar då 
”hem” och EAN-koden står för ”konsument” . Omslagets layout går igen på bokens baksida, 
med den enda skillnaden att bokens titel där har samma gråa färg som texten med 
författarnamnen. Slår man så upp boken kommer en av framsidans klargröna färger igen på 
både bokens första och sista uppslag. Detta är en bok som verkligen syns i bokhyllan, med 
titeln i vitt mot den gröna färgen på ryggen och svart-vita ränder nedanför. Totalt blir 
intrycket grällt och inte direkt smakfullt vilket kan vara förlagets drag för att skapa 
förutsättningar för att dra uppmärksamhet till boken.  
 
Nu har granskningen i steg ett kommit till bokens innehåll. Bokens textsidor inleds med ett 
”Förord”  vari författarna beskriver att boken ”är anpassad till läroplanen”  och en beskrivning 
av vikten av att ”ämnets olika områden tas upp i undervisningen i ett integrerat 
sammanhang” . 
 

Med denna metodik blir eleverna aktiva och reflekterande individer som agerar utifrån 
sina kunskaper om hur egna handlingar i hushållet samspelar med hälsa och 
välbefinnande, med ekonomi, samhälle och natur. 
 

I förordstexten som följer exemplifieras ”andra efterstävandemål”  med ”att eleverna lär sig 
förstå hushållarbetets historiska förändring och kulturella variation” . Vidare fastslås att 
jämställdheten mellan män och kvinnor ständigt är aktuell och att ”ämnet ger rika tillfällen att 
diskutera detta grundläggande värde” . Vidare uttrycker författarna sin tacksamhet för 
”konstruktiva synpunkter […] med syfte att även fortsättningsvis åstadkomma en god 
läromedelsutveckling” . Förordet avslutas med en förteckning över de sidor som har 
kompletterats i upplagan. En tolkning av texten så här långt ger att författarnas ord verkar 
menade att skapa en trygghet hos den tilltänkta läsaren, i detta fall troligtvis läraren, genom 
att boken erbjuder en heltäckande ”metodik”  som ger ”aktiva”  och ” reflekterande”  elever och 
kan borga för att lärarens undervisning ligger rätt i förhållande till styrdokumenten. Det som 
författarna benämner ”eftersträvandemål”  kan syfta på de mål som i kursplanen föreskrivs att 
skolan ska sträva mot med sin undervisning. Textens formuleringar kan tolkas som att 
författarna inte har helt klart för sig läroplanens och kursplanens roll i lärares planering av sin 
undervisning.  
 
Bland de uppgifter som finns på uppslaget efter förordet framgår att boken har utgivits sedan 
1978 och att detta är åttonde upplagan, femte tryckningen. På uppslagets första sida finns 
även en förteckning över varifrån bokens foton är hämtade och uppgifter om bokförlaget 
Interskol. På nästa sida finns adresser till de företag och organisationer som förkommer i 
boken, dock utan sidhänvisning. Följande uppslag utgörs av en innehållsförteckning där 
läsaren kan se att boken består av drygt 310 sidor text. Där framgår också att boken är indelad 
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i fem numrerade delar samt ”Receptsamling” , ”Tabellsamling” , ”Sakregister”  och 
”Receptregister” . De fem numrerade delarna i boken är ”1 Mat och hälsa” , ”2 
Resurshushållning” , ”3 Konsumentekonomi” , ”4 Bostaden”  och ”5 Laga mat” . Del 1, 3 och 4 
motsvarar tre av ämnets fyra kunskapsområden enligt Kursplan 2000, social gemenskap 
saknas och perspektivet hälsa har slagits samman med mat. Del 2 utgör ett av ämnets fyra 
perspektiv, vilket innebär att perspektiven jämställdhet och kultur saknas i bokens indelning. 
Del 1 till och med 5 utgör sammanlagt drygt 200 sidor och därtill tillkommer receptsamlingen 
och övriga delar på cirka 110 sidor. Detta innebär att recepten utgör en dryg tredjedel av 
boken, vilket innebär att detta är den i sidantal största delen och därmed bokens tyngdpunkt. 
Att författarna anser att mat är det väsentligaste i boken tyder även det faktum att receptdelen 
tillsammans med del 1, ”Mat och hälsa”  på 85 sidor, samt del 5, ”Laga mat”  på 26 sidor, utgör 
drygt 71 % av bokens innehåll. De övriga delarnas sidantal fördelar sig enligt följande: 
”Resurshushållning”  15 sidor, ”Konsumentekonomi”  28 sidor och ”Bostaden”  46 sidor. 
 
Vid en snabb genombläddring av boken framstår del 1, ”Mat och hälsa” , som ett enda virrvarr 
av otydliga teckningar och faktatexter som ser ut att vara instoppade lite på måfå. Några 
teckningar som innehåller handskriven text blir särskilt otydliga eftersom texten är svårläst. 
Delen innehåller dock ett fåtal tydliga tabeller och diagram. De fotografier på människor som 
förkommer är oftast stora, upp till cirka halvsidesformat, och ger inget förtydligande till 
texten utan mer en känsla av att fungera som utfyllnad. Fotografierna på livsmedel känns 
motiverade för det mesta, om än inte i storlek, även om det finns exempel på otydligheter som 
exempelvis en bild på innehållsförteckningen på en burk fiskbullar.  
 

Textgranskning steg 2 

Textgranskningsschemats andra steg innebär att granska textens centrala begrepp och 
argument. Ett centralt begrepp och flera argument tillhörande detta begrepp kan urskiljas i 
delen ”Mat och hälsa” . Begreppet är hälsa och även om texten på avsnittets första sida 
definierar hälsobegreppet enligt Världshälsoorganisationens riktlinjer att hälsa ska handla om 
att ha ”det bra både fysiskt, psykiskt och socialt”  är det oftast den fysiska aspekten av hälsa 
som fokuseras. Argumentationen gällande det fysiska hälsotemat presenteras för det mesta 
som fakta om näringslära och livsmedelskunskap. Ett fysiskt hälsobudskap utgörs även av 
uppmaningar som ”Vill du äta hälsosamt? Välj nyckelhålsmärkt!”  (förekommer 7 gånger), 
”Vill du äta hälsosamt? Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat!”  (1 gång), ”Vill 
du äta hälsosamt? Ät bröd till varje måltid – gärna fullkorn!”  (1 gång), ”Vill du äta 
hälsosamt? Ät mycket frukt och grönt – gärna 500g per dag!”  (1 gång), ”Vill du äta 
hälsosamt? Ät fisk ofta – gärna 3 gånger i veckan!”  (1 gång). (Bakgrunden till dessa kostråd 
går att finna på Livsmedelsverkets hemsida. Där framgår bland annat att kostråden har sin 
grund i Nordiska näringsrekommendationer 2004, en skrift utgiven av Nordiska Ministerrådet 
och författad av nordiska forskare och företrädare för myndigheter. De fem kostråden ovan 
har formulerats av Livsmedelsverket utifrån kommunikationsvetenskap och retorik. På 
hemsidan framgår av vidare läsning att det varit viktigt för Livsmedelsverket att kostråden 
uppfattas som positiva och att de uppmuntrar till en förändring. Olika uttryck och fraser, som 
”byggstenar”  i kostbudskapen, testades på fokusgrupper vid två olika tillfällen. Gruppernas 
åsikter och kommentarer har använts för att hitta en så passande formulering som möjligt. En 
frågande inledning respekterar individens egen vilja, frihet och intresse för att (eventuellt) äta 
hälsosamt. Kostråden innehåller inga löften om hälsa, tillfrisknande eller dyl. utan vill 
uppmuntra till att äta hälsosamt. Några av kostråden innehåller mängder/frekvenser eftersom 
det i fokusgrupperna framgick att det finns stor okunskap om hur mycket som krävs för att 
uppnå hälsosamma effekter. Dessutom tycktes det som att mängderna/frekvenserna var något 
som var lätt att komma ihåg (www.slv.se).) 
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Texten innehåller endast fyra rader som behandlar den sociala hälsoaspekten och dessa 
avslutas med uppmaningen: ”Gör måltiden till en stunds trevlig samvaro och social 
gemenskap.”  Den psykiska aspekten berörs i frasen: ”Att idrotta med måtta är bra både för 
den psykiska och den fysiska utvecklingen” . Vidare uppmanas ungdomar som idrottar ”att äta 
regelbundet och näringsriktigt. Då utvecklas du normalt och har chans att nå bra 
idrottsresultat.”  I övrigt är det i ett stycke om ätstörningar som den psykiska hälsan berörs och 
då som ohälsa. Att urskilja några speciella begrepp i den faktaspäckade texten i del 1 i övrigt 
blir omöjligt men när det gäller argument framstår uppmaningar som ständigt återkommande 
inbakade i fakta, ”gör si” , ”gör så”  men ”gör inte så”  och liknande uttryck. Det finns även 
något av vädjande till ”dig”  och ”du” , läsaren, med en förhoppning om att du ska handla för 
”ditt”  bästa och kanske bli en av ”vi”  och ”oss”  och inte en av ”de andra” .  
 
Författarnas röster är till största delen ohörbara i del 1, ”Mat och hälsa” , men i samband med 
att hälsobegreppet definieras på första sidan använder sig författarna av ”vi”  på några ställen. 
Exempel: ”Vi vet att felaktiga matvanor och felaktig livsstil ökar risken att drabbas av 
sjukdom” och ”Det är i hög grad vi själva som bestämmer vilka risker vi vill ta med vår 
hälsa” . Det kan tolkas som att författarna vill etablera en förtroendeingivande stämning för i 
nästa stycke kommer också ”du”  in i texten. Exempel: ”mat är vad du äter och dricker”  och på 
nästa sida ”du som idrottar eller är tonårspojke…”. Vidare i texten som handlar om 
näringslära varvas ”vi bör”  och ”du bör”  lite hursomhelst. Men till största delen är texten 
skriven i en neutral faktapresenterande ton. När texten behandlar hälsoproblem blir den ofta 
mer än opersonlig exempelvis genom att tala om ”den sjuke”  eller ”den drabbade” . Det är 
nära till att tänka sig att författarna genom detta vill visa läsaren något i stil med att gör ”du”  
som ”vi”  säger slipper ”du”  bli en av ”dem”. 
 
