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Forord 
Prosjektet som presenteres i denne rapporten, inngår i det tre-årige 

forskningsprosjektet Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler, 

finansiert av UFD og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom UFD ved Læringssenteret, Den norske 

Forleggerforening, NFF og Høgskolen i Vestfold. Målsettingen med prosjektet er å skaffe ny 

kunnskap om hvordan lærebøker velges og brukes i grunnskolen og i videregående opplæring, 

samt å analysere kvalitet og kvalitetsutvikling i eksisterende læreverk.  

 Gjennom studiet Valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skole ønsker jeg 

å bidra til å kunne øke kunnskapen om hvordan lærebøker velges. Jeg fokuserer på lærernes 

kompetanse i å vurdere lærebøker, hvem som har innflytelse på valg av lærebøker, hvilke 

prosedyrer som ligger til grunn for valg og hvilke kriterier som vektlegges ved lærebokvalg. 

Prosjektet bygger på materiale fra ca 400 norsklærere fra hele landet. Jeg ønsker å rette 

en stor takk til de lærerne som har deltatt i spørreundersøkelsen. Jeg vil også rette en spesiell 

takk til Dagrun Skjelbred og Staffan Selander, som har gitt gode råd underveis i arbeidet med 

prosjektet. 

 

 

Tranby, september 2002 

 

Agnete Andersen Bueie.
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Sammendrag 
Dette prosjektet fokuserer på valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skole. 

Prosjektet har som mål å belyse hvilken kompetanse lærerne har i å vurdere lærebøker, hvem 

som har innflytelse på valg av lærebøker, hvordan lærerne ser på opphevingen av 

godkjenningsordningen, hvilke prosedyrer som ligger til grunn for valg av læreverk og hvilke 

kriterier som vektlegges ved valg av læreverk. 

 Prosjektet er gjennomført ved hjelp av en landsomfattende spørreundersøkelse. 

Svarprosenten i undersøkelsen er 62,4 %. Resultatene bygger på et materiale fra 402 

norsklærere, om lag 48 % av de spurte. 

 Resultatene viser at det først og fremst er norsklærerne – enten som enkeltlærere eller 

som en del av en norskseksjon – som har innflytelse på valg av læreverk. Av andre grupper 

(elever, foreldre, ledelse osv) har liten grad av medvirkning på lærebokvalg. Flertallet av 

lærerne vurderer sin kompetanse i å vurdere lærebøker som god, og denne kompetansen er i 

hovedsak tilegnet gjennom erfaring fra læreryrket. Få lærere har formell kompetanse i å 

vurdere lærebøker. 

 Relativt få skoler har en strategi for valg av lærebøker. Det er også få skoler og 

norskseksjoner som har utarbeidet vurderingskriterier som ligger til grunn for valg av 

lærebøker. Valg av lærebøker skjer før skolestart, og valg skjer hovedsakelig etter en 

vurdering av flere læreverk. En stor andel av lærerne sier at de samarbeider med kollegaer i 

valgprosessen.  

 Opphevingen av godkjenningsordningen har i liten grad fått konsekvenser for valg av 

lærebøker for lærerne i mitt materiale. Om lag 40 % av lærerne mener det er behov for å ha en 

godkjenningsordning, mens 38 % er usikre på om vi bør ha en slik ordning. 

 Når det gjelder kriterier som vektlegges ved valg av lærebøker, er kravet om at 

opplysningene i boken må være korrekte, bokens språklige kvalitet og at boken oppfyller 

læreplanmålene, de kriteriene det er størst enighet om. Kjennskap til forfatterne og at 

forfatterne er synlige gjennom læreboken, er blant kriteriene som tillegges minst betydning 

ved lærebokvalg. I mitt materiale finner jeg imidlertid ingen kriterier som skiller seg tydelig 

ut som særlig betydningsfulle, og heller ingen kriterier som tydelig ser ut til å være uten  

betydning for et flertall av lærerne.  
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1  PRESENTASJON AV PROSJEKTET 
 
1.1 Innledning 
 

Det er nå skoleeier (kommuner og fylkeskommuner) og skolene selv som har ansvaret 

for å vurdere kvaliteten på lærebøkene. (…) I dette tilfellet er det altså kommuner, 

fylkeskommuner og skolene selv som har fått ansvaret, og da regner jeg med at de også tar 

ansvar.                     (Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet i Dagbladet 24.01.02) 

 

Sitatet over er hentet fra et replikkinnlegg i forbindelse med spørsmål knyttet til 

lærebøker, godkjenningsordning og reklamefinansierte lærebøker. Det finnes lite forskning 

om hvordan kommuner, fylkeskommuner og enkeltskoler tar det ansvaret Kristin Clemet 

snakker om. Prosjektet Valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skolen er et 

bidrag til å øke kunnskapen om hvordan vurdering og valg av lærebøker skjer i skolen. 

Som lærer har jeg opplevd at valg av lærebøker skjer på ulike måter. I noen tilfeller 

har valget vært basert på en grundig prosess, mens i andre tilfeller har det vært mer tilfeldig 

motivert. Min erfaring er at det fokuseres lite på lærebøker, både i forbindelse med vurdering 

og valg av nye læreverk, men også når det gjelder vurdering basert på bruk av lærebøkene 

underveis i skoleåret. Et mål med dette prosjektet er å finne ut hvorvidt valg av lærebøker er 

en gjennomtenkt prosess basert på bevisst, formalisert vurdering, eller om tilfeldighetene 

råder. 

13. juni 2000 ble godkjenningsordningen for lærebøker opphevet. Dermed ligger 

forholdene til rette for andre lærebøker og læremidler enn dem vi tradisjonelt er vant til. Det 

er likevel foreløpig for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser opphevningen får. 

Godkjenningsordningen ble gjerne sett på som en kvalitetsgaranti, selv om den ikke omfattet 

granskning av alle sider ved læreboken. Når vi ikke lengre har en statlig godkjenningsordning, 

bør skolene ha en mer aktiv holdning til valg og vurdering av lærebøker. Et av fokusområdene 

i dette prosjektet er hvordan lærerne ser på godkjenningsordningen og behovet for å ha en slik 

ordning, samt hvorvidt opphevingen av ordningen har fått konsekvenser for valg av læreverk. 

Det er ikke bare opphevingen av godkjenningsordningen som legger forholdene til 

rette for nye typer lærebøker/læremidler. Gjeldende læreplaner bygger på et læringssyn og 

legger opp til arbeidsmåter som kan endre lærebokens tradisjonelle rolle i undervisningen. 

Samtidig diskuteres lærebokens framtid. Vi ser utvikling av alternative læremidler som e-

bok/digitale ”lærebøker” og nettsteder i tilknytning til læreverk. I to år har vi hatt en ordning 
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med offentlig støtte til innkjøp av læremidler også i videregående skole. Denne ordningen er 

tatt bort skoleåret 2002/2003, men kan komme tilbake, om enn i en annen form.  

Selv om det skjer mye innen læremiddelfeltet, vil nok læreboken fortsatt ha en sentral 

rolle i undervisningen. De nevnte sider ved læremiddelmarkedet vil imidlertid stille større 

krav til vurdering av læremidlene som tilbys. I dette prosjektet undersøker jeg hvilken 

kompetanse lærerne har når det gjelder å vurdere læremidler. 

I grunnskolen er det kommunene som betaler lærebøkene. Dette gir begrensninger for 

den enkelte lærers valgfrihet. I den videregående skolen kjøper derimot elevene sine egne 

lærebøker. Nordland Fylkeskommune har innført fritt lærebokvalg. På de fleste andre skoler 

skjer innkjøp av lærebøker etter at læreren har valgt ut hvilken bok som skal brukes. Også her 

kan det likevel være begrensninger i den enkelte lærers innflytelse på valg, begrensninger 

knyttet til tradisjoner, økonomi, kolleger, elever osv. Dette prosjektet studerer blant annet 

hvem som har innflytelse på valg av lærebøker og hvordan valg av lærebøker organiseres.    

Det finnes ulike typer lærebøker. Likeså finnes det ulike lærere og elever. Kravene til 

en lærebok vil variere. Dette prosjektet er avgrenset til norskfaget i den videregående skolen. 

Det er flere grunner til dette. Norsk er et obligatorisk fag både på allmennfaglig og 

yrkesfaglig studieretning, det er et fag med relativt mange timer pr uke, et fag som har en 

muntlig og to skriftlige disipliner, og som avsluttes med to obligatoriske, skriftlige eksamener 

for allmennfaglig studieretning. Det er således et stort fag i videregående opplæring, og de 

fleste forlagene har laget lærebøker for norskfaget. Videre er norsk det faget jeg kjenner best, 

gjennom mitt hovedfag i norskdidaktikk og gjennom seks års arbeid som norsklærer i 

videregående skole. 

For norskfaget i den videregående skolen finnes det en rekke alternative læreverk. 

Disse lærebøkene er svært like både når det gjelder faglig innhold og kvalitet og utseende, 

oppbygning og tilleggsutstyr. Hva er det da som gjør at et læreverk velges framfor et annet? 

Det siste fokusområdet for dette prosjektet er hvilke kriterier lærerne legger vekt på ved valg 

av lærebøker og hvilken betydning de ulike komponentene ved de omfattende læreverkene ser 

ut til å ha. 

 

1. 2  Problemstillinger 
 

Prosjektet fokuserer på valg av lærebøker for norskfaget i den videregående skolen. 

Studiet er avgrenset til å bare gjelde lærebøker. Læreboken er bare ett av flere læremidler som 

brukes i norskopplæringen, og den inngår i en sammenheng der lærer og elever skal jobbe for 
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å nå målene for opplæringen ved bruk av flere læremidler. Jeg velger likevel å avgrense 

studiet til bare å omfatte lærebøker fordi læreboken fortsatt har en svært sentral rolle i norsk 

skole. Det overordnede målet med prosjektet er å belyse følgende spørsmål: 

• Hvordan velges læreboker for norskfaget i den videregående skolen?  

 

Prosjektets overordnede problemstilling kan brytes ned i følgende underordnede 

problemstillinger: 

• Hvilken kompetanse har norsklærerne når det gjelder å vurdere og velge lærebøker? 

• Hvem har innflytelse på valg av lærebøker for norskfaget? 

• Hvilke prosedyrer ligger til grunn ved valg av lærebøker for norskfaget? 

• Hvordan ser lærerne på opphevingen av godkjenningsordningen? 

• Hvilke kriterier vektlegges ved valg av lærebøker for norskfaget? 

 

1.3  Tidligere forskning 
 

Det finnes lite forskning på valg av læremidler generelt. I 1976-78 ble det gjennomført et 

lærebokprosjekt ved Oppland Distriktshøgskole (Ålvik 1978), en undersøkelse om hvordan 

ungdomsskolelærere velger lærebøker. Denne undersøkelsen viser usikkerhet og uvitenhet 

knyttet til hvem som valgte ut lærebøker. Videre forteller den om betydningen av informasjon 

fra kollegaer, kurs arrangert av forlagene som viktige for valg av lærebøker. Personlig 

utprøving av læreverkene skjedde i begrenset omfang. Bøkenes utseende og utforming ble sett 

på som viktigere enn språk og innhold. 

Aaneby (1991) har gjennomført en undersøkelse av valg av lærebøker i naturfag ved seks 

videregående skoler i Oslo og Akershus. Denne undersøkelsen viser at lærerne mente at 

godkjenningsordningen utgjorde en garanti for lærebøkenes kvalitet, at den ble et slags 

kvalitetsbevis, kanskje mer enn den fortjener. Den språklige framstillingen i lærebøkene, 

lesbarheten for aldersgruppen, ble lite vektlagt i lærernes vurderinger av lærebøkene. Av 

kriterier som ble sett på som viktige ved lærebøkene, nevnes bruk av illustrasjoner, pris og 

gjenbruksverdi, forfatternes faglige bakgrunn. Likestilling ble i liten grad vektlagt, her ble 

godkjenningsordningen brukt som garanti. 

Undersøkelsen viser også at det er lite samsvar mellom tiden som er lagt ned i 

valgprosessen og graden av tilfredshet over læreverket. De lærerne som var mest fornøyd med 

lærebøkene, var de som ikke oppfattet bøkene som styrende, et godt forhold mellom lærer og 
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lærebok må i følge Aaneby basere seg på at læreboken passer læreren, ikke at læreren må 

tilpasse seg læreboken. (Aaneby 1991 s 25). 

 Sigurgeirsson (1992) gir i sin doktoravhandling om lærebokens rolle i islandsk 

grunnskole en omfattende oversikt over forskning innen lærebokfeltet både nasjonalt og 

internasjonalt. Flere undersøkelser viser ifølge Sigurgeirsson at undervisningen på en rekke 

måter må kunne karakteriseres som lærebokstyrt. Sigurgeirsson redegjør også for studier gjort 

i USA og Australia på 1980-tallet som viser at lærerne i liten grad er involvert i valgprosessen 

ved valg av lærebøker. I avhandlingen presenterer forfatteren også en del studier som viser at 

analyse av lærebøkene før valg foretas, bare skjer i begrenset grad. 

Juhlin Svensson (2000) studerer lærernes valg og anvendelse av læremidler i det svenske 

gymnaset. Hun finner at ingen skoler bruker et utvalgsinstrument ved valg av læremiddel. 

Læreboken er det primære læremiddelet, andre læremidler blir hovedsakelig sett på som 

tillegg til det primære læremiddelet. Dette gjør at Juhlin Svensson problematiserer lærernes 

kompetanse når det gjelder alternativer til den tradisjonelle læreboken. Juhlin Svensson stiller 

også spørsmålet ved lærerutdanningens rolle i denne sammenhengen - om ”(…) 

lärarutbildningen formar den blivande läraren i någon form av pedagogisk praxis där elevens 

lärobok blir central?”  (Juhlin Svensson 2000:Bilaga 1 s. 44). 

Undersøkelsen viser også at valg av lærebok (det primære læremiddelet) skjer gjennom et 

samarbeid mellom lærere som underviser i samme emne, uavhengig av skoleorganisasjonen 

for øvrig. Innkjøp av primære læremidler prioriteres økonomisk, deretter skjer innkjøp av 

kompletterende læremidler. 

 Støa (2001) har gjennomført en studie av lærebøker for kunst- og kulturhistorie. 

Gjennom intervjuer av lærere ved seks videregående skoler finner hun blant annet at lærerne 

føler at de får større spillerom i undervisningen når læreboken inneholder komprimert 

faktastoff (2001 s. 16). Undervisningen er i stor grad avhengig av den enkelte lærers 

tilrettelegging, lærebøkene er i liten grad styrende for undervisningen (2001 s. 17) ”Kjedelige 

lærebøker” foretrekkes, fordi lærerne da selv må definere innlæringsmålene for faget. Dette 

kan føre til individuelle løsninger, som ikke alltid er i samsvar med læreplanens mål for faget 

(2001 s. 18). 

Skjelbred (2002 b) har studert skoleledere og læreres syn på arbeidet med valg av 

lærebøker i grunnskolen. Informantene i denne undersøkelsen er 33 skoleledere og 36 

øvingslærere. Undersøkelsen viser at prosessen rundt valg av læreverk er forskjellig fra skole 

til skole, men i stor grad er informantene fornøyd med prosessen. Det blir i liten grad stilt 

grunnleggende spørsmål knyttet til bruk av læreverk og vurderingskriterier. Valg av 
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lærebøker er i hovedsak en teamsak, foreldre og elever har liten medvirkning. Når det gjelder 

opphevingen av godkjenningsordningen, kan det se ut til at dette tillegges større betydning av  

skolelederne enn av lærerne.  

I Nordland Fylkeskommune ble det i 1999 innført fritt lærebokvalg. Denne ordningen 

har fått ulike konsekvenser på ulike skoler, men det er vedtatt at ordningen skal fortsette etter 

en prøveperiode på to år. En videregående skole i fylket, Bodin videregående skole, har 

evaluert ordningen med fritt lærebokvalg ( Aalerud m.fl. 2001). På denne skolen er ordningen 

sett i sammenheng med utlånsordningen, slik at det ble kjøpt inn ulike læreverk i norsk og 

historie (VKI), og disse bøkene fikk elevene låne etter eget valg. Noen klasser bruker et felles 

læreverk, mens andre klasser har brukt ulike – opptil fire forskjellige – læreverk.  

Evalueringen viser at rundt halvparten av elevene opplever det som positivt å få 

innflytelse på valg av læreverk, mens det for den resterende delen ikke betyr noe. Lærernes 

holdning til prinsippet om at elevene skal få velge læreverk selv varierer, men en overvekt av 

lærerne er positive. Undersøkelsen viser videre at valgfriheten og utlånsordningen har fungert 

som et differensieringstiltak, og i klasser der man har brukt ulike læreverk, har 

undervisningen blitt fornyet. Det understrekes at utlånsordningen er en viktig forutsetning for 

differensiering og fornyet undervisning, bare et mindretall av elevene brukte ulike lærebøker i 

fag som ikke var omfattet av utlånsordningen. 