I del 2, med rubrik ”Resurshushållning” , är författarnas ton i den första hälften av sidorna av 
en berättande, allvarlig art med många ”vi” , för att i textens andra hälft återgå till den mer 
faktapresenterande tonen. Exempel på att den allvarliga tonen förstärks av författarna visas i 
texten med kursivering, exempel: ”Vi måste sträva efter ett kretsloppssamhälle.”  
”Konsumentekonomi”  i del 3 präglas återigen av etablering av läsarkontakt genom 
användandet av ”vi”  och ”du” . Två exempel: ” I din ålder börjar många tjäna pengar på 
feriejobb”  och ”som förnuftiga konsumenter bör vi sträva efter att göra planerade köp” . I 
texten som handlar om reklam är det förstärkning av tonen med kursiveringar på var och 
varannan rad, exempelvis när det gäller hur butiken lockar ”dig att köpa det du inte planerat. 
Genom att man tillfälligt flyttar varan till en annan plats.”  I den halva sida med text som 
berör globalt konsumtionsansvar bli tonen mycket allvarlig och förstärks även med 
kursivering: ”Vi konsumerar mer än vi behöver. Överkonsumtion är ett ord som man med fog 
kan använda om oss” . 
 
Del 4, ”Bostaden” , inleds med en berättande författarton och en historisk vinkling på de två 
första sidorna. När texten övergår till att handla om dagens internationella 
bostadsförhållanden, och även vidare i texten, anläggs en ”vi” -ton. Därefter följer 18 sidor om 
boende varvid författarna går in på tonen med ”du”  och ”dina rättigheter” . Något förmanande 
kommer även in i tonen här, som exempelvis: ”Tänk på att du…” , ”du får inte…” och ”det är 
förbjudet att…”. Uppmaningar förstärks ibland med kursiveringar: ”Bo först in dig i din 
lägenhet.”  Nästa textavdelning handlar om städning, består av 14 sidor text vilka inleds med 
en berättarton som efter en sida övergår till att bli mer personlig och rikta sig mot ”du” . Men 
det mesta av texten om städning innehåller fakta utan personligt tilltal med en ganska kort 
kommandoton, exempelvis: ”Rengör diskborsten” , ” töm avloppssilarna”  och ”diska inte 
under rinnande varmt vatten” . Delen om bostaden avslutas med tio sidor om tvätt vilka inleds 
med en halv sida i berättande ton. Sedan följer samma ton som i städtexten, fakta presenteras 
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med kort kommandoton utan personligt tilltal. Även den sista delen 5, ”Laga mat” , 
kännetecknas av faktapresentation som ofta kommer i korta kommandon, dock blandad med 
”du” -ton i vissa delar. Detta avslutar steg två i textgranskningen enligt schemat. 
 

Innehållsanalys 

Efter steg två i Morbergs textgranskningsschema görs ett avbrott i denna analysform för att 
istället gå in på Bergström och Boréus textanalys utifrån arbetets syfte. Avsikten med detta 
förfarande är att en djupare analys av boken blir nödvändig för att kunna gå vidare i 
textgranskningsschemat. En repetition av syftet i detta arbetes problemformulering blir nu 
nödvändig:  
 

Huvudsyftet med denna undersökning är att studera en lärobok i ämnet hem- och 
konsumentkunskap med fokus på ämnets fyra grundläggande perspektiv, 
resurshushållning, hälsa, jämställdhet och kultur.  
 

För att genomföra analysen används det analysinstrument som konstruerats utifrån 
undersökningens syfte, se figur 4.3.1.1. HK-boken är den analysenhet ur vilken datainsamling 
sker enligt analysinstrumentet Kodschema, där det framgår att ämnets fyra perspektiv är 
kodningsenheter och perspektivens dimensioner fungerar som kodningsinstruktioner.  
 
Som tidigare har nämnts i kapitlet rörande detta arbetes teoretiska inramning, under rubriken 
”2.2. Ämnet Hem- och Konsumentkunskap” , fastslås i Kursplan 2000 att lärare ska göra sin 
undervisning meningsfull genom att låta ämnets kunskapsområden genomsyras av de fyra 
övergripande perspektiven (Skolverket, 2000). Textanalysen går ut på att i detalj granska HK-
bokens olika delar, en del i taget för att konstatera hur författarna presenterar perspektiven och 
deras olika dimensioner samt att visa på exempel på framställningen. För enkelhetens skull 
tolkas och kodas antal förekomster per sida.  
 
Bokens första del, ”Mat och hälsa” , består av sammanlagt 85 sidor och för att följa 
kodschemat startar analysen med resurshushållning, ett begrepp som i Kursplan 2000 handlar 
om hushållning med mänskliga, ekonomiska, materiella samt naturens resurser. I bokens 
första del förekommer dimensioner av resurshushållningsperspektivet från tre av de fyra ovan 
nämnda områdena. Det som saknas är hushållning med materiella resurser. Resurshushållning 
uppmärksammas på 10 av de 85 sidorna och det är naturen och den mänskliga dimensionen 
som tillsammans står för majoriteten av dessa sidor. När det gäller naturen är det föroreningar 
i samband med fisk och spannmål som nämns. Hushållning med mänskliga resurser omnämns 
i samband med risker som har med genmodifierad gröda, livsmedelstillsatser och vissa 
fisksorter att göra. I ett kort textstycke under avsnittet om livsmedelsmärkning nämns även 
bestämmelser gällande barnarbete för rättvisemärkning av produkter. Endast en sida nämner 
ekonomisk hushållning och då handlar det om vatten som sägs vara ”den billigaste och bästa 
törstsläckaren” .  
 
Analysen går vidare till perspektivet hälsa, som kan urskiljas på samtliga 85 sidor, för att 
sedan granska hur de olika dimensionerna av hälsoperspektivet framställs - vad som fokuseras 
och vad som eventuellt saknas. 56 av sidorna handlar enbart om den fysiska hälsan utan att 
författarna tar in någon som helst annan dimension i argumentationen. Enligt Kursplan 2000 
handlar perspektivet om de fysiska, psykiska, ekonomiska, materiella och psykosociala 
dimensionerna av hälsa. Även om psykisk hälsa inte nämns så finns ändå dimensionen med 
genom att författarna ägnar två sidor åt att ge exempel på psykisk ohälsa som ätstörningar. Så 
här tar författarna in den ekonomiska hälsodimensionen: ”En enkel bordsdekoration gör 
bordet tilltalande och behöver inte kosta så mycket.”  Men att valet av trivsamheter inte står 
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helt fritt påminns läsaren om på en sida som presenterar de ”praktiska”  och ”bekväma”  regler 
som finns gällande dukning och servering. Den materiella dimensionen av hälsa saknas helt i 
bokens första del. Den psykosociala hälsan nämns på två sidor som rubriceras 
”Måltidsmiljön” . Författarna inleder denna text med en uppmaning till läsaren: ”Gör det till 
en vana att duka och servera maten trevligt både till vardag och fest.”  Vidare, längre ner på 
sidan: ”Gör måltiden till en stunds trevlig samvaro och social gemenskap.”  Hur detta ska gå 
till beskrivs dock inte närmare men vid fortsatt läsning framgår det att det kan handla om att 
dekorera bordet.  
 
Nu fortsätter analysen till perspektivet jämställdhet med fokus på jämställdhet mellan kvinna 
och man. Detta är något som finns med på två av sidorna, där författarna först beskriver 
arbetsfördelning av hushållssysslor: ” sysslorna var uppdelade i kvinnosysslor och 
manssysslor” . Vidare informeras läsaren om att kvinnan skötte hushållets kreatur, höns, lin- 
och livsmedelsodlingar medan mannen ansvarade för hästar och jordbruk. ”Samarbete och 
ansvar utvecklades i den nöd och fattigdom som till stor del präglade det gamla 
bondesamhället”  beskriver författarna men ger inga detaljer om arbetsuppgifter. På den andra 
av de två sidorna beskrivs hur industrialiseringen ” luckrade upp […] den strikta uppdelningen 
i kvinnliga och manliga sysslor” . ”Alla fick nu hjälpas åt att handla, laga mat, sköta hem och 
barn.”  De första och sista orden som nämner begreppet jämställdhet mellan könen följer 
sedan: ”Jämställdhetsarbetet i hemmet hade tagit sin början.”  Perspektivet jämställdhet i 
Kursplan 2000 handlar även om jämställdhet mellan människor överhuvudtaget. Detta 
omnämns i ett textavsnitt rubricerat ”Rättvisemärkning”  där detta märke sägs stå för att 
”småbönder i tredje världen […] får skäligt betalt” . 
 
Textanalysen i del 1 avslutas med perspektivet kultur för att konstatera att perspektivet 
presenteras på 19 av de 85 sidorna. Hälften av dessa sidor handlar om mångfald varav åtta 
beskriver religiösa mattraditioner, som exempelvis fasta, en sida berör kulturella skillnader i 
mathållning och då handlar det om ställningstaganden som vegetarianism och liknande. Den 
andra hälften av sidorna handlar om kultur ur historisk dimension, exempelvis om hur 
människor levde och åt förr. Kultur i Kursplan 2000 handlar om förståelse av förändringar i 
både tid och rum och om samhällets förändring mot mångfald och pluralism.  
 
Analysen av texten i bokens andra del, ”Resurshushållning” , visar att det på samtliga 15 sidor 
förekommer text som belyser just resurshushållning men inte på någon sida nämns den 
mänskliga dimensionen av perspektivet. Hushållning med ekonomiska resurser finns med på 
två av sidorna som upplyser att läsaren kan spara ”både pengar och miljön”  om han/hon följer 
bokens råd. På fyra av sidorna finns de materiella resurserna omnämnda, exempelvis att vi 
måste tänka på att förbruka mindre el när vi använder alla tekniska apparater i våra hem. På 
samtliga sidor i del 2 belyser författarna att vi bör hushålla med naturens resurser. 
Hälsoperspektivet finns med på tre sidor i denna del och representeras av två dimensioner, 
dels ur fysisk synvinkel på två sidor i texten genom ett avsnitt om svältkatastrofer på grund av 
vattenbrist och om miljömärkning för att visa att varor inte innehåller hälsofarliga kemikalier. 
Dels på en sida ur materiell synvinkel i en text som beskriver matlagningsförutsättningar i 
Afrika. Den psykiska, ekonomiska och psykosociala dimensionen av perspektivet hälsa samt 
perspektivet jämställdhet syns inte i denna andra del av boken. Att författarna jämför Sverige 
med andra länder förekommer på fyra sidor. Detta innebär att man kan tolka att det kulturella 
perspektivet finns med ur dimensionen mångfald men däremot syns inget ur en historisk 
synvinkel.  
 
”Konsumentekonomi”  är rubriken på bokens tredje del som består av 28 sidor. Den mänskliga 
dimensionen av resurshushållningsperspektivet kan inte hittas i denna del. Samtliga sidor 
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fokuserar på hushållning med ekonomiska resurser. Gällande övriga dimensioner av 
perspektivet berörs den materiella genom att en sida handlar om ”hög levnadsstandard”  och 
”konsumtionsexplosion” . Att hushålla med naturens resurser kommer igen på två textsidor. 
När analysen kommer in på hälsoperspektivet går det att finna detta på tio sidor och alla 
dimensioner av begreppet finns representerade. Exempelvis när det gäller den fysiska hälsan, 
på tre sidor, kan den ses i text om olycksfallsförsäkringar och även i text om 
Konsumentverkets tester av varor. Psykisk hälsa visar författarna på en sida genom att 
beskriva hur försäkringar kan innebära en känsla av trygghet. Ekonomisk hälsa berörs på fyra 
sidor, bland annat i en text om skuldsaneringens möjligheter och ohälsa av samma dimension 
i en text om hur reklam kan lura oss till att ”vi förköper oss, t.ex. att vi skaffar oss saker som 
vi sedan har svårt för att betala” . Om ohälsa ur en materiell dimension handlar en sida under 
rubriken ”Globalt konsumtionsansvar” , exempel: ”Vi konsumerar mer än vi behöver. 
Överkonsumtion är ett ord som med fog kan användas om oss” . Även den psykosociala 
dimensionen exemplifieras på en sida med text om det ohälsosamma i att kronofogden kan 
” tvingas att göra utmätning” . Perspektivet jämställdhet ur könsdimensionen går inte att finna i 
denna tredje del men den allmänmänskliga dimensionen finns med på en sida. Detta i och 
med att författarna ställer en fråga om ”vår höga konsumtion sker på bekostnad av andra 
länder, andra människor?”  och själva besvarar den med ”vi tar för oss på bekostnad av andra.”  
Kulturperspektivet representeras också på fem sidor i den tredje delen, främst dimensionen 
mångfald genom att författarna gör jämförelser med andra länder på fyra textsidor. Även den 
historiska dimensionen finns med på en sida där man informerar om att ” världens första 
moderna sedlar trycktes i Sverige år 1661” . 
 
Textanalysen fortsätter med del 4, ”Bostaden” , där resurshushållningsperspektivet visar sig 
vara det vanligast förekommande. Delen består av totalt 46 sidor text varav 36 i huvudsak 
handlar om att hushålla med resurser och alla dimensioner finns representerade. De mänskliga 
resurserna omnämns på tio av dessa sidor, genom exempelvis fakta och råd gällande att städa 
och diska med redskap och teknik som underlättar arbetet. Den ekonomiska dimensionen tas 
upp på 16 sidor och då i termer som ”spara” , ”planera”  och ” jämför priser” . Den oftast 
representerade dimensionen är den materiella vilken finns med på 27 av de 36 sidor som rör 
resurshushållningsperspektivet. Texten handlar då om att tänka på funktion och behov vid 
inredning av bostaden samt att ” vårda”  och ”vara rädd om”  det man köper. Naturdimensionen 
återkommer på 13 sidor och visas som exempelvis uppmaningar: ”spar energi”  och ”använd 
miljöskonsamma rengöringsmedel” . Vidare i analysen till hälsoperspektivet kan tolkas att 
detta kommer igen på 31 av den fjärde delens sidor. Alla dimensioner av perspektivet finns 
med men det är den fysiska hälsan/ohälsan som dominerar, på 26 sidor. Exempel är 
olycksrisker i hemmet, allergier och överkänslighet, ergonomiska möbler, kroppsvänlig 
arbetsteknik samt skonsamma rengöringsmedel. Den psykiska hälsodimensionen speglas på 
tre sidor i trygghetsaspekter på olika bostadsförsäkringar samt i den känsla av välbefinnande 
som kan följa med att man skapar sitt eget hem. En sida rör ekonomisk dimension av hälsa 
genom sin beskrivning av hur ”välbeställda brasilianare […] lever liv i lyx och med 
privilegier som vi i Sverige har svårt att föreställa oss” . Om materiell hälsa kan man läsa på 
tre sidor där höjd bostadsstandard och bättre tekniska hjälpmedel beskrivs underlätta 
hemarbetet. Den psykosociala dimensionen av hälsa/ohälsa berörs på fyra sidor och visas 
genom exempel på bostadens möjligheter för umgänge och hur bostadssituationen i fattiga 
länder begränsar ”ett människovärdigt boende” . Perspektivet jämställdhet är sällsynt också i 
den fjärde delen men återkommer dock på två sidor, varav den första handlar om hur viktigt 
det är ”att alla hjälps åt och känner ansvar för hemarbetet” , alltså jämställdhet mellan 
människor. På den andra sidan dyker jämställdhet mellan kvinna och man upp i en uppgift där 
läsaren uppmanas att fundera över anledningar till skillnad mellan könen i antal timmar som 
läggs ned på hemarbete. Uppgiftens andra del uppmanar att ”diskutera den aktuella 
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‘pigdebatten’ ” . Analysen har kommit fram till det sista perspektivet, det kulturella, vilket 
förekommer på fem sidor. På fyra av dessa sidor handlar texten om den historiska 
dimensionen av boende, städning och tvättning. Den femte sidan rör mångfald genom att 
författarna gör en jämförelse mellan boende i den ” industrialiserade världen”  och i ” tredje 
världens fattiga länder” . Av analysens resultat så här långt kan konstateras att del 4, 
”Bostaden” , är den första del i boken som får ” full pott”  i samtliga perspektivs dimensioner. 
 
Del 5, ”Laga mat” , är bokens sista del med löpande text och består av 26 sidor, varav tio är 
faktasidor med presentation av arbetsmetoder och redskap. På dessa tio sidor urskiljs inte 
något av perspektiven. De återstående 16 sidorna innehåller tre urskiljbara perspektiv. Ett är 
resurshushållning som förekommer på elva av dessa. Den mänskliga dimensionen framträder 
på tre sidor och det handlar då om att planera arbetet och att använda tidssparande teknik i 
köket. Att hushålla med ekonomiska resurser omtalas på fyra sidor och då i form av 
information om vikten av prisjämförelser mellan olika köksredskap. Den materiella 
dimensionen kan inte urskiljas, däremot finns hushållning av naturens resurser med på fyra 
sidor. De exempel som författarna ger handlar om energibesparingar och miljögifter. 
Perspektivet hälsa kännetecknas i texten av fokus på den fysiska dimensionen då tolv av totalt 
tretton sidor där hälsa nämns handlar om ergonomi och näringsinnehåll i matvaror. Fysisk 
ohälsa märks genom varningar för sjukdomar och skador. Psykiska, ekonomiska och 
materiella dimensioner av hälsobegreppet kan inte urskiljas i texten. På en sida nämns den 
psykosociala dimensionen genom att författarna påvisar att ett välplanerat hushållsarbete kan 
bidra till ”mer tid för umgänge och fritidssysselsättningar” . Jämställdhetsperspektivet kan 
urskiljas på en sida med underrubriken ”Samarbete och jämställdhet” . Jämställdhet mellan 
kvinna och man nämns dock inte utan det handlar om att ” vi alla gemensamt tar ansvar”  för 
hushållsarbetet. Perspektivet kultur kan inte alls urskiljas i boken sista textdel.  
 
Bokens resterande delar, ”Receptsamling” , ”Tabellsamling” , ”Sakregister”  och 
”Receptregister”  består enbart av fakta och instruktioner. Ett kulturellt perspektiv ur 
dimensionen mångfald kan urskiljas i delarna ”Receptsamling”  och ”Receptregister”  då drygt 
en tredjedel av recepten, 55 av totalt 150 stycken, anges ha ett annat ursprungsland än 
Sverige. 
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I syfte att ge läsaren en överblick av textanalysens resultat har förekomster av perspektivens 
dimensioner sammanställts i följande tabell: 
 
Tabell 5.2.1 Förekomster av HK-perspektivens olika dimensioner  

 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 
 Mat och hälsa Resurs- 

hushållning 
Konsument- 

ekonomi 
Bostaden Laga mat 

 85 s. 15 s. 28 s. 46 s. 26 s. 
Resurshushållning: 10 s: 15 s: 28 s: 36: 11 s: 
 - mänskliga 5 s. - - 10 s. 3 s. 
 - ekonomiska 1 s. 2 s. 28 s. 16 s. 4 s. 
 - materiella - 4 s. 1 s. 27 s. - 
 - natur 4 s. 15 s. 2 s. 13 s. 4 s. 
Hälsa: 65 s: 3 s: 10 s: 31 s: 13 s: 
 - fysisk 60 s. 2 s. 3 s. 26 s. 12 s. 
 - psykisk 2 s. - 1 s. 3 s. - 
 - ekonomisk 1 s. - 4 s. 1 s. - 
 - materiell - 1 s. 1 s. 3 s. - 
 - psykosocial 2 s. - 1 s. 4 s. 1 s. 
Jämställdhet: 3 s: - 1 s: 2 s: 1 s: 
 - mellan könen 2 s. - - 1 s. - 
 - mellan människor 1 s. - 1 s. 1 s. 1 s. 
Kultur : 19 s: 4 s: 5 s: 5 s: - 
 - mångfald 9 s. 4 s. 4 s. 1 s. - 
 - historisk 10 s. - 1 s.   4 s. - 

 
 