Utover dette finnes det lite forskning på valg av lærebøker. Det finnes en del litteratur 

om norskfaglige lærebøker, blant annet i Norsklæreren, og om kriterier for vurdering av 

lærebøker generelt. Denne litteraturen ligger til grunn for utarbeidingen av spørreskjemaet og 

for tolkningen av resultatene. 

 

2  Gjennomføring av prosjektet 
 

For å studere hvordan norsklærere i den videregående skolen velger lærebøker, har jeg 

gjennomført en spørreundersøkelse blant norsklærere ved 95 skoler fra hele landet. 

 

2.1  Hvorfor en kvantitativ studie? 
 

For å besvare problemstillingene skissert over, er det hensiktsmessig å nå ut til mange 

norsklærere. Gjennom en spørreundersøkelse er det mulig å stille relativt mange spørsmål til 

et stort antall informanter. Styrken ved en kvantitativ metode som en spørreundersøkelse er 
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antall informanter. Bortfall av informanter utgjør imidlertid en svakhet ved metoden. I tillegg 

kommer problematikken med å konstruere spørsmål som er entydige og som måler det man 

ønsker å måle. Spørreundersøkelsen vil så danne grunnlag for en kvalitativ oppfølging knyttet 

til bruk av lærebøker, for å kunne belyse dette fagområdet så fullstendig som mulig. 

 

2.2 Utvalg 
For å få et materiale som kan gi grunnlag for å si noe generelt om valg av lærebøker i 

norskfaget, trengte jeg et representativt utvalg norsklærere.  Jo større utvalget er, jo større er 

sannsynligheten for at egenskapene ved utvalget er lik populasjonen. Utvalgets størrelse er 

avhengig av populasjonens ensartenhet (Halvorsen 1993 s. 99). Populasjonen i denne 

undersøkelsen er norsklærere i den videregående skolen, og denne gruppen bør være 

forholdsvis homogen i forhold til faglige spørsmål.  

Jeg har gjennomført denne spørreundersøkelsen i et tilfeldig utvalg videregående skoler 

i hele Norge. Gjennom Adressebok for skoleverket (1999) framgår det at det finnes ca 420 

videregående skoler på landsbasis. Jeg så da bort ifra privatskoler og skoler for privatister, da 

disse kan ha en annen praksis når det gjelder valg av læremidler. Jeg så også bort fra 

spesialskoler, da disse kan ha spesielle skoleforløp som gjør at spørreskjemaet blir lite 

relevant. Utvalget består derfor bare av ordinære, offentlige skoler som tilbyr allmennfaglig 

eller yrkesfaglig studieretning som fører til generell studiekompetanse eller 

fagbrevsutdanning.  

Den totale populasjonen er 420 skoler. Jeg ønsket et utvalg på  20%. Gjennom 

Adressebok for skoleverket plukket jeg ut hver femte skole til å delta i undersøkelsen. Dette 

utvalget er tilfeldig. Skolene er listet opp fylkesvis. Hvert fylke blir således representert med 

prosentvis like mange skoler. Ved å velge ut hver femte skole, fikk jeg et tilfeldig utvalg, men 

med en fylkesvis representasjon. Det totale antall skoler i utvalget blir 95, ca 23% av 

populasjonen. 

I Adressebok for skoleverket er skolens elevtall oppgitt. Jeg brukte dette til å regne meg 

fram til et omtrentlig antall norsklærere ved skolene. Hvor mange norskklasser en norsklærer 

har, er variabelt. Med utgangspunkt i egen erfaring, beregnet jeg at en norsklærer har ca 45 

elever i norsk, dvs 1,5 klasse ved allmenn studieretning, 3 klasser ved yrkesfaglig 

studieretning. Med dette antallet kom jeg fram til at det i mitt utvalg ville være ca 970 

norsklærere.  I etterkant viste dette tallet seg å være litt i overkant. Skolene fylte ut et 
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følgeskjema der de oppga antall norsklærere, og det totale antall norsklærere i utvalget er ca 

850. 

 
2.3  Utvikling av spørreskjemaet 
 

Det er ulike hensyn å ta når en skal utvikle et spørreskjema. Det viktigste er å få med 

alle variablene som en ønsker informasjon om. Mange skoler får stadig forespørsel om å delta 

i spørreundersøkelser, og en slik undersøkelse kan bli en ekstra belastning for lærerne. Derfor 

er det også viktig at skjemaet ikke må innebære for stor arbeidsbyrde for lærerne som skal 

besvare det.  

Jeg valgte derfor et spørreskjema som utelukkende bestod at lukkede spørsmål der 

respondenten bare skulle sette kryss for det alternativet vedkommende stod for. 

Svaralternativene var gitt på forhånd. Dette letter arbeidet med å bearbeide dataene, og det 

blir lettere å sammenligne svarene fra de ulike respondentene. Lukkede spørsmål innebærer 

også mindre arbeidsmengde for respondenten. 

Bruk av lukkede spørsmål innebærer en viss fare for feilkilder. Respondenten gis 

ingen mulighet for å avdekke misforståelser og uvitenhet, og svaralternativene som er gitt på 

forhånd, kan tvinge respondenten til å bruke svar han egentlig ikke ville ha brukt.  

Spørreskjemaet ble til over litt tid. Det bygger i stor grad på litteratur om kriterier for 

lærebøker. Jeg utarbeidet først en pilotundersøkelse. Denne gikk i oktober 2000 ut til fire 

videregående skoler, i alt 45 norsklærere. Skolene som deltok i pilotundersøkelsen, var 

relativt ulike i forhold til studieretninger og tradisjoner. Lærerne ble bedt både om å besvare 

skjemaet og om å kommentere spørsmålene og spørreskjemaet generelt. Svarene jeg fikk inn 

gjennom pilotundersøkelsen, ga meg nyttig informasjon om behov for endringer av skjemaet. 

En del justeringer ble gjort før det endelige skjemaet var klart. 

Spørreskjemaet består av 30 spørsmål, der noen spørsmål består av delspørsmål. Totalt 

skulle respondenten sette 80 kryss. Skjemaet kan deles i fire ulike deler. I den første delen 

spurte jeg etter faktorer ved respondenten. Disse skal brukes til testing mot andre variabler i 

skjemaet, for å undersøke om forhold ved respondenten er avgjørende for ulike sider ved valg 

av lærebøker. Deretter stilte jeg i del to spørsmål som går på respondentens kompetanse når 

det gjelder vurdering av læremidler. Den tredje delen av spørreskjemaet tar opp praksis ved 

valg av lærebøker. Til sist i spørreskjemaet ba jeg respondenten  si noe om betydningen av 

ulike kriterier ved valg av lærebøker (vedlegg 1).   
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Etter å ha gjennomført pilotundersøkelsen, ønsket jeg å tilføye et spørsmål der lærerne 

skulle rangere ulike kriteriers betydning ved valg av læreverk. Dette gjorde jeg fordi jeg i 

undersøkelsen stiller spørsmål om hvilken betydning en rekke enkeltkriterier har for valg av 

læreverk. Disse viser ikke nødvendigvis hvilke kriterier som blir sett på som mest og minst 

viktig. Jeg ønsket å derfor at lærerne skulle rangere en del kriterier til slutt i undersøkelsen.  

Det siste spørsmålet i den endelige undersøkelsen ble således ikke prøvd ut i pilotprosjektet. 

Under arbeidet med registreringen av undersøkelsen, kom det klart fram at instruksen for 

dette spørsmålet ikke hadde vært tydelig nok formulert. Mange lærere hadde misforstått dette 

spørsmålet, noen hadde brukt samme verdi flere ganger, og det kan også se ut til at noen har 

brukt høyeste verdi som ”viktigst”, mens andre har brukt høyeste verdi som ”minst viktig”. I 

og med at spørsmålet ikke fungerte tilfredsstillende, har jeg valgt å se bort i fra dette i 

presentasjonen av resultatene. 

 

2.4  Utsendelse av spørreskjemaet 
 

Spørreskjemaet ble sendt ut i starten av januar 2001, med svarfrist 30. januar 2001. 

Sammen med skjemaet fulgte en redegjørelse for prosjektet med oppfordring om å delta. I 

tillegg fulgte et brev til skolens rektor, med redegjørelse for prosjektet og oppfordring om at 

skolen skulle delta i prosjektet. Sammen med spørreskjemaene sendte jeg også et skjema der 

skolen skulle fylle ut skolens navn og antall norsklærere på skolen. Jeg ba også om at 

eventuelt årsak til at skolen ikke kunne eller ikke ønsket å delta i undersøkelsen ble ført opp 

på dette skjemaet, for å bekrefte eller avkrefte de begrunnelsene statistikerne vanligvis bruker 

for å forklare hvorfor mange ikke deltar på spørreundersøkelser. Dette skjemaet skulle bare 

brukes for å registrere hvilke skoler som besvarte undersøkelsen og hvorfor noen skoler valgte 

å ikke delta i undersøkelsen. 

Etter svarfristen var det nødvendig med noen purrerunder. Den første ble gjort pr post, 

siden purret jeg skolene pr e-post. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen tok således hele 

vårsemesteret  skoleåret 2000/2001. En siste purrerunde ble foretatt ved skolestart i august 

2001. 

Til registrering av spørreskjemaene brukte jeg statistikkprogrammet NSD-statPro, som 

er utviklet av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Registreringen fulgte 

spørreskjemaets oppsett. Jeg la inn en kode for ”ikke svart” på hvert spørsmål, da noen lærere 

har utelatt å svare på enkelte spørsmål. 
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2.5  Svarprosent  
 

Etter fire purrerunder satt jeg igjen med svar fra 85 av 95 skoler, dvs om lag 90% av 

skolene. Det er imidlertid ikke slik at alle norsklærerne fra hver skole har deltatt i 

undersøkelsen. Av de 850 norsklærerne som ble bedt om å delta i undersøkelsen, har 530 

svart. Dette gir en svarprosent på 62,4%. 128 (15%) av disse lærerne har sendt skjemaet i 

retur med beskjed om at de ikke ønsker å delta i undersøkelsen. 402 lærere har besvart 

spørreskjemaet. I presentasjonen av resultatene er bare de lærerne som har besvart skjemaet 

tatt med, lærerne som har sendt skjemaet i retur uten å delta i undersøkelsen, er ikke tatt med i 

utregningene. Resultatene som presenteres i denne rapporten, bygger således på informasjon 

fra 47,4% av de lærerne som ble spurt om å delta i undersøkelsen. 

Frafallet av lærere i undersøkelsen er et problem for representativiteten ved denne 

undersøkelsen. Det finnes ulike årsaker til at lærere ikke ønsker å delta i spørreundersøkelsen. 

En årsak finnes trolig i spørreskjemaet utforming og antall spørsmål. En del skoler og 

enkeltlærere returnerte skjemaet ubesvart med forklaringen at de av prinsipp ikke deltok i 

slike undersøkelser. 

Statistikere mener at frafallet ved spørreundersøkelser ikke er tilfeldig. Vanlige årsaker 

til at en respondent ikke ønsker å delta i en undersøkelse, kan være at skjemaet ikke når fram 

til respondenten, at respondenten ikke gidder å delta, at respondenten ikke ønsker å svare da 

problemstilingen i undersøkelsen blir for personlig, eller at respondenten ikke kan svare pga 

språkproblemer etc. Det kan videre være at respondenten ikke er interessert i eller ikke har 

kunnskaper om problemstillingen undersøkelsen tar opp (Halvorsen 1993 s. 104).  

Disse årsakene fikk jeg bekreftet av de lærerne som returnerte undersøkelsen med beskjed 

om at de ikke ønsket å delta. Disse lærerne oppga følgende forklaringer for hvorfor de ikke 

ønsket å delta: 

• Konflikt pga ny arbeidstidsavtale (30 lærere) 

• Nedlesset av undersøkelser (15 lærere) 

• Liten tid (27 lærere) 

• Liten interesse for emnet (31 lærere) 

• Undersøkelsen er lite relevant for oss (25 lærere) 

Dersom jeg ser på svarprosenten fylkesvis, er det ikke store forskjeller mellom fylkene. 

Jeg finner imidlertid en tendens til at små skoler har bedre svarprosent enn store skoler. På 

skoler med få norsklærere har i større grad alle lærerne besvart skjemaet enn på skoler med 
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mange norsklærere. Det kan være ulike årsaker til dette. Det er klart lettere å administrere 

deltakelsen i en slik undersøkelse på en skole med få lærere. På en skole med mange lærere, 

er det trolig større sjanser for at spørreskjemaene ikke når ut til alle aktuelle lærere. I tillegg er 

det nok vanskeligere å unnlate å delta i en undersøkelse på en skole med få lærere, da 

manglende deltakelse blir mer synlig enn i et større miljø.  

 

2.6 presentasjon av informantene  
 

Av de 402 lærerne som har besvart denne undersøkelsen, er 177 menn (44%) og 225 

kvinner (56%).  

 
Tabell 1 – Alder 
 Antall % 

Under 30 år 20 5,0% 

30 - 39 år 47 11,7% 

40 – 49 år 135 33,6% 

50 – 60 år 170 42,3% 

Over 60 år 30 7,5% 

Sum 402                 100% 

 

Lærernes alder er vist  i tabell 1. Gjennomsnittsalderen i utvalget er relativt høy, 

halvparten av lærerne er over 50 år, og andelen lærere under 30 år er 5%. 

 

Tabell 2 – Utdanning i norskfaget 
 Antall % 

¼ år 2 0,5% 

½ år 7 1,7% 

Grunnfag 85 21,1% 

Mellomfag 162 40,3% 

Hovedfag 137 34,1% 

Annet 8 2,0% 

Ikke svart 1 0,2% 

Sum 402                 100% 
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Nesten alle lærerne har minimum grunnfag i norsk. 40% har mellomfag, mens 34% 

har hovedfag. Når det gjelder utdanningsinstitusjon, har 84% av lærerne sin utdanning 

hovedsakelig fra et universitet, de resterende fordeler seg nokså jevnt på lærerhøgskole 

(6,5%), faglærerhøgskole (2,5%) og distriktshøgskole (5,2%). 

 

Tabell 3 – Hvor lenge har du jobbet som lærer? 
 Antall % 

Under 5 år 38 9,5% 

5 – 10 år 37 9,2% 

11 – 20 år 120 29,9% 

Over 20 år 207 51,5% 

Sum 402                 100% 

 

Flertallet av lærerne har relativ lang fartstid i læreryrket. 52% har jobbet som lærer i 

over 20 år, 30% har jobbet mellom 11 og 20 år i skolen, resten har jobbet under 10 år som 

lærer. 

 

2.7 Representativitet 
 

Denne undersøkelsen har en svarprosent på 62,4. En del av lærerne har svart at de ikke 

ønsker å delta i undersøkelsen. Resultatene bygger på et materiale fra  47,4% av lærerne som 

ble bedt om å delta i undersøkelsen.. Med en slik svarprosent vil jeg være forsiktig med å si at 

resultatene av denne undersøkelsen er representative eller generaliserbare. Vi vet ikke sikkert 

hvem som faller fra og hvordan de som ikke har deltatt i undersøkelsen skiller seg fra de som 

har deltatt. Dette gjør at jeg ikke kan generalisere ut i fra disse resultatene. Undersøkelsen kan 

bare si noe om de lærerne som har deltatt. Resultatene må derfor leses med klare forbehold 

knyttet til representativitet og generaliserbarhet. Med data fra 402 norsklærere mener jeg 

likevel at vi kan danne oss et visst bilde av hvordan valg av lærebøker skjer, hvilken 

kompetanse lærerne har på valg og vurdering av lærebøker og hvilke kriterier som ligger til 

grunn for valg av læreverk. 

Hvor representative resultatene av en spørreundersøkelse er, avhenger av 

svarprosentens størrelse. Jeg vil således være forsiktig med å si at resultatene her er 

representative. Representativiteten øker imidlertid dersom informantenes profil mht kjønn, 
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alder, utdanning samsvarer med populasjonen av norsklærere i videregående skole totalt. Jeg 

har derfor forsøkt å finne opplysninger om populasjonen.  

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at av lærerne som jobber i videregående 

skole, er  58% menn og 42% kvinner. Gjennomsnittsalderen for lærere i videregående skole er 

45,9 år, og andelen lærere over 50 år er 39% (SSB 1998). Tallene er fra 1998. Tabellen disse 

tallene er hentet fra, viser at gjennomsnittsalderen og andelen lærere over 50 år har økt 

gjennom 1990-årene. Det er således trolig at gjennomsnittsalderen for lærere i år 2001 er noe 

høyere enn 45,9 år.  

 Tallene fra Statistisk Sentralbyrå gjelder lærere i videregående skole generelt. Jeg 

ønsket å kvalitetssikre denne undersøkelsen ved å se på statistikk over norsklærere spesielt. 