Förklar ing till tabellen: Exempel del 1 ”Mat och hälsa” . Delen består av totalt 85 sidor som fördelas på 
de fyra perspektiven enligt följande (med fetstil): Resurshushållning förkommer på 10 av dessa sidor, 
hälsa på 65 sidor, jämställdhet på 3 sidor och kultur på 19 sidor. Observera att flera perspektiv kan 
förekomma på samma sida varför delens totala sidantal inte behöver stämma med summan av de sidor där 
perspektiven förekommer. Samma sak gäller för dimensionerna. Under varje perspektiv presenteras de 
olika dimensionerna och de sidantal där dessa förekommer. Exempel perspektiv resurshushållning: 
mänskliga resurser förekommer på 5 sidor, ekonomiska på 1 sida, materiella resurser förekommer inte på 
någon sida i del 1 och naturresurser förekommer på 4 sidor. Observera att flera dimensioner kan 
förekomma på varje sida varför perspektivets totala sidantal (med fetstil) inte behöver stämma med 
summan av de sidor där dimensionerna förekommer. 
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För att visa perspektivens förekomster i förhållande till varandra illustreras detta i ett diagram: 
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Figur  5.2.2 Diagram med förekomster av HK-perspektiven 

 
 
Förklar ing till diagrammet: Staplarna visar antal förekomster för de fyra perspektiven per del i boken. 
Sidantal för del 1 till och med 5 står inom parentes. Stapeln längst till höger visar antal förekomster av 
perspektiv i bokens övriga delar: Receptsamling, tabellsamling, sakregister och receptregister. Den 
antalsangivelse som står inom parentes motsvarar totalt antal recept i receptsamlingen, detta för att kunna 
visa hur stor del som anges vara av utländskt ursprung. Övriga recepts ursprung anges ej. 

 

Textgranskning steg 3 

När textanalysen enligt Bergström och Boréus nu är klar återgår analysen till Morbergs 
textgranskningsschema steg tre, bedömning av texten. Bedömningen grundar sig 
huvudsakligen på detta arbetes syfte samt följande frågeställningar från arbetets 
problemformulering: 

• Hur framställs ämnets fyra perspektiv i läroboken? 
• Är det något/några perspektiv som väger lättare/tyngre än de andra? 

 
Bedömningen görs utifrån det totalintryck boken ger och perspektiven presenteras i den 
ordning som de har analyserats. Resurshushållning framställs till största delen ur en 
ekonomisk dimension, hälsa handlar främst om den fysiska dimensionen, den 
mellanmänskliga dimensionen överväger, om än knappt, när det gäller jämställdhet och 
kulturperspektivet domineras av dimensionen som rör mångfald. Textanalysen visar att 
perspektivet hälsa ur den fysiska dimensionen väger tyngst av perspektiven i boken totalt sett. 
Den hälsodimension som är minst förekommande är den materiella. På andra plats av 
perspektiven kommer kulturperspektivet ur mångfaldsdimensionen, till stor del beroende på 
att så mycket som en dryg tredjedel av bokens recept uppges vara hämtade från olika länder. 
Resurshushållning ur en ekonomisk dimension befinner sig på en tredje plats bland 
perspektiven. Jämställdhet är det som väger lättast bland perspektiven och där skiljer det 
endast en sida till fördel för den mellanmänskliga dimensionen jämfört med dimensionen som 
handlar om kön. 
 
Textens huvudpoäng ligger i en tydlig strävan att främja goda matvanor och att kommunicera 
en medvetenhet om vanornas påverkan på den egna fysiska hälsan. Med tanke på att både 
ämnets och den aktuella lärobokens namn är Hem- och konsumentkunskap utgör 

 Resurs- 
 hushållning 
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konsumentkunskap en försvinnande liten del av texten, endast 28 sidor av totalt 310. Något 
som trots detta kan tala till bokens fördel är att författarna i delen ”Konsumentekonomi”  
framställer ämnets samtliga perspektiv och alla dimensioner utom två. Med kursplanens 
formulering om att låta ämnets kunskapsområden genomsyras av de fyra övergripande 
perspektiven i åtanke blir en bedömning av texten i boken att författarna inte når upp till de 
intentioner som finns i styrdokumenten. Exempelvis när det gäller jämställdhet är detta 
perspektiv så vagt och sällsynt presenterat i boken att det kan tolkas som att det inte finns. 
Samma sak med perspektivet kultur, om det inte vore för att en så stor del av recepten anges 
ha ett utländskt ursprung vore även detta perspektiv omotiverat nedtonat.  
 

Textgranskning steg 4 

Det fjärde steget i textgranskningsschemat innebär att göra en konklusion av vad texten totalt 
sett kan tillföra. Att analysera texten ger en förståelse för hur ensidig den aktuella läroboken 
kan uppfattas och att dess slagsida åt den fysiska hälsan kan riskera att bidra till att 
hälsobegreppets övriga dimensioner försvinner i mängden. Analysen visar även att 
resurshushållning i boken främst handlar om planerande för sparande av ekonomiska medel 
vilket kan innebära att andra dimensioner, som exempelvis den mänskliga, glöms bort. 
Perspektiven jämställdhet och kultur förefaller vara nästintill osynliga i lärobokens text. 
Överhuvudtaget ger analysen en insikt om att lärare som baserar sin undervisning enbart på 
denna enda lärobok måste erbjuda kompletterande material till eleverna. Detta bör vara 
material som visar ämnets kunskapsområden, perspektiv och dimensioner ur olika synvinklar. 
 

5.3 Elev 
Intervjun med eleverna genomfördes i form av en fokusgruppsintervju med fem elever, två 
flickor och tre pojkar ur en klass i år 9. Samtalet rörde sig kring boken Hem- och 
Konsumentkunskap åk 7 - 9 av Hedelin m.fl. vilken är den enda lärobok som används i den 
aktuella skolans HK-undervisning. Boken benämns HK-boken i nedanstående text. 
 
HK-boken är uppskattad av samtliga elever, speciellt för sin receptdel och för ett acceptabelt 
pris. Eleverna erbjuds att köpa en ny bok i år 8 för 75 kronor alternativt att låna en begagnad 
bok. En flicka nämner att boken är bra för att den innehåller lätta recept, en pojke och en 
flicka säger att texten i boken är lätt att förstå. Receptdelen anses vara användbar även 
hemma. En flicka säger dock att ”den kanske är bra att ha i skolan men kanske inte lika bra 
hemma” . En flicka tror inte att hon kommer att använda den när hon är vuxen men kanske när 
hon flyttar hemifrån, även en pojke tänker sig kunna använda den när han flyttar hemifrån. 
 
En flicka nämner att det står andra saker än recept i boken som kan vara bra att veta, en pojke 
ger då exempel på användbart innehåll som ”ekonomi, kost och äta och må bra” , en annan 
pojke nämner konsumentkunskap. Medan en flicka säger att man kanske inte behöver boken 
så mycket för det är så mycket text. Alla intervjuade är av meningen att man inte läst så 
mycket i HK-boken. En flicka säger ”vi har inte hållit på med boken så jättemycket”  och en 
pojke säger ”vi har inte läst hela” . En flicka säger att, förutom recepten, läser man bara i 
boken till proven:  
 

Man pluggar och sedan glömmer man bort det direkt efter att man har haft provet. 
 
Resultatet av elevernas åsikter om läroboken kan sammanfattas vara odelat positiva. Man 
tycker i stort sett att boken är bra även om man, som en pojke uttrycker det: ” inte läst hela” . 
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Det, som eleverna anser det, låga priset på boken spelar stor roll för deras intresse för att 
använda boken även utanför skolan.  
 

5.4 Interaktion 
Som läraren i intervjun ovan beskriver det ser en ”vanlig”  lektion ofta ut så att denne går 
igenom vad eleverna ska göra, man läser recept tillsammans, läraren beskriver och visar 
eventuella nya moment. Läraren säger sig ofta använda HK-boken när det gäller recepten men 
inte när det kommer till lektionens matlagningsteknik. Anledning till detta menar läraren vara 
att det är ”kunskap-i-handling”  som gäller och att det inte går att ha teori i ett praktiskt ämne 
där matlagning utgör grunden. Är läraren inte nöjd med boken gällande det som planerats in i 
undervisningen för tillfället används annat material. Exempel på användning av annat material 
är då den intervjuade läraren använder sig av Konsumentverkets faktabroschyrer Koll på 
pengarna för undervisning i konsumentekonomi eller då läraren på ämnesmötet föredrar 
Konsumentverkets material S.M.A.R.T. när det gäller mat, hälsa och miljö. När det är dags 
för prov använder den intervjuade läraren HK-boken för att ställa upp villkoren för eleverna 
gällande betyg genom att de själva får skriva upp vilka sidor de väljer att läsa på inför provet. 
Läraren anger vilka sidor som ska läsas för satsning på betyget G, VG och MVG. Frågorna i 
provet på G-nivå är rena faktafrågor, men för nivåerna VG och MVG ska eleverna visa 
”större insikt, förståelse, kunna resonera” . När det gäller de praktiska matlagningsproven 
säger läraren i intervjun att eleverna får ta vilka recept de vill men att många ändå väljer att 
använda de som finns i HK-boken. Den intervjuade läraren erbjuder sina elever att köpa 
boken för 50 kronor när de går ut 9: an. De intervjuade eleverna talar om sina böcker som 
vore de ägodelar och något som man kan ha nytta av ”när man flyttar hemifrån” . 
 
Boken talar till sina tilltänkta läsare främst via författarnas sätt att uttrycka sig i texten men 
även genom bokförlagets hemsida på Internet. På hemsidan kommer förlaget bland annat med 
ekonomiska tips till läraren om hur denne kan få ”en snål budget”  att räcka till. I bokens 
förord försäkrar författarna sina läsare, lärarna, om att de just genom att ha valt denna bok kan 
känna sig trygga med att den ”är anpassad till läroplanen” . Vidare att användandet av den 
”metodik”  som boken i sig innebär ger ”aktiva”  och ” reflekterande”  elever. Det finns också 
röster i bokens delar som talar till eleverna med ”du-”  och ”vi-”  ton i syfte att skapa ett 
förtroende mellan bok och läsare. När författarna vill visa att det är viktiga fakta som 
presenteras i boken poängteras detta genom kursivering som förstärkning. Bokens 
hälsobudskap som bland annat ”Vill du äta hälsosamt? Ät mycket frukt och grönt – gärna 
500g per dag!”  är också en del av bokens kommunikation med läsaren. En kommunikation 
som kanske inte är helt tydlig då läraren i arbetets intervju sade sig inte ha lagt märke till dem. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det hela tiden sker en interaktion, ett samspel, mellan 
lärare – lärobok – elev. Med tanke på denna interaktion blir det möjligt att utveckla figur 1 i 
arbetets inledning, den didaktiska triangeln, genom att lägga till dubbelriktade pilar som för 
att symbolisera interaktionen mellan triangelns hörn. Se figuren: 
 

Lärobok 

Lärare Elev 

Figur 5.4.1 Den didaktiska triangeln (fritt efter t.ex. 
Imsen, 1999). 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer undersökningens resultat att diskuteras utifrån den teoretiska 
inramningen och arbetets problemformulering. I syfte att förtydliga resonemanget i 
diskussionen delas arbetets frågeställningar in under samma rubriker som förekommer i 
resultatkapitlet: ”Lärare” , ”Lärobok” , ”Elev”  och ” Interaktion” . Kapitlet innehåller dessutom 
en beskrivning av arbetets process och författarens tankar om arbetet följt av den slutsats som 
dras. En reflektion över vidare forskning inom området läromedel/läroböcker avslutar 
kapitlet. 

6.1 Lärare 
En väg som blivande lärare kan välja för att sätta sig in lärares praktiska arbete utifrån 
läroböcker kan gå via reflektion över några vanliga teoretiska synsätt och deras eventuella 
inverkan på arbetet. Två frågeställningar rörande lärare finns med i arbetets 
problemformulering: 

• Vad kan ligga bakom lärares val av arbetssätt utifrån en lärobok? 
• Hur arbetar lärare med läroboken? 
 

För att söka efter svaret på dessa frågeställningar presenterades í kapitlet om arbetets 
bakgrund några teoretiska synsätt som lärare kan inta. De tre teoretiska synsätt som urskiljs i 
arbetets inramning kan sammanfattas enligt följande: 

• Ett konstruktivistiskt synsätt - Läraren ser elevens förförståelsen som en viktig faktor i 
dennes kunskapsbyggande och fungerar själv som en handledare som ställer öppna 
frågor samt uppmuntrar till diskussion och reflektion. Verkligheten är viktigare än 
läroboken. 

• Ett sociokulturellt synsätt - Läraren ser kontexten, skolans miljö och människans 
kommunikation som viktiga faktorer för lärande och fungerar själv som en 
handledande mästare som går i dialog med sina lärlingar, eleverna, och uppmuntrar 
dem att också använda datakommunikation. Läroboken blir en artefakt som överför 
kunskap från omvärlden till eleven. 

• Ett fenomenografiskt synsätt - Läraren ser elevernas variationer av uppfattningar som 
grunden till kunskap och låter dem möta dessa variationer genom att kontrastera sin 
undervisning samt uppmuntrar till diskussion och reflektion. Läroboken blir dels ett 
verktyg med reproducerbart stoff, dels en grund att utveckla rimliga svar ifrån. 

 
Arfwedson och Arfwedson menar att inget teoretiskt synsätt i sig är rätt eller fel utan det som 
krävs är att lärare istället anammar ett didaktiskt pluralismtänkande i sin undervisning 
(Arfwedson & Arfwedson, 2002). Datainsamlingen i den här undersökningen angående 
lärares tankar om sin undervisning utifrån läroboken fick inte den omfattningen att det går att 
diskutera olika lärares olika teoretiska anknytningar utifrån resultatet. Men visst går det att 
tänka sig att den intervjuade läraren kan ha ett sociokulturellt synsätt i sin undervisning med 
inslag från fenomenografin när det gäller synen på läroboken. Det sista med tanke på att 
läraren både låter eleverna reproducera läroboksstoff och samtidigt kontrasterar viss 
undervisning med övrigt material. I så fall skulle detta kunna tolkas som ett exempel på 
didaktisk pluralism. Steget i tankegången känns nu inte långt till en reflektion över didaktiskt 
relationstänkande. Ett relationstänkande som enligt Björndal och Lieberg (1978) är en 
användbar modell för lärare när det gäller att exempelvis analysera sammanhangen mellan sin 
undervisning utifrån läroboken och de mål som ska uppnås (Björndal &  Lieberg, 1978 i 
Imsen, 1999). Har en lärare denna relation i åtanke blir det orimligt att denne lägger upp 
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undervisningen kring Hem- och Konsumentkunskap åk 7 - 9 av Hedelin m.fl. som den enda 
läroboken. 
 
Englund hänvisar till Zahoriks forskning (1991) som visar att lärares pedagogiska grundsyn 
eller ideologi är den bakomliggande faktorn till undervisningsstil och därmed sättet att 
använda läroboken. Enligt forskaren kan tre lärarstilar urskiljas, varav den första dominerar:  

• Läroboken används som den enda källan  
• Läroboken används som utgångspunkt för övningar/uppgifter. 
• Läroboken används som en referens bland andra (Zahorik, 1991 i Englund, 2006). 

 
Även Juhlin Svensson kommer till en liknande slutsats och finner två inriktningar av 
läroboksanvändning bland lärare. Dels lärare som sätter läroboken i centrum och ser det 
kunskapsstoff som ska läras in enligt kursplanerna i boken. Dels lärare med en 
undervisningsstil som innebär att elevens kunskapsmål står i centrum och läroboken bara är 
ett av flera läromedel för att uppnå dessa mål (Juhlin Svensson, 2000). Samtliga lärare i detta 
arbetes undersökning använder annat material än läroboken till något eller några moment i sin 
undervisning. Detta innebär att man kan tolka att de sätter eleven och inte läroboken i 
centrum.  
 
Forskning visar att själva ämnets struktur kan påverka lärares val att arbeta efter en lärobok 
och att i vissa ämnen fungerar läroboken mer styrande än i andra. Ämnet hem- och 
konsumentkunskap borde teoretiskt sett kunna räknas till det som i Skolverkets rapport 
benämns som de mindre hierarkiska ämnena, där många lärare inte känner sig så styrda av att 
använda en enda lärobok. I rapporten framkommer att lärare i dessa mindre hierarkiskt 
upplagda ämnen tar in eleverna i planeringen av undervisningen (www.skolverket.se). Detta 
verkar dock inte stämma för HK-ämnet, om man ser till den nationella utvärderingen 2003 där 
HK tillhör ett av de fem ämnen i grundskolan som eleverna upplever sig ha minst inflytande i 
(Skolverket, 2004). Englund menar att lärare som begränsar sig till användning av en lärobok 
i och med detta begränsar möjligheten till elevernas medverkan (Englund, 1999). 
Elevinflytande framskymtar även i forskningen gällande lärares val av läromedel där 
elevernas behov nämns bland de faktorer man tar hänsyn till i valsituationen (Juhlin 
Svensson, 2000, Korsell, 2007, www.skolverket.se). Med tanke på hur den intervjuade läraren 
beskriver en ”vanlig”  lektion lämnas inget utrymme för elevmedverkan oavsett hur mycket 
eller litet denne tar in läroboken i sin undervisning. Det är istället denne lärares 
undervisningssätt som är den styrande faktorn, inte läroboken.  
 
När det gäller lärares användning av läroböcker framgår det att cirka 80 % av tillfrågade 7 – 
9-lärare använder läroböcker regelbundet eller oftare och att det bara 2 % som inte använder 
läroböcker (Levén, 2003). Med bakgrund av denna forskning går det att förstå att många 
lärare väljer att arbeta efter en lärobok i ämnet HK. Men att användningen i sig inte behöver 
betyda att det är boken som styr lärarens undervisning. Kanske kan det i stället vara som viss 
forskning visar, att lärarens utbildning och yrkeserfarenhet inverkar på hur mycket boken styr 
undervisningen. Ser man till amerikansk forskning är det den nyutexaminerade läraren som 
styrs mest av en enda bok (Sardo-Brown, 1996 i Fransson & Morberg, 2001). Att det också 
kan vara tvärtom visar Korsells forskning i Sverige där lärares osäkerhet istället innebär att 
man får känslan av att vilja stödja sig på flera böcker (Korsell, 2007). I Finland ser Wikman 
hur lärare som saknar behörighet kan vara mer läromedelsbundna än behöriga lärare 
(Wikman, 2004). Att läroboksanvändning till viss del kan kopplas till lärarens säkerhetskänsla 
bekräftas av att läraren som intervjuades i detta arbetes undersökning i början av sin 
yrkeskarriär använde HK-boken för att läsa på inför lektionen. 
 



 46   

Läroboken kan fylla ett behov av trygghet hos lärare genom att fungera som en försäkring för 
att den egna undervisningen ska fungera. Detta bekräftas av de lärare som deltog i Korsells 
undersökning och valde läroböcker utifrån om de genom att använda dem kunde arbeta på ett 
sätt som ledde till kunskaper som liknande de som testas på de nationella proven (Korsell, 
2007). Trygghet handlar det även om enligt Englund då lärare kan uppleva att de i och med att 
de arbetar efter en lärobok får en garanti på att de arbetar efter styrdokumenten (Englund, 
2006). Men att denna trygghetskänsla kan vara bedräglig visas i både Holmqvists m.fl. 
forskningsprojekt, ett examensarbete med genusperspektiv och i Skolverkets rapport 
(Holmqvist m.fl., 2006, Kardell &  Nilsson, 2005, www.skolverket.se). Den intervjuade 
läraren i arbetets undersökning framförde vid genomgången av ämnets kunskapsområden och 
perspektiv inga tveksamheter angående sin uppfattning om hur dessa kunde kopplas samman 
med undervisningen. När det gäller perspektiven framkom inga tankar kring deras olika 
dimensioner och det var endast vid omnämnandet av kulturperspektivet som läraren kopplade 
detta till sin användning av läroboken. 
 