Det finnes ingen statistikk som viser tilsvarende tall for lærere fordelt på fag. Jeg får således 

ikke sammenlignet mine informanter med populasjonen som helhet. Aldersmessig er lærerne 

som har deltatt i denne spørreundersøkelsen omtrent som gjennomsnittet for lærere i 

videregående skole. Når det gjelder fordelingen av kvinnelige og mannlige lærere, er 

forholdet imidlertid noe annerledes enn kjønnsfordelingen for lærere i videregående skole 

generelt. Erfaringsmessig er det flere kvinner enn menn som underviser i norskfaget. Det 

burde dermed ikke være så store avvik mellom informantene i denne undersøkelsen og 

populasjonen. 

 

3  Resultater 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere og kommentere resultatene fra spørreskjemaet. 

Noen steder kobler jeg to variabler for å se korrelasjonen mellom disse dersom det kan belyse 

emnet ytterligere. Noen resultater utgjør deler av samme tema. Der det er hensiktsmessig, er 

noen spørsmål og variabler presentert samlet, selv om dette avviker fra rekkefølgen i 

spørreskjemaet.  

I spørreundersøkelser er det en generell tendens at svarene samles i midten av 

svaralternativene. Dette gjelder i stor grad også denne undersøkelsen. Ulike lærere kan også 

ha ulik oppfatning av de forskjellige svaralternativene. Dette bør tas i betraktning når man 

leser resultatene av undersøkelsen. 
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3.1 Bruk av læreverk 
 
 Læreboken har en sterk tradisjon i norsk skole. Vi skal se i hvor stor grad lærerne i 

mitt materiale bruker læreverk i norskundervisningen.  

 

Tabell 4 – Bruker du læreverk i din norskundervisning? 
 Antall % 

Ja, alltid 302 75,1% 

Ofte 88 21,9% 

Av og til 10 2,5% 

Sjelden 1 0,2% 

Aldri 1 0,2% 

Sum 402                 100% 

 

Hovedtyngden av lærerne bruker alltid (75%) eller ofte (22%) læreverk i sin 

norskundervisning. Disse tallene stemmer overens med andre undersøkelser som viser at 

læreboken har en svært sentral rolle som kilde til innlæring (for eksempel Zahoric 1991, 

Sigurgeirsson 1992,  Juhlin Svensson 2000 s. 40 og Støa 2001 s.12). 

Lærerne fordeler seg nokså jevnt på de lærebøkene som finnes på markedet, og jeg går 

ikke inn på hvilke læreverk som brukes her. Læreboken brukes i stor grad, dette gjelder 

samtlige læreverk. Når læreboken har en så sentral rolle i undervisningen, er det interessant å 

se på hvor fornøyde lærerne er med det læreverket de bruker (tabell 5). 

 

Tabell 5 – I hvilken grad er du fornøyd med læreverket du bruker i år? 
 Antall % 

Ikke i det hele tatt 6   1,5 % 

I ganske liten grad 26   6,5 % 

I middels stor grad 165 41 % 

I ganske stor grad 181 45 % 

I svært stor grad 20 5 % 

Ikke svart 4 1 % 

Sum 402                 100% 
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Av tabell 5 ser vi at bare en liten del av lærerne er svært godt fornøyd med læreboken 

de bruker. Det er også bare en liten gruppe lærere som ikke er fornøyd med læreboken, mens 

hovedtyngden svarer at de er middels eller ganske godt fornøyd med boken de bruker.  

Det kan være vanskelig å finne den optimale lærebok som man kan si man er svært 

godt fornøyd med. Til sammen  50% av lærerne er ganske godt eller svært godt fornøyd med 

lærebøkene de bruker. Disse lærerne har funnet en lærebok de føler fungerer godt, og som det 

ikke er grunn til å skifte ut. Når den resterende halvparten sier de er middels godt fornøyd 

eller dårligere, kan det nok være grunnlag for å bytte læreverk. Det er således interessant å se 

hvorvidt et slikt bytte finner sted. 

Man vet gjerne ikke hvor godt et læreverk er før man har prøvd det ut i klasserommet. 

Resultatene i tabell 5 er således interessante å se i lys av hvor lenge bøkene har vært i bruk, 

for å se hvorvidt lærere som ikke er så godt fornøyd med læreverket, skifter læreverk eller 

fortsetter å bruke det. Tabell 6 viser hvor lenge læreren har brukt læreverket kombinert med 

grad av tilfredshet over læreverket. 

 

Tabell 6 – Lærernes grad av tilfredshet med læreverket sett i forhold til hvor mange år 
læreverket har vært i bruk 
 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år Ikke 

svart 

Sum 

Ikke i det hele tatt 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 33,3% 0,0% 100% 

I ganske liten grad 15,4% 26,9% 19,2% 11,5% 7,7% 19,2% 0,0% 100% 

I middels stor grad 13,3% 20,0% 11,5% 16,4% 15,2% 23,0% 0,6% 100% 

I ganske stor grad 24,4% 14,4% 12,7% 18,2% 15,5% 24,3% 0,6% 100% 

I svært stor grad 30,0% 15,0% 5,0% 0,0% 15,0% 35,0% 0,0% 100% 

 

Det kan se ut til at lærerne fortsetter å bruke et læreverk selv om de ikke er fornøyd 

med verket. Av lærerne som sier at de ikke i det hele tatt er fornøyd med læreverket, har 33% 

brukt læreverket i 6 år. Nå er det riktignok bare en liten andel av lærerne som har svart at de 

ikke i det hele tatt er fornøyd med læreverket de bruker (jf tabell 5). Ser vi på de 41% av 

lærerne som svarte at de var middels godt fornøyd med læreverket, er det 23% som har brukt 

dette verket i 6 år. Dette betyr altså at det burde ha vært mulig å bytte til et annet verk som 

man kunne blitt mer fornøyd med. Når dette ikke er tilfelle, kan det selvsagt være at disse 

lærerne ikke har mulighet til å bytte læreverk, at de ikke har innflytelse på lærebokvalg, at 
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skolen har retningslinjer for hvor ofte læreverk skiftes ut eller at lignende forhold gjør at 

lærerne må bruke et læreverk de ikke er fornøyd med.  

Av tabell 6 går det også fram at lærere som er svært godt fornøyd med læreverket, 

ikke finner det nødvendig å skifte læreverk, men bruker det samme læreverket gjennom flere 

år. Ser vi på de lærerne som bruker et læreverk for første gang (totalt 61 av 402 lærere), er litt 

over 54% ganske godt eller svært godt fornøyd med verket, mens den resterende delen er 

middels godt fornøyd eller dårligere. Dette viser at den prosessen som har lagt til grunn for 

valg  av bøkene ikke nødvendigvis fører til at man ender opp med en lærebok man blir godt 

fornøyd med. 

 

3.2 Kompetanse i å vurdere lærebøker 
 
 Lærebokmarkedet er, som nevnt i kap.1.1 , i endring. Opphevingen av 

godkjenningsordningen kan føre til at vi får andre læremidler enn dem vi tradisjonelt er vant 

til, og overlater i større grad vurdering av lærebøkene til brukerne. Utviklingen av digitale 

læremidler gir oss et alternativ til den tradisjonelle læreboken. Disse endringene stiller store 

og kanskje også nye krav til lærernes kompetanse i å vurdere lærebøker. Vi skal se hvordan 

lærerne i mitt materiale vurderer sin kompetanse i vurdering av lærebøker. 

 
Tabell 7 – Hvordan vil du beskrive din kompetanse når det gjelder å vurdere lærebøker? 
 Antall % 

Ingen 1 0,2% 

Liten 13 3,2% 

Middels 111 27,6% 

God 208 51,7% 

Svært god 69 17,2% 

Sum 402 100% 

 

Flertallet av lærerne vurderer sin kompetanse når det gjelder å vurdere lærebøker som 

god (52%) eller svært god (17%), bare en liten gruppe sier at de har liten (3%) eller ingen 

(0,2%) kompetanse på dette området (tabell 7). 

Lærerne ble også bedt om å si hvordan de hovedsakelig har tilegnet seg denne 

kompetansen i å vurdere lærebøker (tabell 8).  
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Tabell 8 – Hvordan har du hovedsaklige fått din kompetanse i å vurdere lærebøker? 
 Antall % 

Som ledd i utdanning 36 9,0 % 

Etterutdanning i regi av fylkeskommunen/skolen 7 1,7 % 

Kurs på eget initiativ 12 3,0 % 

Forlagskurs 19 4,7 % 

Selvstudium av litteratur om emnet 23 5,7 % 

Kompetanse utviklet gjennom erfaring som lærer 277 69,2 % 

Annet 16 4,0 % 

Ingen kompetanse 10 2,5 % 

Ikke svart 2 0,4 % 

Sum 402 100% 

 

Av tabell 8 ser vi at flertallet av lærerne sier de hovedsakelig har utviklet sin 

kompetanse i å vurdere lærebøker gjennom erfaring som lærer. 9% har fått sin kompetanse i 

vurdering gjennom sin utdannelse. Det kan dermed se ut til at det å vurdere lærebøker har hatt 

liten plass i lærerutdanningen.  

Flertallet av lærerne i utvalget er mellom 40 og 60 år, og har trolig tatt sin utdannelse 

litt tilbake i tid. Det kan tenkes at vurdering av lærebøker har kommet mer inn i 

lærerutdanningen i de senere år. Ved å koble variablene for alder og kompetanse i å vurdere 

lærebøker, finner  jeg imidlertid ikke noe som tyder på dette. De lærerne som oppgir av de 

hovedsakelig har fått sin kompetanse i å vurdere lærebøker som ledd i utdanningen, fordeler 

seg jevnt med hensyn til alder. Dersom vurdering av lærebøker er viktig - noe jeg mener det 

er med bakgrunn i de tidligere nevnte endringer på lærebokmarkedet og oppheving av 

godkjenningsordningen -  kan det dermed se ut til at vurdering av lærebøker bør komme 

sterkere inn i lærerutdanningen. Ettersom flertallet av lærerne i undersøkelsen har sin 

utdanning fra universitetet, blir dette særlig viktig i lærerutdanningen ved universitetene. 

Det er heller ikke mange lærere som har fått kompetanse i å vurdere lærebøker 

gjennom kurs, verken i regi av skolen/fylkeskommunen eller på privat initiativ. Det ser heller 

ikke ut til at faglitteratur om lærebøker er høyest prioritert i en lærers faglige oppdatering, 

bare en liten andel av utvalget sier de har fått sin kompetanse i å vurdere lærebøker gjennom 

selvstudium av litteratur om emnet .  

I tabell 5 så vi at flertallet av lærerne sier de har god eller svært god kompetanse i å 

vurdere lærebøker. Tabell 8 viser at nesten 70% av lærerne sier de først og fremst har fått sin 
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kompetanse i å vurdere lærebøker gjennom å arbeide som lærer. Den kompetanse man 

utvikler gjennom å jobbe som lærer, er svært viktig. Erfaring som lærer gjør at man har god 

kjennskap til faget og læreplanen, og således kan vurdere en lærebok i forhold til dette. Man 

kjenner også elevene, og kan vurdere lærebøkene ut i fra hva som fungerer for elevene.  

Jeg mener imidlertid også at det å vurdere lærebøker omfatter mer enn det man kan 

tilegne seg gjennom arbeid som lærer. Jeg tenker da for eksempel på kjennskap til 

godkjenningsordningen. Det er foreløpig for tidlig å si hvilke konsekvenser opphevningen får, 

norskverkene som har kommet ut etter juni 2000 skiller seg lite fra de verkene som ble gitt ut 

mens godkjenningsordningen eksisterte. Med opphevingen av denne ordningen vil det likevel 

stilles større krav til at lærerne vurderer lærebøkene ut i fra de hensyn godkjenningsordningen 

omfattet. Jeg tror også at en mer formell skolering i å vurdere lærebøker vil bidra til en 

bevisstgjøring i forhold til selve valgprosessen og hvilke kriterier man legger til grunn for 

valg, og dermed sikre at valg av lærebøker blir et resultat av en formalisert, systematisk og 

bevisst prosess.  

 

3.3  Hvem har innflytelse på valg av lærebøker for norskfaget? 
 

Det ser ut til at det først og fremst er den enkelte norsklærer og norskseksjonene ved 

skolene som har størst innflytelse på valg av læreverk. Tabell 9 viser hvordan den enkelte 

lærer ser på sin mulighet for å påvirke valg av læremiddel. 

 
Tabell 9 – I hvilken grad føler du at du har mulighet for å påvirke valg av læremiddel? 
 Antall % 

Ikke i det hele tatt 10 2,5 % 

I ganske liten grad 49 12,2 % 

I middels stor grad 122 30,3 % 

I ganske stor grad 169 42,0 % 

I svært stor grad 50 12,4 % 

Ikke svart 2 0,5 % 

Sum 402 100% 

 

Som tabellen viser, ser vi at det bare er en liten andel av lærerne som føler at de ikke 

har innflytelse på valg av læremiddel i det hele tatt. Over 80% av lærerne føler de har middels 
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stor grad av innflytelse eller større, med en hovedtyngde som sier ganske stor grad av 

innflytelse. 

Det kan være ulike grunner til at en lærer mener han ikke har innflytelse på 

lærebokvalg. Noen lærere skriver på spørreskjemaet at de har mistet innflytelsen pga 

utlånsordningen, der skolene kjøper inn bøker som elevene får låne. Utlånsordningen har nok 

for en del skoler ført til endrede rutiner for valg og innkjøp av lærebøker. Andre lærere skriver 

at de startet i ny jobb, der valg av lærebok var bestemt før de begynte. Noen lærere opplever 

også at de som enkeltlærere ikke har så stor innflytelse på lærebokvalg, det er norskseksjonen 

som har avgjørende innflytelse på valg av lærebøker (jf tabell 10). Selv om den enkelte lærer 

utgjør et medlem av norskseksjonen, kan det tenkes at han ikke får gjennomslag for sitt syn på 

lærebokvalg.  

 
Tabell 10 – Hvor stor grad av innflytelse har gruppene under på valg av lærebøker? 
 

 

Den 

enkelte 

lærer 

Norsk-

seksjonen 

Skolens 

ledelse 

Skolens 

bibliotekar 

Skole-

utvalget 

Elevene Foreldre 

Ikke i det hele tatt 0,7 % 1,5 % 47,8 % 70,6 % 73,6 % 48,5 % 83,6 % 

 

I ganske liten grad 10,9 % 1,5 % 29,1% 17,7 % 13,4 % 35,1 % 7,2 % 

 

I middels stor grad 29,9 % 7,0 % 8,7 % 3,0 % 2,5 % 7,7 % 0,7 % 

 

I ganske stor grad 38,3 % 29,1 % 5,7 % 0,5 % 1,2 % 1,0 % 0,0 % 

 

I svært stor grad 14,2 % 58,5 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 

 

Ikke svart 6, 0% 2,5 % 7,5 % 8,2 % 8,0 % 7,7 % 8,5 % 

 

Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabell 10 viser hvordan lærerne vurderer ulike gruppers innflytelse på valg av 

lærebøker. Her ser vi at det hovedsakelig er den enkelte lærer og norskseksjonen som har 

avgjørende innflytelse når lærebok velges. Nesten 90% av lærerne sier at norskseksjonen har 

ganske stor eller svært stor grad av innflytelse. Andre grupper har liten innflytelse. Det ser 
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ikke ut til at verken skolens ledelse eller skoleutvalget har særlig medvirkning på valg av 

lærebøker for norskfaget. Noen lærere har ført på spørreskjemaet at valg av lærebøker skal 

godkjennes av skoleutvalget, men at dette nærmest er en formalitet. Heller ikke skolens 

bibliotekar har særlig innvirkning på lærebokvalg. Skolebibliotekarene ble gjennom 

utlånsordningen involvert i innkjøp av lærebøker, da administrasjon av utlånsordningen i stor 

grad ble lagt til skolebibliotekarene. Det ser imidlertid ut til at bibliotekarenes rolle har vært 

administrativ, de ser ikke ut til å ha hatt innflytelse på selve valget.  

Jeg synes det er interessant å se at svært få av lærerne mener at elevene har innflytelse 

på lærebokvalg. Læreboken er slik jeg ser det, først og fremst elevens bok, og det burde 

således være naturlig at elevene har en viss mulighet for å være med å velge hvilken bok som 

skal brukes. Aktiv elevmedvirkning står sentralt i  dokumentene som styrer læringsarbeidet i 

skolen. Gjennom Opplæringsloven sikres elevene rett til å delta i planlegging, gjennomføring 

og vurdering av undervisningen. Læreboken har fortsatt en sentral rolle i undervisningen. Skal 

man ta elevenes rett til medvirkning på alvor, bør elevene også gis mulighet til å medvirke på 

valg av læreverk. 