I Korsells undersökning framgår att lärare uttalar en önskan om att de inte vill känna sig 
styrda av en lärobok som inte överensstämmer med deras egna pedagogiska grundsyn. Istället 
uttalas en önskan att man vill bli handledd och inspirerad, gärna av flera böcker. Ett intressant 
resultat är också att lärare med färre yrkesverksamma år känner en motvilja att använda 
läroböcker och att författaren tror att det är lärarutbildningen som kan ligga bakom denna 
känsla (Korsell, 2007). Oavsett vad lärares känslor och föreställningar kring läroböcker 
kommer av kan det vara så som Englund kommer fram till, att läroböckernas starka ställning 
och styrning sitter i människors huvuden (Englund, 1999). Ingen av de deltagande lärarna i 
denna undersökning uttrycker att de känner sig styrda av läroboken, snarare kan deras åsikter 
tolkas som att de efterfrågar mer styrning. Att boken skulle kunna användas mer i 
undervisningen om det fanns mer användbara uppgifter, som ” lektionsplaneringar”  och 
” färdiga lektionsuppgifter” .  
 
Trots att läroboksanvändning verkar handla mycket om känslor är det ändå de ekonomiska 
förutsättningarna som står för mycket av lärarnas ramar. I Skolverkets rapport framgår att de 
deltagande lärarna anser sig ha stor frihet och att de anser sig kunna påverka läroboksvalen, 
förutsatt att de håller sig inom de ekonomiska ramarna (www.skolverket.se). Enligt Imsen kan 
ramfaktorer användas för att förklara det som står utanför lärarens kontroll, något som styr 
vad som är praktiskt genomförbart till exempel utifrån skolans struktur och ekonomi (Imsen, 
1999). I Skolverkets rapport visas att det handlingsutrymme som lärarna fick i och med att 
statens detaljstyrning av läromedlen försvann har förskjutits till läromedelsproducenterna 
(www.skolverket.se). Medan Korsells undersökning däremot ger en något annorlunda bild av 
saken. Där ser författaren hur lärarnas strategier för att lösa minskade ekonomiska resurser 
genom exempelvis egenproduktion, olaglig kopiering och användande av annat material än de 
läromedelförlagen erbjuder hotar att konkurrera ut samma producenter. Detta förfarande är 
något som Korsell menar även kan drabba eleverna genom att de på sikt förlorar 
kunskapsmässigt (Korsell, 2007). Hälften av lärarna i FSL:s undersökning uppger att 
läromedelsresurserna inte är tillräckliga för att man ska kunna köpa in det som man anser sig 
behöva (Levén, 2003). Detta stämmer bra med bilden som ges av lärarna som deltar i detta 
arbete. De löser sina ekonomiska problem genom att köpa in böcker mer sällan eller att inte 
köpa in böcker alls och dela ut äldre upplagor av HK-böcker till sina elever, ibland ända upp 
till tio år gamla. Men att lärare använder inaktuella läroböcker är inte att arbeta för ”en 
tidsenlig utbildning”  vilket Grundskoleförordningen föreskriver (SFS 1997:599). 
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Nu en sammanfattning av vad som framkommit gällande de faktorer som styr lärares val och 
användning av läroboken, utan inbördes rangordning: 

• Egen pedagogisk grundsyn/eget undervisningssätt 
• Utbildning/behörighet/erfarenhet 
• Ämnet i sig 
• Trygghetsbehov – Styrdokumenten, nationella prov 
• Skolans ekonomi 
• Elevernas behov 

 

6.2 Lärobok 
Läroboken förekommer i tre frågeställningar i arbetets problemformulering: 

• Hur framställs ämnets fyra perspektiv i läroboken? 
• Är det något/några perspektiv som väger lättare/tyngre än de andra? 
• Hur relaterar läroboken till styrdokumenten? 

 
En lärobok kan enligt Selander (1988) ses som en pedagogisk text och därmed anses vara ett 
hjälpmedel som är producerat för undervisning. Författaren menar vidare att läroboken kan 
utgöra både en utgångspunkt och en slutpunkt för undervisningen och liknar detta vid en 
spiral då boken kan återkomma genom hela processen. Dock ser Selander läroboken endast 
som en av flera möjligheter att gestalta undervisningens pedagogiska innehåll (Selander, 
1988). Författare som Johnsen m.fl. och Maltén ser risker med att lärare förlitar sig allt för 
mycket på en lärobok och varnar för att sätta sin tillit till att läroboksförfattarna har tolkat 
styrdokumenten på rätt sätt (Johnsen m.fl., 1998, Maltén, 2003). Selander menar att det inte 
går att se helt enkelt på kopplingen mellan styrdokument och läroböcker då de är yttringar för 
olika sammanhang, de förstnämnda uttrycker en politisk vilja i en viss tid medan de senare 
präglas av sin historiska tradition och bär på ett kulturarv (Selander, 1988 & 2006). Även 
Johnsen m.fl. ser på läroboken ur ett vidare perspektiv och menar att den, samtidigt som den 
ger bidrag till en medborgerlig fostran, speglar det samhälle den tillkom i (Johnsen m.fl., 
1998). 
 
Med ovanstående perspektiv på läroboken i åtanke blir det nästintill omöjligt att förstå hur en 
rektor för den skola där en av mötesdeltagarna i detta arbetes undersökning arbetar kan ta på 
sitt ansvar att det i HK-undervisningen får förekomma läroböcker med en ålder överstigande 
tio år. En rektor som stödjer detta fullföljer inte det som föreskrivs i Grundskoleförordningen 
om att ge eleverna ”en tidsenlig utbildning”  (SFS 1997:599). En av författarna till den HK-
bok som är aktuell i detta arbete skriver i sitt mailsvar om att ” vår ledstjärna har alltid varit att 
hålla boken aktuell”  och att förlaget varje år gör en ny tryckning och vart femte år en ny 
upplaga. Det är lätt att föreställa sig att förlagets målsättning är att lärare ska köpa nya böcker 
varje år. Förlaget menar på sin hemsida att man kan hålla ett förhållandevis lågt pris på grund 
av den stora upplagan. I syfte att få lärare att köpa ofta marknadsför man också begreppet 
”gåvoläromedel”  och talar om att ”de flesta skolorna”  skänker böckerna till sina elever. På 
hemsidan ger man även läraren tips om att finansiera sina läroboksinköp genom att sälja 
böckerna till eleverna (www.interskol.se). Att som HK-lärare i detta arbetes undersökning ha 
tagit för vana att erbjuda eleverna att köpa skolans läroböcker är något som kan ses som 
oetiskt. Detta med bakgrund av Skollagens 4 kapitel där det fastslås att utbildning i 
grundskolan ska vara avgiftsfri (SFS 1985:1100). Men det är viktigt att tänka på att de lärare 
som deltar i detta arbetes undersökning bara ger en liten bild av verkligheten. 
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Ser man till det som Imsen skriver om att det finns internationell forskning som visar att 70 – 
90 % av undervisningen kan styras av läroböcker blir det lätt att förstå att lärobokens roll är 
stark (Imsen, 1999). Englund ser på lärobokens roll i undervisningen som både kultur- och 
meningsskapande och sammanställer bokens funktioner enligt följande: 

• En kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. Lärare ser läroboken som en garanti att 
kursplanens mål uppfylls och som en auktoritet i samhället. 

• En gemensamhetsskapande, sammanhållande roll. Läroboken ger undervisningen ett 
sammanhang och gemensam mening för lärare och elever. 

• Underlättar utvärderingen av eleverna. 
• Underlättar för lärare och elever. Ger stöd åt osäkra lärare, underlättar planering och är 

praktisk för eleverna genom att de vet vad de ska läsa i.  
• Disciplinerande roll. Håller eleverna sysselsatta och visar vägen till skolkunskap 

(Englund, 1999). 
 

Englund menar att det generellt sett inte går att säga om denna påverkan är bra eller dålig utan 
att man bör se funktionerna i sitt sammanhang (Englund, 1999). Wikman uttrycker sig i 
liknande termer som Englund och menar även att boken kan fungera som en modell för 
lärande och beskriver bokens demokratiska potential genom att hänvisa till att den skapar 
möjligheter för alla elever att möta ett likartat stoff. Författaren menar också att bokens 
auktoriserande roll kan vara positiv genom att detta höjer elevernas motovationsnivå 
(Wikman, 2004). Men Englund ser hur lärobokens påverkan kan bli negativ om läraren inte 
arbetar för att skapa utrymme för kritisk granskning av bokens innehåll eller om den ensidigt 
fokuserar på faktaproducering (Englund, 1999). Juhlin Svensson finner att läroboken kan 
fungera som en del av lärares auktoritet i undervisningssituationen och ser hur detta bekräftas 
av att maktfördelningen mellan elev och lärare förändrades när läroboken inte användes som 
ett primärt läromedel (Juhlin Svensson, 2000).  
 
I kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap framgår att ämnets fyra 
kunskapsområden social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi ska 
genomsyras av de fyra övergripande perspektiven resurshushållning, hälsa, jämställdhet och 
kultur (Skolverket, 2000). Utifrån det faktum att de deltagande lärarna i denna undersökning 
använder sig av en och samma lärobok, kunde det vara lätt att tolka detta som att just den 
boken är den bästa. För visst vill man tro att lärarna i ämnet HK, ett ämne som till stor del 
består av konsumentkunskap, har undersökt läroboksmarknaden och provat sig fram till det 
bästa för sina elever? Men så är inte fallet om man ser till hur samtalet mellan lärarna på 
ämnesmötet löpte; ingen sa sig ha arbetat med någon annan bok, ingen har fått erbjudanden 
från andra bokförlag och endast en sa sig veta om att det finns en annan bok men ”hade hört”  
att den boken skulle vara så dyr att den därför inte kom på fråga. När sedan analysen i detta 
arbete visar hur ensidig den aktuella läroboken kan uppfattas växer övertygelsen om att de 
lärare som baserar sin undervisning enbart på denna enda lärobok i HK, ett av skolans 
viktigaste ämnen, riskerar att inte arbeta efter styrdokumenten. Det Juhlin Svensson uttrycker 
”som en irrelevant bakåtsträvande företeelse”  passar mycket bra in på en sådan ensidig 
läroboksanvändning (Juhlin Svensson, 2000, s 70).  
 

6.3 Elev 
En frågeställning i arbetets problemformulering rör eleverna: 

• Hur upplever eleverna läroboken? 
 
Av den intervju med elever som ingår i arbetets undersökning framgår att dessa elevers 
åsikter om läroboken i HK är odelat positiva. Man tycker i stort sett att boken är bra och dess 
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låga pris påverkar antagligen elevernas intresse för att använda boken utanför skolan, kanske 
även när man flyttar hemifrån. Dock bör man ha i åtanke att dessa elever endast mött den för 
arbetet aktuella läroboken Hem- och Konsumentkunskap åk 7 - 9 av Hedelin m.fl. i HK-ämnet 
och därför inte har någon annan litteratur att jämföra med. Med tanke på detta är det inte 
konstigt att det i den aktuella intervjun saknas ifrågasättanden av boken från elevernas sida. 
Deras upplevelser av läroboken påverkas till stor del av hur HK-läraren använder boken i sin 
undervisning, men av elevintervjun framskymtar också att de som läsare uppfattar bokens 
”dolda”  budskap. Exempel på detta är då en elev talar om bokens innehåll av kostråd vilket 
kan innebära att denne har uppfattat bokens uppmaningar av typen ”Vill du äta hälsosamt? Ät 
fisk ofta – gärna 3 gånger i veckan.”  vilka finns infällda i marginalen på många ställen. Detta 
är kostråd som på Livsmedelsverkets hemsida (se www.slv.se) anges komma från 
”myndigheter”  och säkert är mycket bra att efterleva. Kostrådens något dolda budskap 
förklaras inte på något sätt i boken och deras ursprung kan endast spåras genom en sida boken 
med Internetadresser under delen som rubriceras ”Mat och hälsa” . Där finns femton adresser 
till hemsidor för organisationer och företag i bokstavsordning utan angivelse av vilken 
information i delen som hämtats från vilken hemsida. Tillvägagångssättet kan liknas vid att 
utsätta till exempel TV-tittare för dold reklam, som lite av en hjärntvätt, fast förstås med 
individens eget bästa som syfte. Något som bidrar till att resultatet blir att eleverna förs 
bakom ljuset är att lärarna inte ser budskapen och kanske därför inte problematiserar dem i sin 
undervisning.  
 
Om man ser till det Englund menar vara lärobokens auktoriserade roll går det att förstå 
elevernas okritiska förhållningssätt gentemot HK-ämnets enda lärobok (Englund, 1999). 
Enligt Arfwedson och Arfwedson styr elevernas egna vardagliga förföreställningar deras 
mottagande av ny information (Arfwedson, & Arfwedson, 2002). Tar man exempelvis ett 
begrepp som hälsa och ser på vad det står för består budskapet som når oss alla via medierna i 
till stor del av mer eller mindre öppna signaler. Det kan handla om betydelsen av en god hälsa 
och att det är individen själv som bär yttersta ansvaret för de val som kan kopplas till sitt 
hälsosamma liv. Med detta sett som bakgrund kan det vara så att eleverna kommer till HK-
undervisningen med ett öppet sinne för att det är där man ska lära sig att äta ” rätt”  och därmed 
kan följa ett antagande om att det som står i ämnets lärobok är den ” rätta”  kunskapen. 
Egerbladh & Tiller, Maltén och Wikman tillhör författare som poängterar vikten av att 
eleverna i skolans undervisning ska erbjudas möjligheter till att upptäcka samband mellan 
skolan och livet i samhället i övrigt. Wikman ger sambandet en vidare betydelse genom att 
mena att det i skolan bör arbetas för ett brobygge mellan elevens vardagliga horisont och det 
vetenskapliga (Egerbladh & Tiller 1998, Maltén, 1997, Wikman, 2004). Att då som lärare 
binda upp sin undervisning, mer eller mindre oreflekterat, kring en enda lärobok och ta för 
givet att det bara finns denna bok är inte att arbeta med elevens bästa för ögonen. För att 
uppfylla sitt läraruppdrag enligt lagar och styrdokument borde lärare erbjuda eleverna 
läroböcker och andra läromedel som problematiserar olika budskap. 
 

6.4 Interaktion 
Som läraren i undersökningens intervju beskriver det ser en ”vanlig”  lektion ofta ut så att 
läraren går igenom vad eleverna ska göra, man läser recept tillsammans och läraren beskriver 
och visar eventuella nya moment. Den intervjuade läraren säger sig ofta använda HK-boken 
när det gäller recepten men inte när det gäller lektionens matlagningsteknik. Anledningen till 
detta menar läraren vara att det är ”kunskap-i-handling”  som gäller och att det inte går att ha 
teori i ett praktiskt ämne där matlagning utgör grunden. Men det kan också vara så att elever 
hos en annan lärare kommer till en vanlig lektion och har haft läxa ur boken att läsa på text 
om exempelvis ”Baka med jäst”  och att läraren inleder med att ” förhöra”  eleverna på det lästa 
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eller att eleverna helt enkelt får visa sina nyvunna kunskaper i påföljande bakningsmoment. 
Det förkommer också att lärare på en vanlig lektion tar emot eleverna, talar om vad som ska 
göras och ber dem själva läsa i HK-boken om den teknik som ska användas i det aktuella 
receptet. Varianterna är många och boken spelar mer eller mindre roll i undervisningen, allt 
från att fungera endast som en kokbok till att stödja eleverna genom en hel lektion. Men helt 
klart är att läroboken förkommer i de flesta HK-salar, i en nytryckt upplaga, en upplaga med 
ett par år på nacken eller i en upp till tio år gammal version och kanske på vissa skolor även 
äldre. 
 
Det är lärarens undervisningsmetoder och egen värdering av HK-boken som bestämmer om 
och hur boken används i undervisningen. Är läraren inte nöjd med bokens text gällande det 
som planerats in i för tillfället kan han/hon välja att använda sig av annat 
undervisningsmaterial. Exempel på annat material är Konsumentverkets faktabroschyrer Koll 
på pengarna som läraren i intervjun använder sig av för undervisning i konsumentekonomi 
och Konsumentverkets material S.M.A.R.T. som en lärare på ämnesmötet föredrar för att 
undervisa med sikte på ett integrerat budskap om mat, miljö och hälsa. Det förekommer också 
att lärare använder annat material i undervisningen som kan vara framställt av företag eller 
organisationer, exempel på detta är AXA: s Uppladdningen (för information se 
www.uppladdningen.nu) som handlar om näring och kost för idrottare och organisationen 
Sveriges Annonsörers utbildningsmaterial Media Smart för arbete med ifrågasättande av 
informationskällor (för information se www.mediasmart.se). Antingen använder lärare i så 
fall det ovan nämnda materialet som ersättning för HK-boken eller som ett komplement till 
boken. Elevernas kontakt med läroboken i det aktuella området inom ämnet styrs av lärarens 
undervisningsmetoder. 
 
När det är dags för prov använder den intervjuade läraren HK-boken för att ställa upp 
villkoren för eleverna gällande betyg genom att de själva får skriva upp vilka sidor de väljer 
att läsa på inför provet. Frågorna i provet på G-nivå är rena faktafrågor, men för nivåerna VG 
och MVG ska eleverna visa ”större insikt, förståelse, kunna resonera” . Det finns också lärare 
som ger prov på ett av denne fastställt antal sidor i boken vilket innebär samma antal sidor att 
läsa för alla elever. Provens utformning kan variera från att enbart bestå av faktafrågor till att 
bara innehålla öppna frågor eller en blandning av olika frågetyper. För att åskådliggöra dessa 
frågetyper kan Malténs dikotomier skol- och verklighetskunskap samt yt- och djupkunskap 
användas. Skolkunskap och ytkunskap som består av abstrakta fakta med ett kortsiktigt 
bytesvärde och verklighetskunskap och djupkunskap som är meningsfull kunskap med ett 
långsiktigt bruksvärde (Maltén, 2003). Även Arfwedson och Arfwedsons indelning av 
kunskap i typ 1 och typ 2 kan ge provfrågorna en teoretisk anknytning. Där kunskapstyp 1 
står för det reproducerbara stoff som finns i läroböcker och kunskapstyp 2 för kunskap om 
sammanhang (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Lärarens konstruktion av proven styr hur 
eleverna läser boken och det kan se ut som en av de intervjuade eleverna säger:  
 

Man pluggar och sedan glömmer man bort det direkt efter att man har haft provet. 
 
När det gäller praktiska matlagningsprov säger läraren i intervjun att eleverna är fria att välja 
vilka recept de vill men att många väljer att ta dem ur HK-boken. Det förekommer även lärare 
som erbjuder sina elever en uppsjö av kokböcker att välja recept ur och lärare som kan föreslå 
att elever ska söka sina recept på Internet via datorn. Elevernas ” fria”  val av läroboken 
påverkas av lärarens undervisningsmetoder. De elever som undervisas av den intervjuade 
läraren tar intryck av hur denne använder boken som en viktig källa för de recept som 
används i övrig undervisning. När eleverna själva får möjlighet att välja recept är det därför 
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helt naturligt att det blir som läraren säger i intervjun, att ”många väljer att ta dem ur HK-
boken” .  
 
Elevernas syn på boken påverkas också av om och när de erbjuds möjligheter att köpa ett eget 
exemplar av den. Den intervjuade läraren erbjuder sina elever att köpa boken för 50 kronor 
när de går ut 9: an. På andra skolor finns endast möjlighet för eleverna att låna en mer eller 
mindre begagnad HK-bok medan andra säljer boken till eleverna tidigare än i år 9 och 
eventuellt till ett annat pris än det ovan nämnda. Eleverna i intervjun talar om sina böcker som 
sina ägodelar och något som man kan ha nytta av ”när man flyttar hemifrån” . Även detta är 
något som påverkar elevernas inställning till läroboken. 
 
Att HK-boken i sig talar till sina tilltänkta läsare är en faktor som spelar stor roll för 
interaktionen mellan lärare – lärobok – elev. Tilltalet som riktar sig till lärare och elev sker via 
författarnas sätt att uttrycka sig i texten samt via bokförlagets hemsida på Internet där man 
vänder sig till lärare. Förlagets och författarnas röster skapar förtroende genom att till 
exempel tala medkännande om lärares förmodade ekonomiska och pedagogiska problem. 
Som läsare tilltalas eleverna bland annat med författarnas inkännande ”du-”  och ”vi-”  röster 
och förmanas milt med retoriskt tillrättalagda hälsobudskap. 
 