En av årsakene til at dette likevel ikke er tilfelle, er at lærebøkene velges før skolestart, 

som regel på slutten av foregående skoleår, slik at boklisten er klar når nye elever møter til 

nytt skoleår (jf tabell 11). Det er imidlertid også en mulighet å bruke forrige års elever til å 

vurdere lærebøkene for neste års elever.  

Noen lærere har ført på spørreskjemaet at elevene ikke kjenner faget, og således ikke 

har forutsetninger for å vurdere lærebøkene. Jeg tror imidlertid det kan ligge en del læring i å 

la elevene få vurdere lærebøker, det kan gi elevene godt innblikk i og oversikt over faget. 

Elevene har også en del krav eller ønsker til en god lærebok uavhengig av faglig innhold, for 

eksempel faktorer som går på layout, studieteknikk, innbinding, pris med mer. Det kan 

kanskje i noen tilfeller føre til at de ikke legger tilstrekkelig vekt på faglig innhold, men 

velger den ”kuleste” og billigste boken. Likevel tror jeg at dersom elevene får være med på å 

velge lærebok, vil motivasjonen for å bruke boken være større enn når man får presentert en 

bokliste ved skolestart. 

 

3.4  Valgprosedyrer 
  
 Den enkelte lærer har i prinsippet rett til å velge den lærebok han ønsker. I praksis er 

det imidlertid en rekke forhold som er med på å styre valg av lærebøker. Vi skal se hvilke 

prosedyrer lærerne i mitt materiale sier at ligger til grunn for valg av lærebøker for norskfaget. 
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Tabell 11 – Når velges nytt læreverk for norskfaget? 
 Antall % 

Før skolestart 396 98,5 % 

Etter skolestart 5 1,2 % 

Ikke svart 1 0,3% 

Sum 402 100% 

 

Tabell 11 viser at valg av norskverk skjer før skolestart, som regel ved slutten av 

foregående skoleår. Dette kan gjøre det vanskelig å ta elevene med på råd fordi de nye 

elevene ikke får skoleplass før i sommerferien. Det kan også redusere påvirkningsmuligheten 

til nye lærere dersom lærebok er valgt før læreren starter på skolen. Årsaken til at lærebøker 

velges før skolestart, er nok at skolene ønsker å ha boklistene klare før skolen starter opp, slik 

at elevene kan skaffe seg lærebøkene så raskt som mulig og undervisningen kan starte. Jeg 

tror mange elever ville få et mer bevisst forhold til norskfaget dersom man knyttet den 

introduksjonen av faget som det er vanlig å starte skoleåret med, opp mot vurdering og valg 

av lærebøker. 

 

Tabell 12 – Hvor ofte vurderes bytte av norskverk? 
 Antall % 

Hvert år 75 18,7 % 

Hver annet år 19 4,7 % 

Hvert tredje år 20 5,0 % 

Hvert fjerde år eller sjeldnere 50 12,4 % 

Variabelt, avhengig av skolereformer, 

politikk, nye utgaver etc. 

232 57,7% 

Annet 4 1,0 % 

Ikke svart 2 0,5 % 

Sum 402 100% 

 

Det varierer hvor ofte lærerne vurderer å skifte norskverk. 19% av lærerne sier de 

vurderer læreverkene for bytte hvert år. 5% av lærerne vurderer å bytte norskverk hvert tredje 

år. Dette er trolig fordi de følger en klasse i tre år, og således finner det naturlig å bruke 

samme læreverket i disse tre årene. Flertallet av lærerne (58%) sier det ikke er et fast 

tidsintervall mellom hver gang de vurderer å skifte lærebok, men at dette varierer, avhengig 
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av skolereformer, skolepolitikk (for eksempel utlånsordningen) og nye utgaver av lærebøkene 

(tabell 12).  

 
Tabell 13 – Har skolen en strategi ved lærebokvalg? 
 Antall % 

Ja 66 16,4 % 

Nei 204 50,7 % 

Vet ikke 130 32,3 % 

Ikke svart 2 0,5 % 

Sum 402 100% 

 

Det er relativt få lærere som sier at skolen de jobber på, har en strategi for lærebokvalg 

(tabell 13). Halvparten av lærerne sier at skolen ikke har en slik strategi for valg av lærebøker. 

Det kan selvsagt være at den enkelte seksjon har en slik strategi, men dette kan også tyde på at 

valg av lærebøker ikke bygger på en bevisst og systematisk prosess fra skolenes side. At 

skolenes strategi ved valg av lærebøker er utydelig eller fraværende, understrekes ved at 32% 

av lærerne ikke vet om skolen har en slik strategi. Det kan riktignok være at noen av disse 

lærerne er nye ved skolene, slik at de ikke kjenner systemet ved skolen på dette området. 

Tallene viser nok også at lærebokvalg ikke er et fokusområde for skolen som helhet. 

 
Tabell 14 – Har skolen utviklet felles kriterier for valg av lærebøker? 
 Antall % 

Ja 13 3,2 % 

Nei 285 70,9 % 

Vet ikke 103 25,6 % 

Ikke svart 1 0,2 % 

Sum 402 100% 

 

Det er heller ikke mange av lærerne som sier at skolene har utarbeidet felles kriterier 

for valg av lærebøker (tabell 14). Bare 3% av lærerne sier at skolene har utarbeidet slike 

kriterier. 70% sier at slike felles kriterier ikke finnes, mens det også her er en stor andel lærere 

som ikke vet om skolen har en kriterieliste for valg av lærebøker (25%). 
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Tabell 15 – Har norskseksjonen eller du som norsklærere utarbeidet kriterier for valg av 
lærebøker? 
 Antall % 

Ja, norskseksjonen 30 7,5 % 

Ja, egne kriterier 23 5,7 % 

Nei 290 72,1 % 

Vet ikke 59 14,7 % 

Sum 402 100% 

 

Det er kanskje vanskelig å utarbeide en liste med kriterier som kan egne seg for valg 

av lærebøker i alle fag. Noen kriterier burde man kunne bli enige om uavhengig av fag. Andre 

kriterier vil være fagavhengig, slik at det er hensiktsmessig å la faggruppene avgjøre hvilke 

kriterier man vil vektlegge ved valg av lærebøker. I tabell 15 ser vi hvorvidt norskseksjonene 

på skolene eller den enkelte norsklærer har utviklet kriterier for valg av lærebøker. Bare 7,5% 

av norskseksjonene har laget slike kriterier, og bare 6% av norsklærerne har laget seg egne 

kriterier som legges til grunn for lærebokvalg. 72% av lærerne svarer at det ikke finnes slike 

kriterier ved norskseksjonene, mens det også her er en del lærere som sier at de ikke vet om 

det er utarbeidet kriterier (15%). 

Jeg finner det litt overraskende at så få norskseksjoner har utarbeidet kriterier som 

legges til grunn når ny lærebok skal velges. Jeg tror nok de fleste lærere har sine krav til en 

lærebok. Kanskje er disse en slags taus kunnskap som ligger bak valg av lærebok. Jeg mener 

likevel at det å utarbeide kriterier som skal ligge til grunn for lærebokvalg, vil være med å 

skape en debatt og en bevisstgjøring med hensyn til hva som er en god lærebok, og ikke minst 

bidra til at valg av lærebok blir en prosess der bevisst, formalisert vurdering råder. 

 
Tabell 16 – Henter du inn vurderingseksemplar av lærebøkene før valg? 
 Antall % 

Ja, fra alle forlag 194 48,3 % 

Ja, fra noen forlag 179 44,5 % 

Ja, fra ett forlag 2 0,5 % 

Nei 11 2,7 % 

Annet 5 1,2 % 

Ikke svart 11 2,7 % 

Sum 402 100% 
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Nesten alle lærerne sier at de henter inn vurderingseksemplar fra flere forlag før et 

læreverk velges, 48% sier de henter inn vurderingseksemplar fra alle aktuelle forlag, mens 

45% henter inn vurderingseksemplar fra noen forlag (tabell 16). Vi ser altså at valg av 

læreverk for nesten alle lærernes tilfelle gjøres etter en vurdering av flere læreverk. Hvordan 

gjøres så vurderingen av de ulike læreverkene? 

 

Tabell 17 – Hvordan leser du gjennom læreverket før valg? 
 Antall % 

Leser hele læreboken 31 7,7 % 

Leser utvalgte deler av boken 225 56,0 % 

Blar gjennom boken  119 29,6 % 

Bruker innholdsfortegnelsen 14 3,5 % 

Leser ikke i boken 3 0,7 % 

Annet 8 2,0 % 

Ikke svart 2 0,5 % 

Sum 402 100% 

 

Tabell 17 viser hvordan lærerne gjennomgår lærebøkene før valg. Av denne tabellen 

ser vi at nokså få lærere leser gjennom hele læreboken. Over halvparten av lærerne (56%) sier 

at de leser utvalgte deler av boken, mens 30% sier de blar gjennom boken for å få et inntrykk 

av den. 3,5% av lærerne vurderer bøkene ut i fra innholdsfortegnelsen.  

Dersom valg av lærebok baseres på alle bøkene som finnes på markedet, vil det være 

en svært omfattende jobb å lese gjennom alle bøkene i sin helhet. Vi ser at flertallet nøyer seg 

med å lese utvalgte deler av bøkene. Ved å lese enkelte deler og sammenligne disse delene i 

de ulike bøkene, tror jeg nok man kan danne seg et visst bilde av hvilken lærebok man mener 

er best. Dersom man bare blar gjennom boken eller bruker innholdsfortegnelsen, tror jeg man 

kan risikere å sitte igjen med et overfladisk inntrykk av boken, noe som kan føre til at man 

velger en bok man ikke blir fornøyd med. Ved en slik gjennomgang av læreverket kan man 

heller ikke klare å vurdere de sider ved lærebøkene som godkjenningsordningen omfattet. 
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Tabell 18 – Samarbeider du med andre norsklærere før valg av lærebok? 
 Antall % 

Ja, alltid 280 69,7 % 

Ofte 69 17,2 % 

Av og til 39 9,7 % 

Sjelden 5 1,2 % 

Aldri 4 1,0 % 

Ikke svart 5 1,2 % 

Sum 402 100% 

 

En grundig vurdering av ulike læreverk er en tidkrevende prosess. For å lette arbeidet 

med vurdering av lærebøkene, kan lærerne samarbeide. Dette skjer også i stor grad på skolene 

(tabell 18). 70% av lærerne sier at de alltid samarbeider, mens 17% sier de ofte samarbeider 

før valg. Bare noen få lærere samarbeider sjelden eller aldri om valg av lærebøker. Gjennom 

et slikt samarbeid kan man klare å vurdere flere bøker, og vurderingen kan bli grundigere enn 

dersom man gjør jobben alene. Man kan også få en diskusjon om bøkene, noe som igjen kan 

sikre en mer bevisst valgprosess. 

 

3.5  Godkjenningsordningen 
 

I 1889 ble det innført godkjenningsordning for kristendomsbøker i Norge. Denne 

godkjenningsordningen, som etter hvert utviklet seg til å gjelde alle lærebøker, har i over 

hundre år regulert skolens innhold. I juni 2000 ble godkjenningsordningen for lærebøker 

opphevet. Argumentene for opphevingen var at ordningen var blitt overflødig, læreplanene er 

grunnlag for undervisningen, ikke lærebøkene. Det skal i større grad være opp til lærerne og 

skolene og utforme undervisningen uavhengig av lærebøkene. Forlag, forfattere og fagmiljøer 

skal sørge for kvalitetskontroll av lærebøkene med hensyn til innhold, likestilling og språklig 

kontroll (Bratholm 2001 s.18). 

Det er foreløpig tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette vil få for lærebøkene. I 

spørreundersøkelsen stilte jeg en del spørsmål som omhandler lærernes kjennskap til 

godkjenningsordningen, deres syn på en slik ordning og opphevningen av den, samt hvordan 

lærerne vurderer betydningen av noen av de sidene godkjenningsordningen omfattet. 
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Tabell 19 - I hvilken grad har du kjennskap til godkjenningsordningen? 
  
 Antall % 

Ikke i det hele tatt 57 14,2 

I ganske liten grad 116 28,9 

I middels stor grad 126 31,3 

I ganske stor grad 75 18,7 

I svært stor grad 23 5,7 

Ikke svart 5 1,2 

Sum 402 100% 

 

En nokså stor andel av lærerne i undersøkelsen sier at de har liten kjennskap til 

godkjenningsordningen. 14% kjenner ikke til at det har eksistert en slik ordning, mens rundt 

60% sier de kjenner ordningen i ganske liten eller middels grad. Bare rundt 5% sier de har 

svært god kjennskap til godkjenningsordningen (tabell 19). 

 

Tabell 20 - I hvilken grad har oppheving av godkjenningsordning fått konsekvenser for 
valg av lærebøker? 
  
 Antall % 

Ikke i det hele tatt 193 48% 

I svært liten grad 108 26,9% 

I ganske liten grad 53 13,2% 

I middels stor grad 39 9,7% 

I ganske stor grad 5 1,2% 

I svært stor grad 1 0,2% 

Ikke svart 3 0,7% 

Sum 402 100% 

 

Opphevingen av godkjenningsordningen har i liten grad fått konsekvenser for valg av 

lærebøker (tabell 20). 48% av lærerne sier at opphevingen ikke har fått konsekvenser for valg 

av lærebøker i det hele tatt, 27% sier det i ganske liten grad har fått konsekvenser. Bare en 

lærer sier at opphevingen i svært stor grad har fått konsekvenser for valg av lærebøker.  

Det kan være ulike årsaker til dette. Norskverkene som var på markedet da 

undersøkelsen ble gjennomført, var alle godkjente. Like viktig er det nok at kjennskapen til 
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godkjenningsordningen er relativt dårlig, slik at det heller ikke får store konsekvenser at 

ordningen blir tatt bort. 

 
Tabell 21 - Synes du det er behov for å ha en godkjenningsordning for lærebøker? 
  
 Antall % 

Ja 160 39,8% 

Nei 86 21,4% 

Vet ikke 154 38,3% 

Ikke svart 2 0,5% 

Sum 402 100% 

 

Om lag 40% av lærerne mener det er behov for å ha en godkjenningsordning for 

lærebøker. 22% mener at det ikke er behov for en slik ordning, mens 38% sier at de ikke vet 

om det er nødvendig at lærebøker gjennomgår en godkjenning slik de har gjort frem til juni 

2000 (tabell 21).  

 

Tabell 22 -  Synes du det er vanskeligere å vurdere bøker uten godkjenningsordning? 
  
 Antall % 

Ja 108 26,9% 

Nei 175 43,5% 

Vet ikke 117 29,1% 

Ikke svart 2 0,5% 

Sum 402 100% 

 
 

27% av lærerne mener det er blitt vanskeligere å vurdere lærebøker etter opphevingen, 

29% vet ikke om det er blitt vanskeligere å vurdere lærebøker, mens 43% ikke synes det er 

blitt vanskeligere å vurdere lærebøker etter at ordningen ble opphevet (tabell 22). 

Tatt i betraktning at kjennskapen til godkjenningsordningen er dårlig, er det naturlig at 

lærerne svarer at de ikke vet om det er behov for å ha en slik ordning og at det ikke er 

vanskeligere å vurdere lærebøker nå. Lærere som ikke har kjent til godkjenningen av 

lærebøker, har da trolig vurdert bøkene også på de områder som er omfattet av 

godkjenningsordningen, slik at praksis etter opphevingen ikke endres betydelig. 
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Retningslinjene for godkjenningsordningen er gitt i Forskrift for godkjenningsordning 

av lærebøker for grunnskolen og videregående opplæring. Godkjenningen omfatter 

lærebokens pedagogiske utforming, en fagdidaktisk vurdering av læreboken i forhold til 

læreplanens generelle og fagspesifikke del, en språklig granskning foretatt av Norsk Språkråd 

og en likestillingsgranskning. I undersøkelsen ber jeg lærerne si noe om hvilken betydning 

disse ulike sidene ved en lærebok har for valget av lærebok. 

 
Tabell 23 - Hvilken betydning har det at læreboka er språklig korrekt? 
  
 Antall % 

Ingen betydning 5 1,2% 

Ganske liten betydning 8 2,0% 

Middels stor betydning 13 3,2% 

Ganske stor betydning 82 20,4% 

Svært stor betydning 292 72,6% 

Ikke svart 2 0,5% 

Sum 402 100% 

 

Når det gjelder sider som godkjenningsordningen omfattet, er det størst enighet om at 

læreboken bør være språklig korrekt. Over 90% sier at dette har svært stor eller ganske stor 

betydning (tabell 23).  

Den språklige granskningen er kanskje det minst omstridte leddet i 

godkjenningsordningen (Johnsen 1999 s. 134). Språkrådets konsulenter kontrollerer 

rettskriving, ordbruk og formverk ut i fra læreboknormalen. Granskningen omfatter altså bare 

språklig korrekthet. Den gir ikke noe garantistempel for at språket er godt. Idealer som 

språkriktighet, klarhet, enkelhet og norskhet er ikke ensbetydende med det som er pedagogisk 

fordelaktig (Simonsen 1999 s. 28). Likevel ser vi at dette leddet har stor betydning for lærerne 

i undersøkelsen. 