6.5 Slutsats 
Vägen genom detta arbete har till viss del kommit att likna den slingrande stig mitt liv hittills 
fört mig fram på, en väg med många uppförsbackar och flera enkelriktade stråk. Även om jag 
besitter en stark målmedvetenhet i livet i övrigt har sikten i examensarbetet ofta varit skymd 
av till synes oöverstigliga hinder och en tung dimma. Mitt stora behov av struktur i arbetet har 
satt käppar i hjulet för mig vid de tillfällen jag har varit tvungen att stanna upp, tänka om och 
ta hjälp med att finna nya vägar. Jag gick in i det här arbetet med hopp om att kunna 
konstatera att den lärobok jag såg att ”alla”  HK-lärare använde skulle visa sig vara ett bra 
verktyg för mig som blivande lärare i mitt kommande arbete för att hjälpa alla elever att nå 
styrdokumentens mål. Mitt antagande var att den där grällt färgade, nästan fula boken nog 
skulle visa sig innehålla nyckeln till både HK-ämnets kunskapsområden och dess 
grundläggande perspektiv, bara jag använde den på rätt sätt. Om jag bara frågade tillräckligt 
många lärare skulle jag nog kunna dra en slutsats om hur jag skulle komma fram till det där 
” rätta sättet” .  
 
Första hindret på vägen var att nästan ingen av de lärare som var aktuella för min 
undersökning om läroboken visade sig vara det minsta intresserade av att delta. Jag hade 
planerat att göra en enkät för att utifrån denna och de framkomna svarsvarianterna kunna välja 
ut lärare för djupare intervjuer. Efter överläggning med handledaren beslutades att jag skulle 
använda forskningsdesignen fallstudie på de få lärare som nog ändå skulle vilja delta för att 
kunna jämföra tankar hos yngre och äldre. När jag läst in mig på litteratur om hur denna 
fallstudie skulle gå till visade det sig att endast en av de tre lärarna återstod. Ny överläggning, 
den här gången med kurskamraterna och en av de tre handledare som är med i den 
handledningsgrupp som jag ingår i. Mitt nya angreppssätt av arbetet skulle bli en 
innehållsanalys av läroboken och dess utveckling över tid, gärna med fokus på socker, 
jämställdhet eller liknande. Jag läste litteratur om denna för mig nya analysform och insåg att 
jag verkligen hade fått något att ”bita i” . Arbetet kändes nu inte längre speciellt lockande att 
utföra. Jag ville ju bara komma åt det där ” rätta sättet”  att använda boken på…  
 
Överläggning igen, den här gången med min handledare som rådde mig att kontakta 
läromedelsförlaget och bokens författare samt att försöka ta reda på vad eleverna ansåg om 
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boken och höra med den återstående läraren om denne kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. Handledaren höll med om att jag visst kunde göra en innehållsanalys av boken men 
att jag dessutom borde granska boken genom att göra en kompletterande textgranskning av 
den. Den tid som i början av arbetsprocessen tett sig oändlig började nu, med tanke på allt 
arbete som återstod, krympa ihop i panikartad takt. När läromedelsförlaget besvarade min 
intervjuförfrågan med att min timing av analys var illa vald med tanke på att boken ligger 
under total omarbetning inför den nya upplagan under våren 2008, lade sig en hopplös dimma 
tungt över min väg. 
 
Efter ytterligare överläggning med handledaren bestämdes att arbetet nog borde utföras i en 
trestegsmodell: Lärare - lärobok - elev. Nu var det bara att sätta igång, jag var på banan igen 
och min arbetsinsats var fokuserad mot målet att samla in så mycket data som möjligt under 
modellens tre rubriker. Jag arbetade mot tiden och det var inte förrän sent på kvällen den nästa 
sista dagen innan utsatt datum för inlämning av arbetet inför miniventilering som jag hade 
skrivit in anteckningarna från datainsamlingen i arbetets resultatdel. Mina tankar hade varit så 
inställda på varje liten detalj i analysen av läroboken att jag intill dess inte kunnat se helheten. 
Det var först när jag då på kvällen läste igenom vad jag skrivit som jag för första gången insåg 
var jag befann mig och kunde se någon mening med arbetet. Kanske kan detta uttryckas med 
att jag delvis nådde min nya förståelse via Gadamers hermeneutiska cirkel, att jag såg 
samspelet mellan delar och helhet (Bergström & Boréus, 2005).  
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att studera en lärobok i ämnet hem- och 
konsumentkunskap med fokus på ämnets fyra grundläggande perspektiv, resurshushållning, 
hälsa, jämställdhet och kultur. Ett delsyfte är att reflektera över några olika teoretiska synsätt 
och deras eventuella påverkan av lärares arbete med läroböcker i praktiken. Ytterligare ett 
delsyfte är att undersöka elevers upplevelser av läroboken. Efter att i denna undersökning ha 
fått en bekräftelse på det som inledningsvis konstaterades att ” samtliga lärare jag mött 
använder sig av en och samma lärobok”  dyker en ny fråga upp: Vart tog det fria valet vägen? 
Bakgrunden till denna nya fråga är det som framkommer i forskningen om saken. I FSL:s 
undersökning svarar drygt 80 % av lärarna att de kan påverka val och inköp av läromedel 
(Levén, 2003). I Korsells studie anser samtliga lärare att de kan påverka nya inköp (Korsell, 
2007). Utredarna i den nationella utvärderingen 2003 refererar till hur HK-ämnet gestaltas i 
undervisningen och ställer sig frågande till om ämnet verkligen följer med i tiden (Skolverket, 
2004). Lärarna som deltar i detta arbete säger sig inte ha blivit erbjudna några alternativ till 
den aktuella HK-boken och verkar därför förbli trogna sin bok. Frågan om det fria valet borde 
ställas till HK-lärarna men blir i förlängningen en ansvarsfråga för skolornas rektorer som ska 
se till att eleverna får ” läromedel av god kvalitet”  (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
När jag nu ser på resultatet av mitt arbete och de tankar som arbetet givit mig är det 
interaktionen mellan lärare – lärobok – elev som framstår tydligast. Jag hade nog tänkt mig att 
en boks kommunikation med en läsare är en enkelriktad process, att människor kan interagera 
kring en bok men inte med den. Nu förstår jag det Englund skriver om att lärobokens starka 
ställning och styrning sitter i människors huvuden, att det är föreställningarna om boken som 
styr (Englund, 1999). Lärobokens auktoriserande roll som beskrivs av flera författare (se 
exempelvis Englund, 1999, Juhlin Svensson, 2000, Wikman, 2004) innebär att den har makt 
att definiera vad som är ”den rätta”  kunskapen vilket därmed gör läraren till en mäktig 
vägvisare till denna kunskap. Även Nationalencyklopedins läromedelsdefinition understryker 
att det är i läroboken man finner ”sann och önskvärd”  kunskap (www.ne.se). 
Läromedelförlaget Interskol använder på sin hemsida argument som uppmanar lärare att sälja 
gamla böcker till sina elever och köpa nya för pengarna. Ett förfarande som ger förlaget makt 
att säkra sin vinst och sin position som det enda förlaget, med ”stora upplagor […] 
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fördelaktiga tryckpriser”  (www.interskol.se). För att tala med Selander (1988) säkras också 
läromedelsförlaget Interskols roll i text-traduktionen, kunskapsöverföringen. Lärarens vinst 
med att använda HK-boken kan vara en känsla av trygghet i att dennes undervisning ligger 
” rätt”  i förhållande till styrdokumenten. Att denna trygghetskänsla kan vara falsk visas i flera 
författares läromedelsundersökningar (se vidare Holmqvist m.fl., 2006, Kardell & Nilsson, 
2005, www.skolverket.se). Jag ser framför mig hur eleven kan bli interaktionens förlorare, ett 
maktlöst offer för marknadskrafterna, om inte läraren tar sitt ansvar. Undersökningar som 
berörts i detta arbete visar även hur lärares val att utgå från en enda lärobok kan bidra till att 
begränsa elevernas utrymme till aktiv medverkan i klassrummet (se exempelvis Englund, 
1999, www.skolverket.se).  
 
Slutsatsen jag som blivande HK-lärare drar av detta arbete blir att det nu är helt uteslutet att 
jag oreflekterat skulle binda upp min undervisning till läroboken Hem- och 
konsumentkunskap år 7 – 9 av Hedelin m.fl. som den enda läroboken och det enda 
läromedlet. Jag kommer att erbjuda mina kommande elever kompletterande material som 
visar ämnets kunskapsområden, perspektiv och dimensioner ur olika synvinklar. Min 
intention blir också att bjuda in eleverna till en ständigt pågående diskussion om budskapet i 
de texter vi läser, oavsett vem som har producerat dem. 
 

6.6 Vidare forskning 
I enlighet med grundtanken i föreliggande arbete skulle det vara intressant att gå vidare med 
forskning inom området genom att intervjua fler lärare för att komma åt deras olika ageranden 
och tankar kring den eller de läroböcker och andra läromedel som används inom ämnet hem- 
och konsumentkunskap. Det skulle vara mycket intressant att undersöka om boken som 
analyserats i detta arbete verkligen är den enda förekommande i HK-salarna. En annan tanke 
som kvarstår från arbetets inledningsfas är att jämföra lärare i olika åldrar för att se om det 
finns skillnader mellan dessa gällande läroboksanvändning. Interaktionen mellan lärare, bok 
och elev är något som även kunde undersökas genom klassrumsobservationer. Också 
jämförelser mellan behöriga och obehöriga lärares användning av läroböcker och övriga 
läromedel kan vara av intresse för ämnet. Eventuellt med syfte att undersöka det som Wikman 
sett under arbetet med sin avhandling, att obehöriga lärare är mer bundna till läroböcker än 
behöriga lärare (Wikman, 2004). Korsell har funnit att lärare med färre yrkesverksamma år 
känner en motvilja för läroboksanvändning och att lärarutbildningen kan ge en förklaring till 
detta (Korsell, 2007). Med bakgrund av detta vore en undersökning av hur läromedel tas upp i 
lärarutbildningen samt lärarutbildares syn på saken en intressant utgångspunkt för ett 
examensarbete. Här kan författarna även göra jämförelser mellan utbildningar i olika ämnen.  
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