Et annet ledd i godkjenningsordningen er en fagdidaktiske granskningen av 

lærebøkene. Denne har sikret at bøkene tilfredsstiller skolens overordnede mål og kravene i 

de fagspesifikke læreplanene. 
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Tabell 24 - Hvor stor betydning har det at læreplanens mål er oppfylt i læreboken? 
  
 Antall % 

Ingen betydning 4 1,0% 

Ganske liten betydning 8 2,0% 

Middels stor betydning 24 6,0% 

Ganske stor betydning 140 34,8% 

Svært stor betydning 224 55,7% 

Ikke svart 2 0,5% 

Sum 402 100% 

 

Det er et overveiende flertall av lærerne i denne undersøkelsen som mener det er viktig 

at læreplanens mål er oppfylt i lærebøkene. Om lag 90% av lærerne mener at dette er av svært 

stor eller ganske stor betydning (tabell 24). Samtidig var et av argumentene for å oppheve 

godkjenningsordningen nettopp at læreplanene skal være viktigste styringsorgan for 

undervisningen, og at lærebøkene kan oppfattes begrensende i forhold til å tolke læreplanene 

og planlegge undervisningen (Bratholm 2001 s. 20).  

Når det likevel er et klart flertall som mener det er av stor betydning at læreplanens 

mål er oppfylt i læreboken, tror jeg dette har sammenheng med at læreboken fortsatt har en 

svært sentral rolle i undervisningen. Vi har tradisjon for at læreboken styrer undervisningen, 

og det gir læreren en trygghet for at alle emnene i læreplanen dekkes når læreplanmålene er 

oppfylt i lærebøkene. Samtidig har godkjenningsordningen bidratt til at vi har lærebøker som i 

stor grad har speilet læreplanene –  ”alt er med”. Dette er en tradisjon som har blitt et 

garantistempel ved lærebøkene, en garanti for at man jobber med de emnene man skal etter 

læreplanen. 
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Tabell 25 - Hvilken betydning har det at læreboka ikke er krenkende/diskriminerende? 
  
 Antall % 

Ingen betydning 8 2,0% 

Ganske liten betydning 23 5,7% 

Middels stor betydning 51 12,7% 

Ganske stor betydning 95 23,6% 

Svært stor betydning 220 54,7% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

Godkjenningsordningen har også hatt et ledd som ivaretar synet om at lærebøkenes 

innhold ikke skal virke diskriminerende på enkelte folkeslag eller kulturer (NOU 1978:26). 

Dette kriteriet blir tillagt svært stor eller ganske stor betydning av rundt 80% av lærerne i 

undersøkelsen (tabell 25). 

 
Tabell 26 - Hvilken betydning har det at likestillingens prinsipper er synlige i læreboka? 
  
 Antall % 

Ingen betydning 18 4,5% 

Ganske liten betydning 38 9,5% 

Middels stor betydning 97 24,1% 

Ganske stor betydning 143 35,6% 

Svært stor betydning 101 25,1% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

I 1974 ble et nytt kriterium lagt til godkjenningsordningen, nemlig likestilling mellom 

kjønnene. Målsetningen om at læremidlene skal framstille menn og kvinner på en måte som 

bidrar til å endre tradisjonell yrkes- og rollefordeling, har nok vært et viktig bidrag for å 

fremme likestilling mellom kjønnene. Likestillingsspørsmål var den viktigste årsaken til at 

lærebøker for grunnskolen måtte endres før de ble godkjent i forbindelse med nye lærebøker 

til L-97 (Westlie 1998 s. 28).  

Det har blitt stilt spørsmål ved likestillingsgranskningen og behovet for en slik 

granskning. Ved opphevningen av godkjenningsordningen skal fortsatt hensynet til likestilling 
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ivaretas med hjemmel i Likestillingsloven. For lærerne i denne undersøkelsen, kan det se ut til 

at hensynet til likestilling er det området som har minst betydning av de områdene 

godkjenningsordningen omfattet (tabell 26). Ca 60% av lærerne sier at det har stor eller 

ganske stor betydning at likestillingens prinsipper er synlige i læreboken. Det kan være fordi 

dette hensynet har vært ivaretatt gjennom godkjenningsordningen, slik at lærerne ikke har 

funnet overtramp i lærebøkene. Kanskje er andre forhold ved lærebøkene viktigere enn om 

lærebøkene fremmer likestilling mellom kjønnene. I så fall kan det være berettiget å 

opprettholde en viss vurdering av likestillingens prinsipper selv om godkjenningsordningen er 

opphevet. 

 
3. 6  Faktorer knyttet  til forfatter og forlag 

 

Aanebys studie av naturfagslæreres valg av læreverk viser at lærernes faglige 

bakgrunn er viktig for valg av læreverk (Aaneby 1991 s. 24.) Hvordan forholder lærerne i mitt 

materiale seg til dette? 

 

Tabell 27 - Hvilken betydning har det at du har kjennskap til lærebokens forfattere? 

 Antall % 

Ingen betydning 109 27,1% 

Ganske liten betydning 146 36,3% 

Middels stor betydning 75 18,7% 

Ganske stor betydning 53 13,2% 

Svært stor betydning 7 1,7% 

Ikke svart 12 3,0% 

Sum 402 100% 

 

For lærerne i denne undersøkelsen ser det ikke ut til at det å kjenne til lærebokens 

forfattere er av avgjørende betydning for valg av lærebok. Ca 15% av lærerne sier at 

kjennskap til forfatterne har svært stor eller ganske stor betydning for valg av lærebok, mens 

et klart flertall av lærerne sier at kjennskap til forfatterne har ingen eller ganske liten 

betydning (tabell 27). 

Det kan være ulike grunner til dette. Den viktigste årsaken tror jeg er at forfatterne av 

læreboken ikke jobber alene om læreboken. Dette finner også Flottorp i en undersøkelse av 
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forlagenes rolle i lærebokutvikling (Flottorp 2002). Mange ulike faktorer styrer utformingen 

av læreboken. Læreplanen legger rammer for lærebøkene, og fram til år 2000 har også 

godkjenningsordningen lagt visse rammer for bøkenes utforming. I tillegg skal bøkene selge. 

Læreverkene for norskfaget er resultat av teamarbeid, der flere forfattere er involvert. 

Samtidig spiller forlagene en viktig rolle i utformingen av læreboken. Forlagene plukker ut 

forfattere, velger konsept, tar endelige avgjørelser, redaktører og konsulenter kommer med 

innspill før det endelige verket foreligger. Dermed har den enkelte forfatter bare en brikke i en 

større prosess. Jeg tror dette gjør at kjennskap til forfatterne ikke har så stor betydning for 

valg av læreverk.  

 

Tabell 28 - Hvilken betydning har det at lærebokforfatterne har praksis fra videregående 

skole? 

 Antall % 

Ingen betydning 17 4,2% 

Ganske liten betydning 23 5,7% 

Middels stor betydning 92 22,9% 

Ganske stor betydning 148 36,8% 

Svært stor betydning 114 28,4% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

Det er som vi så, ikke avgjørende at lærerne har kjennskap til forfatterne. Flertallet av 

lærerne ønsker imidlertid at lærebokforfatterne skal ha praksis fra videregående skole (tabell 

28). 65% av lærerne mener det har svært stor eller ganske stor betydning at forfatterne har 

erfaring med å undervise i faget de skriver lærebok for. Det kan tyde på at forfatternes 

kjennskap til undervisningsfaget og skolehverdagen blir et garantistempel for lærebøkene – 

ved at de bygger på utprøvde opplegg og et erfaringsmessig syn på hvordan man kan og bør 

undervise.  
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Tabell 29 - Hvilken betydning har det at forfatterne er synlige i læreboken? 

 Antall % 

Ingen betydning 112 27,9% 

Ganske liten betydning 144 35,8% 

Middels stor betydning 89 22,1% 

Ganske stor betydning 36 9,0% 

Svært stor betydning 6 1,5% 

Ikke svart 15 3,7% 

Sum 402 100% 

 

Vi har sett at et flertall av lærerne ønsker at lærebokforfatterne skal har 

undervisningspraksis fra videregående skole. Det er imidlertid ikke så viktig at man har 

kjennskap til forfatterne. Likeledes er det heller ikke viktig at forfatterne er synlige i 

læreboken. Bare 10% av lærerne sier at det er svært viktig eller ganske viktig med synlige 

forfattere. For 65% av lærerne har det ganske liten eller ingen betydning at lærerne er synlige 

i boken (tabell 29). 
 
Tabell 30 - Hvilken betydning har informasjon fra forlaget? 

 Antall % 

Ingen betydning 17 4,2% 

Ganske liten betydning 73 18,2% 

Middels stor betydning 163 40,5% 

Ganske stor betydning 127 31,6% 

Svært stor betydning 10 2,5% 

Ikke svart 12 2,9% 

Sum 402 100% 

 

I løpet av et skoleår mottar man som lærer nokså mye informasjon om læreverk fra 

forlagene. Denne informasjonen har en viss betydning for valg av lærebok, men den ser ikke 

ut til å være avgjørende. Bare noen få lærere (3%) sier at denne informasjonen har svært stor 

betydning, mens 32% sier at informasjonen har ganske stor betydning og 41% sier at 

forlagenes informasjon har middels stor betydning for valg av lærebok (tabell 30). 
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Tabell 31 - Hvilken betydning har kurs i regi av forlagene? 

 Antall % 

Ingen betydning 26 6,5% 

Ganske liten betydning 67 16,7% 

Middels stor betydning 138 34,3% 

Ganske stor betydning 134 33,3% 

Svært stor betydning 29 7,2% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

I forbindelse med lansering av nye lærebøker eller reviderte utgaver av lærebøker, 

arrangerer mange forlag ”kurs” der man presenterer læreboken, gir metodiske tips og gjerne et 

foredrag om et emne innenfor faget. I tillegg følger ofte servering, og deltakerne får gratis 

eksemplar av lærebøkene. Ansatte i forlag som jeg har snakket med under arbeidet med dette 

prosjektet, mener at disse forlagskursene er svært viktige og at evalueringer de får tilbake fra 

lærerne, bekrefter at disse kursene er viktige for valg av lærebok. I denne undersøkelsen sier 

7% av lærerne at forlagskurs har svært stor betydning for valg av lærebok. Nesten 70% sier at 

slike kurs har ganske stor eller middels stor betydning for lærebokvalg (tabell 31). 

Det ser altså ikke ut til å være slik at det er naturlig å velge et læreverk man har blitt 

kurset i. Kanskje er spørsmålet om betydningen av forlagskurs ikke like relevant for alle 

lærerne i denne undersøkelsen fordi en del av lærerne som deltar i denne undersøkelsen, 

kommer fra områder som ligger for langt unna de stedene der forlagene arrangerer kurs, og at 

forlagskurs således ikke inngår som en del av arbeidet knyttet til valg av lærebok.  

Om lag 1/3 av lærerne sier likevel at disse kursene har ganske stor betydning for valg 

av læreverk. Jeg tror slike forlagskurs er viktige av ulike grunner. For det første får man en 

presentasjon av læreverket og dermed en støtte i arbeidet med å vurdere lærebøkene. Videre 

får man en faglig oppdatering, og kontakt med andre lærere gir mulighet for 

erfaringsutveksling utover det miljøet man til daglig er en del av. Kursene er gratis, og de er 

gjerne lagt til kveldstid slik at det ikke koster skolene noe at lærerne deltar. Det er svært 

begrensede midler til etterutdanning i skolen, og dermed blir slike kurs kjærkomne. Med 

matservering og utdeling av gratiseksemplarer  av lærebøkene, er nok kursene utvilsomt god 

markedsføring for forlagene. 
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Tabell 32 - Hvilken betydning har det at forlaget gir ut gratis vurderingseksemplar av 
læreboken? 
 Antall % 

Ingen betydning 4 1,0% 

Ganske liten betydning 20 5,0% 

Middels stor betydning 70 17,4% 

Ganske stor betydning 137 34,1% 

Svært stor betydning 161 40,0% 

Ikke svart 10 2,5% 

Sum 402 100% 

 

Et kriterium som det er stor enighet om at er viktig for valg av læreverk, er at 

forlagene gir ut gratis vurderingseksemplar av lærebøkene. 40% av lærerne sier dette har 

svært stor betydning, 34% sier det har ganske stor betydning (tabell 32). Det å vurdere og 

velge lærebøker er et svært omfattende arbeid, og da er det nok viktig at lærebøkene er lett 

tilgjengelige, slik at man ikke må bruke tid og energi på å skaffe seg lærebøkene. 

 

3.7  Faktorer knyttet til læreverket som helhet 
 

Et læreverk for norskfaget består som regel av en rekke komponenter. Dermed kan 

læreverket nesten være tilstrekkelig som eneste læremiddel. Samtidig kan det bli mye å 

forholde seg til – og bære på – for elevene. Vi skal se hvordan lærerne forholder seg til dette. 

 

Tabell 33 - Hvilken betydning har det at læreboken består av få enheter? 

 Antall % 

Ingen betydning 22 5,5% 

Ganske liten betydning 80 19,9% 

Middels stor betydning 107 26,6% 

Ganske stor betydning 131 32,6% 

Svært stor betydning 48 11,9% 

Ikke svart 14 3,5% 

Sum 402 100% 
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Ca 12% av lærerne mener altså at det er svært viktig at læreboken skal bestå av få 

enheter, 33% sier dette har ganske stor betydning, mens de resterende 55% av lærerne sier 

dette har middels, ganske liten eller ingen betydning. Det ser altså ikke ut til å ha avgjørende 

betydning for valg av lærebøker hvorvidt læreverket består av mange komponenter eller ikke 

(tabell 33).  

 

Tabell 34 - Hvilken betydning har det at læreboken har arbeidsbok? 

 Antall % 

Ingen betydning 30 7,5% 

Ganske liten betydning 85 21,1% 

Middels stor betydning 129 32,1% 

Ganske stor betydning 99 24,6% 

Svært stor betydning 50 12,4% 

Ikke svart 9 2,2% 

Sum 402 100% 

 

Det er heller ikke stor andel av lærerne som mener det er svært viktig at læreboken har 

arbeidsbok. 13% av lærerne mener det har svært stor betydning at læreverket har arbeidsbok, 

25% sier det har ganske stor betydning. Rundt 30% av lærerne mener arbeidsbok har ganske 

liten eller ingen betydning (tabell 34) 

Jeg finner en tendens til at lærere som bruker lærebøker for yrkesfag og for norsk som 

andrespråk, i større grad mener det er viktig med arbeidsbok enn lærere som bruker bøkene 

for allmennfag. Visse forbehold må tas i forhold til denne tendensen, da fordelingen mellom 

lærere som underviser i norsk for allmennfag, norsk for yrkesfag og norsk som andrespråk i 

utvalget ikke er jevn. Jeg tror nok likevel at det kan være større behov for arbeidsbøker i 

norsk som andrespråk, da arbeidsbøkene her utfyller grunnbøkene og inneholder oppgaver 

som man bruker i større grad med andrespråkselever enn med elever som har norsk som 

morsmål. For yrkesfaglige norskbøker er det noen forlag som legger yrkesfagstoffet til 

arbeidsbøkene (Berg 1999 s. 25). Dermed blir arbeidsbøkene en støtte til å ivareta kravet om 

yrkesretting. Således er det kanskje viktigere med arbeidsbøker for yrkesfaglige læreverk enn 

for allmennfaglige læreverk.  

 

 

 39 



Tabell 35 - Hvilken betydning har det at boken har tilleggsmateriell (musikk, bilder, 
transparenter m.m.) 
 Antall % 

Ingen betydning 5 1,2% 

Ganske liten betydning 15 3,7% 

Middels stor betydning 76 18,9% 

Ganske stor betydning 162 40,3% 

Svært stor betydning 137 34,1% 

Ikke svart 7 1,7% 

Sum 402 100% 

 

Tilleggsmateriell i form av CD/kassetter er av stor betydning for valg av lærebok. 

Nesten 75% av lærerne sier at slikt utstyr er svært viktig eller ganske viktig (tabell 35). 

Tilleggsmateriell gir læreren tilgjengelig støttemateriell til alle læreplanens mål. Gjennom 

slikt utstyr blir det lettere for læreren å bruke bilder og musikk i undervisningen, fordi dette 

blir mer tilgjengelig, man slipper å samle utstyret selv, og ressursene er tilpasset dagens 

teknologi. CD/kassetter inneholder ofte innleste tekster fra lærebokens tekstsamling. Disse 

kan være velegnet som variasjon av undervisningen, men også som støtte for elever med 

lesevansker.  

 

Tabell 36 -  Hvilken betydning har det at boken har digitalt tilleggsmateriell? 

 Antall % 

Ingen betydning 17 4,2% 

Ganske liten betydning 62 15,4% 

Middels stor betydning 112 27,9% 

Ganske stor betydning 127 31,6% 

Svært stor betydning 73 18,2% 

Ikke svart 11 2,7% 

Sum 402 100% 

 

Mens ulike former for tilleggsmateriell ser ut til å ha betydning for valg av læreverk, 

ser det ut til at det betyr mindre om læreverket har digitalt tilleggsmateriell. Ca 20% av 

lærerne sier at digitalt tilleggsmateriell har ganske liten eller ingen betydning for bokvalget, 
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mens 18% sier dette har svært stor betydning. For flertallet av lærere, rundt 60%, har digitalt 

materiell ganske stor eller middels stor betydning (tabell 36). 

At digitalt utstyr blir regnet som mindre viktig enn annet tilleggsutstyr, har nok både 

sammenheng med at datautstyr er en knapp faktor i de fleste skoler og med lærernes 

kompetanse i pedagogisk bruk av data. Tilgangen til datautstyr er ennå ikke så god at det er 

mulig å bruke digitale læremidler kontinuerlig i undervisningen i fag der bruk av data ikke 

kreves i læreplanen. Jeg tror også at mange lærere ikke føler seg trygge nok i pedagogisk bruk 

av data til at digitale læremidler får en sentral rolle i undervisningen. Denne undersøkelsen er 

gjennomført første halvår av 2001. Utviklingen innen - og bruken av IKT går fort, og bruk av 

IKT er et satsingsområde i skolen. Det kan nok således tenkes at digitalt tilleggsutstyr blir 

viktigere for valg av lærebøker i tiden framover. 

 

Tabell 37 - Hvilken betydning har det at læreboken har lærerveiledning? 

 Antall % 

Ingen betydning 10 2,5% 

Ganske liten betydning 28 7,0% 

Middels stor betydning 97 24,1% 

Ganske stor betydning 156 38,8% 

Svært stor betydning 106 26,4% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

En komponent som ser ut til å være viktig ved læreverket, er lærerveiledningen. Om 

lag 65% av lærerne sier at lærerveiledningen har svært stor eller ganske stor betydning for 

valg av læreverk, mens knapt 10% sier at en slik veiledning har ganske liten eller ingen 

betydning for valg (tabell 37).  

Jeg har nevnt tidligere at læreverkene for norskfagene er svært omfattende, med 

mange komponenter. Lærebøkene inneholder ofte en del metodiske tips til hvordan boken kan 

brukes, og til hvordan undervisningen kan legges opp. Mange av læreverkene har i tillegg 

lærerveiledninger med slike ”oppskrifter”, kopieringsoriginaler, transparenter med mer, alt 

dette kan lette en lærers arbeid, og særlig være en støtte for lærere som er usikre på hvordan 

de skal legge opp undervisningen i et emne.  
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Denne undersøkelsen viser at svært mange lærere ønsker en slik lærerveiledning.  

Undersøkelsen sier imidlertid ikke noe om hva slags lærerveiledninger lærerne ønsker seg 

eller hvordan og i hvilken grad slike veiledninger brukes. Skjelbred (2002) fokuserer i en  

intervjueundersøkelse av 36 øvingslærere blant annet på lærerveiledninger. Av denne 

undersøkelsen går det fram at lærerne ønsker seg lærerveiledninger som er praktiske, og som 

gjør lærerjobben lettere. Halvparten av de intervjuede lærerne sier de er fornøyd med 

læreveiledningene de bruker. Det ser imidlertid ikke ut til at lærerveiledningene brukes i 

veldig stor grad. På spørsmålet om hvor mye lærerne bruker veiledningene, er det ingen av 

lærerne som svarer ”veldig ofte”, og 1/3 av lærerne svarer sjelden eller aldri. De som bruker 

lærerveiledninger, begrunner bruken med at de får praktiske tips, mens de som i mindre grad 

bruker veiledningene, forklarer dette med at de stoler på egen erfaring. I den grad 

lærerveiledningene brukes, bruker halvparten av lærerne mer enn en slik veiledning.  

 

3.8  Faktorer knyttet til pris og fysisk holdbarhet 
 
Tabell 38 - Hvilken betydning har det at prisen på læreboken er rimelig i forhold til bokens 
kvalitet? 
 Antall % 

Ingen betydning 13 3,2% 

Ganske liten betydning 57 14,2% 

Middels stor betydning 135 33,6% 

Ganske stor betydning 124 30,8% 

Svært stor betydning 65 16,2% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

I motsetning til grunnskolen, betaler elevene i den videregående skolen selv for sine 

lærebøker. Med unntak av utlånsordningen, som ble gjennomført i skoleårene 1999/2000 og 

2000/2001, må ikke skolene/lærerne tenke på bøkenes gjenbruksverdi og salgbarhet. Det ser 

heller ikke ut til at disse faktorene er av avgjørende betydning når lærebok skal velges. Bare 

16% av lærerne sier at det er av stor betydning at prisen på læreboken er rimelig i forhold til 

bokens kvalitet. 31% sier dette har ganske stor betydning, mens rundt 50% av lærerne sier at 

pris har middels stor, ganske liten eller ingen betydning for valg av lærebok (tabell 38). 
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En årsak til at pris ikke er avgjørende for valg av lærebok, er nok at det er elevene selv 

som betaler for sine lærebøker. I tillegg er det også slik at avtaler for forlagsbransjen gjør at 

det er små prisforskjeller på lærebøkene. Lærebokmarkedet er regulert gjennom 

Bransjeavtalen, lærebøker skal bare selges gjennom bokhandlere, og prisen er fast. 

Lærebøkene for norskfaget er relativt like, og prisforskjellene er forholdsvis små. Dette kan – 

ved siden av at elevene selv betaler for sine bøker -  forklare at rundt halvparten av lærerne 

sier at pris har svært stor eller ganske stor betydning for valg av læreverk, mens den andre 

halvparten sier dette ikke har så stor betydning for valg av læreverk. 

 

Tabell 39 - Hvilken betydning har det at læreboken har solid innbinding? 

 Antall % 

Ingen betydning 9 2,2% 

Ganske liten betydning 53 13,2% 

Middels stor betydning 126 31,3% 

Ganske stor betydning 128 31,8% 

Svært stor betydning 78 19,4% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

Nesten 20% av lærerne sier at det er svært viktig at læreboken har solid innbinding. 

Over 60% sier at solid innbinding er av ganske stor eller middels stor betydning (tabell 39). 

Vi ser altså at bokens innbinding er viktig, men ikke avgjørende for valg av lærebok. Dette 

kan være fordi bøkene ikke er skolenes eiendom, slik at skolene ikke trenger å tenke på 

bøkenes holdbarhet. Lærebøkene revideres og skiftes ut med jevne mellomrom, noe som også 

stiller mindre krav til solid innbinding.  

Paasche-Aasen (1999 s. 67) peker på en tendens når det gjelder innbinding av 

lærebøker. Bøker for grunnskolen bindes inn med stivbind, mens bøker for videregående 

skole ofte heftes. Årsaken til dette er at grunnskolebøkene skal brukes over flere år, mens 

bøkene for videregående skole kjøpes av elevene for bruk et år. For norskfaget er imidlertid 

de fleste grunnbøkene bundet med stivbind. Arbeidsbøker og tilleggshefter er i større grad 

heftet. Dette kan ha sammenheng med at grunnbøkene gjerne brukes på flere trinn, særlig 

bøkene for VKI og VKII er ofte slått sammen til en grunnbok, og også tekstsamlingene skal 
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følge elevene flere år. Kanskje er ikke kravet om solid innbinding avgjørende for valg av 

læreverk fordi de fleste av norskbøkene på markedet er nokså solid innbundet. 

 

3.9  Faktorer knyttet til layout 
  

Lærebøkene for norskfaget i den videregående skolen er jevnt over flotte og påkostede 

med hensyn til layout (Hardersen 1998 s. 38). Hvilken betydning har så ulike faktorer knyttet 

til layout for valg av lærebøker? 

 

Tabell 40 - Hvilken betydning har det at læreboken har tiltalende layout? 

 Antall % 

Ingen betydning 3 0,7% 

Ganske liten betydning 22 5,5% 

Middels stor betydning 100 24,9% 

Ganske stor betydning 194 48,3% 

Svært stor betydning 76 18,9% 

Ikke svart 7 1,7% 

Sum 402 100% 

 

Tiltalende layout ser ut til å ha nokså stor betydning for valg av lærebøker. Ca 70% av 

lærerne sier at tiltalende layout har svært stor eller ganske stor betydning, og bare 6% sier at 

dette har ganske liten eller ingen betydning (tabell 40). Den utformingen boken har, er en 

viktig side ved bokens pedagogiske kvalitet (Paasche-Aasen 1999 s.61), og det ser ut til at 

lærerne ser betydningen av dette når de velger lærebøker. 

Tabell 41 - Hvilken betydning har det av boken har egnet typografi? 

 Antall % 

Ingen betydning 2 0,5% 

Ganske liten betydning 16 4,0% 

Middels stor betydning 97 24,1% 

Ganske stor betydning 194 48,3% 

Svært stor betydning 83 20,6% 

Ikke svart 10 2,5% 

Sum 402 100% 
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Det er også stor enighet om at lærebokens typografi er viktig for lærebøkene. Til 

sammen 70% sier at velegnet typografi er av svært stor eller ganske stor betydning, mens 

under 5% sier at egnet typografi har ganske liten eller ingen betydning (tabell 41).  

Ulike lærebøker bruker ulik typografi, det finnes ikke noen regler for hvilken 

skrifttype og –størrelse man skal bruke i en lærebok. Det samme gjelder linjeavstand, 

linjelengde og marger. Forlagene velger de løsninger de mener er hensiktsmessig i forhold til 

brukerne. Lærerne i denne undersøkelsen tillegger typografi en nokså stor betydning når 

lærebok skal velges. Det ser altså ut til at disse lærerne er opptatt av systematikk når det 

gjelder typografi, slik at bøkene er lesbare, og at typografien gir tydelige signaler om de ulike 

elementenes informasjonsverdi.  

 

Tabell 42 - Hvilken betydning har det at det er plass til å notere i margen på læreboken? 

 Antall % 

Ingen betydning 14 3,5% 

Ganske liten betydning 69 17,2% 

Middels stor betydning 126 31,3% 

Ganske stor betydning 141 35,1% 

Svært stor betydning 46 11,4% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 

 

Rundt 11% av lærerne mener det er av svært stor betydning at læreboken har plass til 

notater i marg. 35% sier at marger har ganske stor betydning, mens nesten 50% sier at dette 

har middels stor eller ganske liten betydning (tabell 42).  

I forbindelse med vurdering av lærebøker, har jeg bedt mine egne elever beskrive ”den 

gode lærebok”. Dette er helt uformelle undersøkelser, og skal ikke tillegges stor vekt her. Et 

av kravene som imidlertid går igjen, og som mine elver har vurdert som svært viktig trekk ved 

læreboken, er at boken må ha plass til å notere i margen. Også i en undersøkelse der elever 

vurderer lærebøkene sine, (Michaelsen 1999 s. 48), vektlegger elevene at bøkene må være 

luftige og oversiktelige. Det kan se ut til at bøker som er luftige, med plass til notater i marg, 

er viktigere for elever enn for lærerne i denne undersøkelsen.  

I skoleårene 2000/2001 og 2001/2002 bevilget Stortinget 100 millioner til 

utlånsordningen av læremidler i videregående opplæring. Gjennom denne ordningen skulle 
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elevenes kostnader til læremidler reduseres gjennom at elevene fikk låne noen læremidler fra 

skolen. Utlånsordningen ble innført med blandet mottakelse. Noe av kritikken ved ordningen 

gikk ut på at når elevene får låne bøker, kan de ikke bruke bøkene aktivt ved å streke under og 

notere i margen i bøkene, og dermed ikke bruke de studietekniske strategiene elevene øves til 

å bruke, og som også er læreplanfestet. Til tross for kritikken, ser vi at halvparten av lærerne i 

denne undersøkelsen mener at marg i lærebøkene ikke er så viktige for valg av lærebok. 

 

3.10  Faktorer knyttet til brukervennlighet generelt 
 

En lærebok kan bestå av en rekke typografiske elementer; overskrifter, ingresser, 

brødtekst, uthevelser, rammetekster, sammendrag, oppgaver, diagrammer, bildetekster, 

fornoter, register, bilder, tegninger osv. Framstillingene er ikke nødvendigvis lineære, de 

typografiske elementene utgjør viktige pedagogiske virkemidler. Det kan være vanskelig å 

finne balansegangen mellom det som fungerer og det som forvirrer. Vi skal se hvordan 

lærerne vurderer betydningen av at læreboken er brukervennlig. 

 

Tabell 43 - Hvilken betydning har det at boken er lett å finne fram i? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 1 0,2% 

Middels stor betydning 35 8,7% 

Ganske stor betydning 197 49,0% 

Svært stor betydning 163 40,5% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 

 

Det er stor enighet om at læreboken må være lett å finne fram i. 90% av lærerne sier at 

dette har svært stor eller ganske stor betydning for valg av lærebok (tabell 43). 
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Tabell 44 - Hvilken betydning har det at boken har velegnede bilder/illustrasjoner? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 8 2,0% 

Middels stor betydning 68 16,9% 

Ganske stor betydning 199 49,5% 

Svært stor betydning 121 30,1% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

Norskverkene er rike på bilder og illustrasjoner. Både norsk og internasjonal kunst er 

trukket inn i lærebøkene, både bilder og illustrasjoner er med på å gjøre bøkene vakre og 

estetisk vellykkede. 30% av lærerne sier at disse bildene/illustrasjonene har svært stor 

betydning for valg av læreverk, 50% sier at bildene har ganske stor betydning (tabell 44).  

 

Tabell 45 - Hvilken betydning har det at det er sammenheng mellom tekst og bilder? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 8 2,0% 

Middels stor betydning 58 14,4% 

Ganske stor betydning 193 48,0% 

Svært stor betydning 137 34,1% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

Det er altså et fellestrekk ved norskverkene for videregående skole at de er rike på 

bilder og illustrasjoner. Verkene skiller seg mer fra hverandre når det gjelder hvor godt disse 

bildene og illustrasjonene er integrert i bøkene. Noen læreverk har bilder/illustrasjoner godt 

integrert i teksten, mens andre læreverk i mindre grad klarer å integrere bildene – bruk av 

bilder virker noe tilfeldig i enkelte læreverk.  

Lærerne i denne undersøkelsen vektlegger sammenhengen mellom tekst og bilder i 

lærebøkene når bøkene vurderes. 34% sier at det har svært stor betydning at bildene er 

integrert i tekstene, 48% sier dette har ganske stor betydning (tabell 45). 
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3.11  Faktorer knyttet til brukervennlighet for læreren 
 

 Læreboken er et viktig hjelpemiddel både for lærere og elever. For læreren blir 

læreboken en slags kollega, en lærer i samspill med den virkelige lærer (Falck-Ytter 1999:54). 

Hvordan vurderer så lærerne i mitt materiale betydningen av lærebokens fagdidaktiske 

innslag? 

 

Tabell 46 -  Hvilken betydning har det at læreboken har metodiske tips? 

 Antall % 

Ingen betydning 2 0,5% 

Ganske liten betydning 22 5,5% 

Middels stor betydning 77 19,2% 

Ganske stor betydning 173 43,0% 

Svært stor betydning 123 30,6% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

De fleste norskverkene på markedet er utstyrt med lærerveiledninger. Likevel er også 

selve lærebøkene rike på metodiske tips, slik at læreboken fungerer som en lærer ved siden av 

klasseromslæreren. Det har blitt diskutert om bøkene i for liten grad tar hensyn til at det også 

er en lærer i klasserommet, om den implisitte lærerstemmen er for tydelig (for eksempel 

Falck-Ytter 1999 s 54, Herikstad 1999 s. 7 og Skjelbred 2001 s. 69). Det kan også synes å 

være et motsetningsforhold mellom lærebøker som er så metodisk rike og de arbeidsformene 

som vektlegges i læreplanene.  

Noen lærere velger nok å se bort fra lærerstemmen i lærebøkene og velger selv 

metodikk for undervisningen. For andre kan disse forslagene til organisering av 

undervisningen være en god støtte – selv om den kunne vært lagt til lærerveiledningen. I 

denne undersøkelsen finner jeg at et flertall av lærerne gir uttrykk for at de ønsker lærebøker 

med metodiske tips. 6% sier at metodiske tips har ganske liten eller ingen betydning for valg 

av læreverk, mens nærmere 75% sier at metodiske tips har svært stor eller ganske stor 

betydning ved vurdering av lærebøker (tabell 46). 
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Tabell 47 - Hvilken betydning har det at læreboken gir tips til bruk av kilder? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 18 4,5% 

Middels stor betydning 89 22,1% 

Ganske stor betydning 189 47,0% 

Svært stor betydning 100 24,9% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

Lærerne i denne undersøkelsen er også positive til at lærebøkene gir tips til bruk av 

andre kilder. Også her sier rundt 75% av lærerne at slike tips er av svært stor eller ganske stor 

betydning, mens under 5% mener dette har ganske liten eller ingen betydning (tabell 47). 

 

Tabell 48 - Hvilken betydning har det at læreboken passer din undervisningsstil? 

 Antall % 

Ingen betydning 2 0,5% 

Ganske liten betydning 23 5,7% 

Middels stor betydning 85 21,1% 

Ganske stor betydning 163 40,5% 

Svært stor betydning 124 30,8% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

I prinsippet kan en lærer velge å ikke bruke lærebok. Vi har tidligere sett at et 

overveiende flertall av lærerne i undersøkelsen sier de alltid bruker lærebok, resten bruker 

læreboken ofte. Vi har også sett at lærerne vurderer sin mulighet for å påvirke valg av 

læreverk forskjellig. Det kan bety at en lærer må bruke en lærebok som ikke passer helt i 

forhold til lærerens undervisningsstil.  

Selv om læreboken legger opp til visse bruksmåter, er det læreren som styrer bruken 

av den. I tabellen under ser vi at lærerne ønsker lærebøker som passer sin undervisningsstil. 

Nesten 31% sier at dette har svært stor betydning, mens 40% sier dette har ganske stor 
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betydning. Rundt 6% av lærerne sier at det har ganske liten eller ingen betydning at boken 

passer lærerens undervisningsstil (tabell 48).  

Det er vanskelig å si noe om hvordan lærebøkene styrer lærernes undervisning, om 

boken brukes på lærebokforfatterens eller lærerens premisser. Det kan se ut til at lærerne 

velger bøker som passer deres undervisningsstil mer enn de tilpasser seg lærebøkene. Denne 

undersøkelsen gir imidlertid ikke noen holdepunkter for hvordan bøkene brukes og hvem som 

har sterkest innflytelse på undervisningen – læreren eller læreboken. Aaneby (1991 s. 25) 

konkluderer som vist ovenfor s. 6 sin studie av naturfagslæreres valg av lærebok med at best 

forhold mellom lærer og lærebok finnes der læreboken passer lærerens undervisningsstil, ikke 

der læreren må tilpasse seg læreboken. Dette ser også ut til å gjelde for denne undersøkelsen. 

 

3.12  Faktorer knyttet til brukervennlighet for eleven 
 

Læreboken inngår i et samspill med elever og lærere. Slik jeg ser det, er læreboken 

først og fremst elevens bok, læreren kan faget gjennom sin utdanning, og faget defineres i 

læreplanen, ikke i læreboken. Læreboken inneholder fagstoffet som er utgangspunktet for 

læringsprosessen, den inneholder oppgaver og tilnærmingsmåter til lærestoffet og den er et 

oppslagsverk. Etter min mening er det således viktig at lærebøkene er skrevet slik at elevene 

blir reelle mottakere. 

 

Tabell 49 - Hvilken betydning har det at læreboken henvender seg til eleven? 

 Antall % 

Ingen betydning 3 0,7% 

Ganske liten betydning 5 1,2% 

Middels stor betydning 52 12,9% 

Ganske stor betydning 168 41,8% 

Svært stor betydning 166 41,3% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

Undersøkelsen viser at 41% av lærerne mener det er av svært stor betydning at 

læreboken henvender seg til elevene. Også 41% sier dette har ganske stor betydning, mens 

2% sier dette har liten eller ingen betydning (tabell 49).  
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Det kan være vanskelig å skille mellom svært stor og ganske stor betydning, og det er 

en tendens at svarene i spørreundersøkelser samler seg på midten av svaralternativene. Jeg 

finner det likevel litt underlig at det ikke er flere av lærerne som svarer svært stor betydning 

på dette spørsmålet. Likeledes er det underlig at noen lærere – riktignok bare 2% - sier at det 

ikke har noen betydning om læreboken henvender seg til eleven eller ikke. Nå sier ikke denne 

undersøkelsen noe om hvordan lærebøkene brukes. Disse tallene gir meg likevel et inntrykk 

av at læreboken er like viktig for lærerne som for elevene. 

 

Tabell 50 - Hvilken betydning har det at læreboken synliggjør læreplanmålene? 

 Antall % 

Ingen betydning 7 1,7% 

Ganske liten betydning 24 6,0% 

Middels stor betydning 80 19,9% 

Ganske stor betydning 169 42,0% 

Svært stor betydning 117 29,1% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

Opplæringsloven sikrer elevene rett til å delta i planlegging, gjennomføring og 

vurdering av undervisningen. For å være i stand til dette, må elevene kjenne til læreplanen. 

Læreplanene er tilgjengelige ulike steder, og mange elever får nok utdelt sitt eksemplar. En 

synliggjøring av læreplanmålene i læreboken vil skape en viktig kobling mellom læreplan og 

lærebok, og kanskje gi elevene et mer reflektert forhold til læreplanen. Det er imidlertid bare 

29% av lærerne som mener det er av svært stor betydning at læreboken synliggjør 

læreplanmålene. Omtrent 25% av lærerne sier dette har middels stor eller ganske liten 

betydning (tabell 50).  

Det kan se ut til at det er et stykke igjen før intensjonene i læreplanene er innarbeidet. 

Monsen (1997 s.96) har gjennomført en omfattende evaluering av reform-94 og hvordan 

reformens intensjoner kommer til uttrykk i skolenes virksomhet. Evalueringen viser blant 

annet at det i liten grad ser ut til at de tradisjonelle elev- og lærerrollene er utviklet etter 

reform-94, og at målene i læreplanen bare i beskjeden grad har betydning for den daglige 

undervisningen. Denne evalueringen ble gjennomført i 1997, og læreplanens rolle i den 

daglige undervisningen kan ha endret seg. For flertallet av lærerne i mitt materiale er det 

 51 



likevel ikke av avgjørende betydning at lærestoffet knyttes til læreplanen. I de fleste 

læreverkene for norskfaget er også henvisningene til læreplanen stort sett fraværende. Det kan 

være at lærerne gjør jobben med å knytte lærestoffet i bøkene til læreplanen. Jeg tror likevel at 

en kobling mellom lærestoff og læreplanmål i bøkene vil være nyttige for å ta intensjonene i 

Opplæringsloven på alvor. Det vil også synliggjøre at det er læreplanene som definerer faget, 

lærebøkene er en fortolkning av læreplanen. 

 

Tabell 51 - Hvilken betydning har det at læreboken inviterer til elevaktivitet? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 4 1,0% 

Middels stor betydning 25 6,2% 

Ganske stor betydning 162 40,3% 

Svært stor betydning 205 51,0% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 

 

Læreplanene etter Reform-94 fremmer den aktive, utforskende og kunnskapssøkende 

elev. Dette er en utfordring til lærebokforfatterne. Den tradisjonelle formidlingspedagogikken 

finnes nok fortsatt både i lærebøkene og i klasserommet. Det at læreboken inviterer til 

elevaktivitet, blir likevel sett på som betydningsfullt av lærerne i undersøkelsen. For 51% av 

lærerne har invitasjon til elevaktivitet svært stor betydning, mens 40% sier dette har ganske 

stor betydning (tabell 51). Disse tallene må nok sees i sammenheng med debatten om hvor 

mye lærebøkene bestemmer over det som skjer i klasserommet og hvorvidt læreren selv styrer 

aktiviteten knyttet til bruk av bøkene. De lærerne som mener at det ikke er av svært stor 

betydning at læreboken inviterer til elevaktivitet, ivaretar trolig elevaktiviteten selv.  
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Tabell 52 - Hvilken betydning har det at læreboken egner seg til hjemmestudier? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 10 2,5% 

Middels stor betydning 50 12,4% 

Ganske stor betydning 187 46,5% 

Svært stor betydning 147 36,6% 

Ikke svart 7 1,7% 

Sum 402 100% 

 

Vi vet lite om hvordan elevene bruker læreboken til selvstudium. Nesten 37% av 

lærerne i undersøkelsen sier det har svært stor betydning for valg av lærebok at boken egner 

seg for hjemmestudier. 47% sier dette har ganske stor betydning (tabell 52). 

Jeg hadde nok forventet at flere lærere ville sagt at det er av svært stor betydning at 

læreboken egner seg til hjemmestudier. Igjen kan skillet mellom svært stor og ganske stor 

betydning være noe uklart. Kanskje tillegges ikke dette kriteriet svært stor betydning av flere 

lærere fordi man ikke forventer at elevene bruker boken i særlig grad hjemme. Et slikt elevsyn 

strider i så fall med elevsynet i læreplanene.  

Jeg finner det også interessant at nesten 3% sier at det har ganske liten eller ingen 

betydning om læreboken egner seg til hjemmestudier. Nå utgjør riktignok ikke dette mange 

lærere, men det at noen lærere ikke er opptatt av at læreboken egner seg for hjemmestudier, 

aktualiserer spørsmålet om hvem læreboken er for og hvordan den brukes. 

 

Tabell 53 - Hvilken betydning har det at lærestoffet skaper interesse? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 2 0,5% 

Middels stor betydning 19 4,7% 

Ganske stor betydning 147 36,7% 

Svært stor betydning 224 55,9% 

Ikke svart 10 2,4% 

Sum 402 100% 
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Læreboken brukes i ulike faser av læreprosessen. Det er en utfordring for 

lærebokforfatterne at læreboken skal fungere både ved innføring i et nytt emne og ved 

avslutning av et emne. Et klart flertall av lærerne (ca 56%) i denne undersøkelsen mener det 

har svært stor betydning av lærestoffet i læreboken skaper interesse. Ytterligere 37% sier dette 

har ganske stor betydning, mens bare et par lærere tillegger dette ganske liten betydning 

(tabell 53). Selv om læreboken fungerer i et samspill med læreren, ønsker altså lærerne bøker 

som har interessante og motiverende tilnærminger til lærestoffet. 

  

Tabell 54 - Hvilken betydning har det at språket er lett å forstå? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 3 0,7% 

Middels stor betydning 38 9,5% 

Ganske stor betydning 162 40,3% 

Svært stor betydning 192 47,8% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 

 

Om lag 48% av lærerne mener det er av svært stor betydning for valg av lærebok at 

språket er lett og forstå, og 40% sier dette har ganske stor betydning (tabell 54). Det er 

dermed stor enighet om at språket i lærebøkene bør være lett å forstå. Lærebokspråket er 

imidlertid vanskelig å vurdere. Norsk språkråd har gjennom godkjenningsordningen vurdert 

korrektheten ved språket i lærebøkene. Jeg har tidligere problematisert at dette ikke garanterer 

godt språk og språk som er lett å forstå. Språket i lærebøkene må vurderes både rent litterært 

og mer faglig-pedagogisk, og dette er et omfattende arbeid. I tillegg til korrektheten i språket, 

kommer for eksempel struktur, logikk og retorikk (Askeland, intervjuet av Røskeland 1998 s. 

19) og ikke minst ideologiske spørsmål knyttet til godt språk (Johnsen 1999 s. 134). 
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Tabell 55 - Hvilken betydning har det at det er lett å sortere ut viktig informasjon? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 8 2,0% 

Middels stor betydning 52 12,9% 

Ganske stor betydning 181 45,0% 

Svært stor betydning 153 38,1% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

Læreboken brukes i ulike sammenhenger og i ulike faser av læringsprosessen. Elevene 

må også forholde seg til en rekke lærebøker i forskjellige fag. Jeg ville således tro at et 

sentralt kriterium ved en lærebok er at det er lett å sorterer ut viktig og mindre viktig 

informasjon. I undersøkelsen sier 38% av lærerne at dette er svært viktig, 45% sier det er 

ganske viktig. 2% mener dette er av ganske liten betydning (tabell 55). Selv om det ikke 

dreier seg om mange lærere, finner jeg det overraskende at det har ganske liten betydning at 

det er lett å sortere ut viktig informasjon i læreboken. Jeg hadde også forventet at flere lærere 

svarte svært stor betydning her. Kanskje hjelper lærerne elevene å sortere ut viktig og mindre 

viktig informasjon. Tallene kan også være et uttrykk for manglende bevissthet knyttet til 

vurdering og vurderingskriterier for lærebøker.  

 

Tabell 56 - Hvilken betydning har det at man kan kjenne seg igjen i lærestoffet? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 20 5,0% 

Middels stor betydning 84 20,9% 

Ganske stor betydning 198 49,3% 

Svært stor betydning 90 22,4% 

Ikke svart 9 2,2% 

Sum 402 100% 

 

Et sentralt prinsipp i læreplanene er at undervisningen skal ta utgangspunkt i elevenes 

forkunnskaper og gå fra det kjente til det ukjente. Dette pedagogiske prinsippet finner vi i 
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ulike former i lærebøkene, i den hensikt at elevene skal kunne føle nærhet til og identifisere 

seg med lærestoffet. Om lag 22% av lærerne i undersøkelsen mener det er av svært stor 

betydning at elevene skal kunne kjenne seg igjen i lærestoffet. 49% mener dette har ganske 

stor betydning, 21% mener det har middels stor betydning (tabell 56). Dette kriteriet har altså 

ingen avgjørende betydning for valg av lærebøker. Kanskje er dette fordi læreren selv 

introduserer nye emner, og således skaper de ”knagger” elevene trenger til å feste 

kunnskapene på. 

 

3.13  Faktorer knyttet til innholdet i bøkene 
 

Norskverkene på markedet er nokså like når det gjelder tekstutvalg. Dette er til en viss 

grad naturlig, i og med at læreplanen nevner en rekke forfatternavn. Det kan se ut til at 

forfatterne i stor grad er representert med de samme tekstene i ulike læreverk (Aamotsbakken 

2002 s. 56). De samme tekstene finner vi også ofte igjen i lærebøkene for ungdomsskolen, 

slik at lærebøkene i liten grad ser faget som et helhetlig, 13-årig løp. Selv om man skal jobbe 

med svært mange forfattere, og om det kan være ønskelig å jobbe med tekster som er 

representative, burde det være mulig å utvide tekstrepertoaret.  

 

Tabell 57 – Hvilken betydning har lærebokens litterære kvalitet? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 3 0,7% 

Middels stor betydning 29 7,2% 

Ganske stor betydning 171 42,5% 

Svært stor betydning 189 47,0% 

Ikke svart 10 2,5% 

Sum 402 100% 

 

I denne undersøkelsen sier 47% av lærerne at lærebokens litterære kvalitet har svært 

stor betydning, 43% sier den har ganske stor betydning (tabell 57). Det ser altså ut til at 

bøkenes litterære kvalitet er et sentralt kriterium ved vurdering og valg av lærebøker. 
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Tabell 58 - Hvilken betydning har det at læreboken har en jevn fordeling av tekster på 

bokmål og nynorsk? 

 Antall % 

Ingen betydning 10 2,5% 

Ganske liten betydning 46 11,4% 

Middels stor betydning 111 27,6% 

Ganske stor betydning 135 33,6% 

Svært stor betydning 92 22,9% 

Ikke svart 8 2,0% 

Sum 402 100% 

 

Mens det ser ut til at lærerne er opptatt av lærebøkenes litterære kvalitet, er det av 

mindre betydning av fordelingen av tekster på nynorsk og bokmål er jevn. 23% mener det har 

svært stor betydning at denne fordelingen er jevn, 34% mener det har ganske stor betydning, 

mens 14% sier dette har ganske liten eller ingen betydning (tabell 58). Dette er kanskje litt 

overraskende for et fag med to målformer. Trolig er lærerne mer opptatt av tekstenes litterære 

kvalitet og innhold enn av at begge målformer skal være representert i like stor grad. Tallene 

kan også signalisere at lærerne ikke har en bevisst holdning til hvilke tekster som er 

representert i tekstsamlingene. 

   

Tabell 59 - Hvilken betydning har det at læreboken har en jevn fordeling av kvinnelige og 

mannlige forfattere? 

 Antall % 

Ingen betydning 24 6,0% 

Ganske liten betydning 62 15,4% 

Middels stor betydning 134 33,3% 

Ganske stor betydning 120 29,9% 

Svært stor betydning 56 13,9% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 
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Heller ikke fordelingen av mannlige og kvinnelige forfattere tillegges avgjørende 

betydning ved valg av læreverk. 14% av lærerne sier at en slik jevn fordeling har svært stor 

betydning. Om lag 21% sier at dette har ganske liten eller ingen betydning (tabell 59). 

Vi ser altså at verken fordelingen av mannlige og kvinnelige forfattere eller 

fordelingen av tekster på nynorsk og bokmål tillegges svært stor betydning av et flertall av 

lærerne. Begge deler kan være et uttrykk for at tekstenes innhold og kvalitet er viktigere enn 

forfatterens kjønn og målform. Det kan også være at lærerne føler disse hensynene er ivaretatt 

av forlagene gjennom at de forfatterne som er listet opp i læreplanen, er representert i bøkene. 

Jeg tror imidlertid at de fleste lærere må gjøre et utvalg blant tekstene, man rekker ikke å 

jobbe med alle. Denne undersøkelsen sier ikke noe om bevisstheten i forhold til kjønn og 

målform når slike utvalg gjøres. 

 

Tabell 60 - Hvilken betydning har lærebokens språklige kvalitet? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 2 0,5% 

Middels stor betydning 11 2,7% 

Ganske stor betydning 139 34,6% 

Svært stor betydning 243 60,4% 

Ikke svart 7 1,7% 

Sum 402 100% 

 

Også lærebokens språklige kvalitet tillegges stor betydning ved valg av lærebøker. 

60% av lærerne sier bokens språklige kvalitet har svært stor betydning, 35% sier dette har 

ganske stor betydning (tabell 60).  

Det kan være variabelt hva lærerne legger i språklig kvalitet. Jeg har tidligere 

problematisert begrepet godt språk, den språklige granskningen godkjenningsordningen 

omfattet, er ingen garanti for godt språk. Når språklig kvalitet ser ut til å være av stor 

betydning, er det trolig andre sider ved språket enn korrekthet som er viktig. Slike sider kan 

være skrivemåte, litterær kvalitet, enkelhet, konkret språk, forklaringer, oversiktelighet og 

systematikk – og hvordan disse faktorene fungerer som en helhet. En slik vurdering av 

språklig kvalitet krever en relativt grundig gjennomgang av læreboken.  
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De fleste norskverkene velger moderate former innenfor læreboknormalen både i 

bokmål og nynorsk (Hardersen 1998 s. 40). Noen norskverk har fellesutgave, med noen 

kapitler på nynorsk og noen kapitler på bokmål. Denne undersøkelsen viser ikke hvordan 

dette vurderes av lærerne. Andre sider ved forsøket med fellesutgaver er vurdert i rapporten 

Fellesspråklige lærebøker i samfunnslære (Berge 1998). 

 

Tabell 61 – Hvilken betydning har det at oppgavene er varierte? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 2 0,5% 

Middels stor betydning 32 8,0% 

Ganske stor betydning 182 45,3% 

Svært stor betydning 180 44,8% 

Ikke svart 5 1,2% 

Sum 402 100% 

 

Oppgaveløsing er en metode med sterk tradisjon i skolen. En undersøkelse av 

oppgavekulturen i lærebøker for handels- og kontorfag (Dahl 1992) konkluderer med at 

oppgavene er den teksttypen i lærebøkene som har forandret seg minst. Oppgavene kan deles i 

kategorier etter hvilke mål oppgavene har, hvilken type lærestoff oppgaven omhandler,  

hvilken elevaktivitet oppgavene legger opp til og om oppgaven krever viten, forståelse, 

anvendelse, analyse, syntese eller vurdering. En vanlig inndeling av oppgavene i lærebøkene 

er oppgaver man finner svar på i lærebokteksten, oppgaver som gir trening i å finne svar som 

ikke står direkte i teksten og mer frie oppgaver der man skal arbeide med andre kilder 

(Johnsen 1999b s. 122). 

Også norskverkene føyer seg i stor grad inn i denne tradisjonen. De fleste 

norskverkene har mange oppgaver, og oppgavene kan klassifiseres i kategoriene nevnt over. 

Det at oppgavene er varierte, ser ut til å være relativt viktige for valg av lærebøker. For 45% 

av lærerne i undersøkelsen har det svært stor betydning at oppgavene er varierte, og 

ytterligere 45% sier at dette har ganske stor betydning. Under 1% av lærerne sier at varierte 

oppgaver har ganske liten eller ingen betydning for valg av lærebok (tabell 61). 
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Tabell 62 - Hvilken betydning har det at oppgavene er gjennomførbare? 

 Antall % 

Ingen betydning 1 0,2% 

Ganske liten betydning 1 0,2% 

Middels stor betydning 18 4,5% 

Ganske stor betydning 148 36,9% 

Svært stor betydning 227 56,6% 

Ikke svart 7 1,7% 

Sum 402 100% 

 

I tillegg til at oppgaveutvalget i lærebøkene bør være varierte, er det også viktig at 

oppgavene er praktisk gjennomførbare. 57% av lærerne sier dette har svært stor betydning, 

37% sier det har ganske stor betydning (tabell 62). 

En av årsakene til at lærebøkene inneholder mange oppgaver, er at bøkene skal ivareta 

kravet om differensiering. I følge Falck-Ytter (1999 s. 58) er det i aktiviseringsstoffet 

mulighetene for nivådifferensiering ligger. Mens selve lærestoffet må justeres etter 

gjennomsnittseleven, kan oppgavene lettere tilpasses ulike elevgrupper. Johnsen (1999 s. 126) 

peker på av et rikt utvalg av oppgaver kan være både positivt og negativt. Med mange 

oppgaver kan man teoretisk sett nå flinke og svake elever. Det kan imidlertid virke negativt 

for en del elever, fordi antall oppgaver rett og slett blir uoverkommelig. 

 

Tabell 63 - Hvilken betydning har det at oppgavene gir rom for differensiering? 

 Antall % 

Ingen betydning 3 0,7% 

Ganske liten betydning 8 2,0% 

Middels stor betydning 59 14,7% 

Ganske stor betydning 178 44,3% 

Svært stor betydning 147 36,6% 

Ikke svart 7 1,7% 

Sum 402 100% 

 

I denne undersøkelsen mener 37% av lærerne at det har svært stor betydning av 

oppgavene gir rom for differensiering. 44% mener dette har ganske stor betydning, mens 17% 
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mener dette har middels stor eller ganske liten betydning (tabell 63). Det har altså større 

betydning av oppgavene er varierte og gjennomførbare enn at de gir rom for differensiering. 

Jeg tror en viktig forklaring på dette er at læreboken ikke helt og fullt kan tilpasses enhver 

elev, det er læreren som kjenner de virkelige elevene og som dermed best kan differensiere 

undervisningen. Nivådifferensiering av oppgavene i lærebøkene kan nok være nyttige 

utgangspunkt i dette arbeidet.  

 

Tabell 64 - Hvilken betydning har det at boken har gode eksempler? 

 Antall % 

Ingen betydning 0 0% 

Ganske liten betydning 2 0,5% 

Middels stor betydning 54 13,4% 

Ganske stor betydning 185 46,0% 

Svært stor betydning 155 38,6% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 

 

Det ser også ut til å ha relativt stor betydning at lærebøkene har gode eksempler som 

er med på å illustrere og tydeliggjøre lærestoffet. For 39% av lærene har gode eksempler 

svært stor betydning, mens 46% mener gode eksempler har ganske stor betydning (tabell 64).  

 

Tabell 65 -  Hvilken betydning har det at boken er bevisst i forhold til kjønnsroller? 

 Antall % 

Ingen betydning 11 2,7% 

Ganske liten betydning 33 8,2% 

Middels stor betydning 115 28,6% 

Ganske stor betydning 153 38,1% 

Svært stor betydning 84 20,9% 

Ikke svart 6 1,5% 

Sum 402 100% 

 

Vi har tidligere sett hvordan lærerne vurderer hensynet til likestilling i forbindelse med 

godkjenningsordningen. Tabellen under viser at 21% av lærerne mener det har svært stor 
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betydning at læreboken er bevisst i forhold til kjønnsroller. 38% tillegger dette ganske stor 

betydning, 29% middels stor betydning, mens 11% sier at bevissthet i forhold til kjønnsroller 

har ganske liten eller ingen betydning (tabell 65). Igjen ser vi at kjønnsrolleperspektivet har 

relativt liten betydning ved vurdering og valg av lærebøker. Det kan tyde på at man opplever 

kjønnsrollemønsteret i bøkene som akseptabelt og at en grundig gjennomgang av 

kjønnsrolleframstillingen i bøkene oppfattes som litt ”krampeaktig” og unødvendig 

håndheving av likestillingsprinsippet. 

 

Tabell 66 - Hvilken betydning har det at boken har innslag av yrkesretting? 

 Antall % 

Ingen betydning 25 6,2% 

Ganske liten betydning 84 20,9% 

Middels stor betydning 105 26,1% 

Ganske stor betydning 105 26,1% 

Svært stor betydning 65 16,2% 

Ikke svart 18 4,5% 

Sum 402 100% 

 

Hardersen (1998 s. 41) peker på at lærebøkene for allmennfaglig studieretning 

mangler innslag av yrkesretting. Berg (1999 s. 22) mener yrkesrettingsaspektet kommer i 

skyggen av det allmennfaglige lærestoffet også i bøker for yrkesfaglige studieretninger. I 

denne undersøkelsen sier bare 16% av lærerne at innslag av yrkesretting har svært stor 

betydning for valg av lærebøker. Litt over halvparten av lærerne sier at yrkesretting har 

middels stor, ganske liten eller ingen betydning for valg av lærebøker (tabell 66). 

Det kan være ulike forklaringer på at betydningen av yrkesretting ikke er større. En er 

at det er flere lærere fra allmennfaglig studieretning enn yrkesfaglig studieretning som deltar i 

undersøkelsen. Lærerne som underviser på yrkesfag setter yrkesretting høyere enn lærere som 

underviser på allmennfag. Yrkesretting er sterkere læreplanfestet i norskfaget på yrkesfaglig 

studieretning. Således er det naturlig at det betyr mer for lærere i yrkesfaglige studieretning at 

lærebøkene har yrkesrettede innslag. Yrkesretting av norskfaget er svakt betont i lærebøkene 

for allmennfag, og den vurderes heller ikke som avgjørende for valg av lærebøker av lærerne i 

undersøkelsen. 

 

 62 



Tabell 67 - Hvilken betydning har lærebokens pedagogiske vinkling? 

 Antall % 

Ingen betydning 4 1,0% 

Ganske liten betydning 15 3,7% 

Middels stor betydning 99 24,7% 

Ganske stor betydning 177 44,1% 

Svært stor betydning 94 23,4% 

Ikke svart 13 3,2% 

Sum 402 100% 

 

Hardersen (1998 s. 42) peker på at det pedagogiske grunnsynet ikke er spesielt tydelig 

i norskverkene for allmennfaglig studieretning. Han mener bøkenes pedagogiske vinkling er 

tradisjonell. Målstyring og prosjektorientering – som er sentralt i følge styringsdokumentene – 

er i liten grad til stede i lærebøkene. I de fleste læreverkene finner man innslag av ulike 

pedagogiske innfallsvinkler, men bøkene er i stor grad basert på en sender/mottaker-

formidling, der det ikke tas særlig hensyn til at det også er en lærer i klasserommet. 

I følge Hardersens studie av en del norskverk, er altså den pedagogiske grunntanken 

utydelig i lærebøkene. Bøkenes pedagogiske vinkling ser heller ikke ut til å være et 

avgjørende kriterium ved vurdering og valg av lærebøker. 23% av lærerne sier dette har svært 

stor betydning, 44% sier ganske stor betydning og nesten 25% sier dette har middels stor 

betydning (tabell 67). Noen lærere har skrevet ”hva menes med dette?” i margen på skjemaet. 

Det kan være at spørsmålet burde vært klarere formulert. Kanskje er det en sammenheng 

mellom et utydelig pedagogisk grunnsyn i lærebøkene og liten fokusering på dette ved valg 

og vurdering av bøkene. 

 

3.14  Medieomtale av lærebøkene 
 

Lærebøker  er ikke noe dominerende tema i media. Med jevne mellomrom dukker det 

opp artikler og innlegg knyttet til økonomi eller lærebøkenes innhold og ideologier. Med L-97  

ble lærebøker gjort til gjenstand for vurdering i VG og Aftenposten. Såkalte ekspertpanel 

bestående av journalister og pedagoger anmeldte lærebøkene som kom med de nye 

læreplanene, og anmeldelsene i VG endte med terningkast slik vi kjenner igjen fra vanlige 

anmeldelser av skjønnlitteratur. 
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Tabell 68 - Hvilken betydning har det at læreboken blir omtalt i media? 

 Antall % 

Ingen betydning 54 13,4% 

Ganske liten betydning 102 25,4% 

Middels stor betydning 149 37,1% 

Ganske stor betydning 70 17,4% 

Svært stor betydning 18 4,5% 

Ikke svart 9 2,2% 

Sum 402 100% 

 

At lærebøker omtales i media, ser ikke ut til å ha avgjørende betydning for valg av 

læreverk. Nesten 5% av lærerne i denne undersøkelsen sier at medieomtale av lærebøkene er 

av svært stor betydning for valg av læreverk. Om lag 40% sier at slik omtale har ganske liten 

eller ingen betydning for valg (tabell 68). 

Jeg finner det litt overraskende at så få lærere vektlegger medieomtale ved valg av 

lærebøker. Jeg tror dette har sammenheng med at det er liten tradisjon for slik omtale av 

bøkene. Slik jeg ser det, vil lærebokanmeldelsen være et nyttig innspill i en egen vurdering av 

lærebøker. Den kan også være verdifull i prosessen med å trekke inn andre grupper i 

vurdering og valg av lærebøker. Dette krever imidlertid større interesse for lærebøkene i 

media, at andre medier følger opp det arbeidet Aftenposten og VG gjorde i forbindelse med 

lansering av lærebøker til L-97. Et viktig arbeid i denne forbindelse er Prosjekt 

lærebokkritikk. NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) har sammen med 

Senter for pedagogiske tekster og læreprosesser, Høgskolen i Vestfold, satt i gang dette 

prosjektet, der målsettingen er å utvikle lærebokkritikk i ulike fora, blant annet media, og øke 

bevisstheten om læremidlenes plass og funksjon i skole og utdanning. 

 

3.15  Er lærerne fornøyd med måten lærebøker velges på? 
 

Vi har nå sett hvordan lærerne vurderer sin kompetanse i å vurdere lærebøker, hvilke 

prosedyrer som ligger til grunn for valg av lærebøker, hvordan lærerne ser på 

godkjenningsordningen og hvordan de vurderer betydningen av ulike kriterier ved valg av 
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lærebøker. Jeg vil avslutte presentasjonen av resultatene fra denne undersøkelsen med å se på 

hvordan lærerne er fornøyd med måten de velger lærebøker på. 

 

Tabell 69 – I hvilken grad er du fornøyd med måten lærebøker velges på? 

 Antall % 

Ikke i det hele tatt 9 2,2% 

I ganske liten grad 25 6,2% 

I middels stor grad 118 29,4% 

I ganske stor grad 191 47,5% 

I svært stor grad 45 11,2% 

Ikke svart 14 3,5% 

Sum 402 100% 

 

Rundt 2% av lærerne sier at de ikke i det hele tatt er fornøyd med måten lærebøker 

velges på. 30% av lærerne er middels godt fornøyd, 48% er ganske godt fornøyd, og 11% er 

svært godt fornøyd (tabell 69). Vi ser altså at andelen av lærere som er svært godt fornøyd 

med måten lærebøker velges på, er nokså lav. Nesten halvparten av lærerne er ganske god 

fornøyd, men trolig ser de muligheter for forbedringer. Det er nesten like mange lærere som er 

svært godt fornøyd som det er lærere som i liten grad er fornøyd med hvordan lærebøker 

velges. 

Ikke overraskende er det samsvar mellom grad av tilfredshet med måten lærebøker 

velges på og mulighet for å påvirke valg av læreverk. Mens de fleste som sier de har liten 

mulighet for å påvirke valg av læreverk, også sier at de ikke er fornøyd med måten de velger 

læreverk på, sier et overveiende flertall av de som har stor innflytelse på valget at de er godt 

fornøyd med måten de velger lærebøker på. 

Det er små variasjoner i grad av tilfredshet med måten lærebøker velges på og 

lærernes kompetanse i å vurdere lærebøker. Jeg finner ikke grunnlag for å si at lærere som 

karakteriserer sin kompetanse i å vurdere lærebøker som god, er mer fornøyd med måten 

lærebøker velges på eller omvendt. Jeg finner imidlertid at de som sier de er fornøyd med 

læreverket de bruker, i større grad også er fornøyd med måten læreverk velges på enn de 

lærerne som ikke er fornøyd med læreverket de bruker. 
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4   Oppsummering og drøfting av resultatene 
 

4.1 Oppsummering av resultatene 
  

Dette prosjektet har fokusert på hvilken kompetanse lærerne har når det gjelder 

vurdering av lærebøker, hvilke grupper lærerne opplever at har innflytelse på valg av 

lærebøker, hvordan lærerne ser på godkjenningsordningen, hvilke prosedyrer som ligger til 

grunn for lærebokvalg og hvilke kriterier som vektlegges ved valg. Utgangspunktet har vært 

norsklærere og lærebøker for norskfaget i videregående skole, allmennfaglig og yrkesfaglig 

studieretning. Jeg vil i det følgende kort oppsummere resultatene. 

Vi har sett at lærerne hovedsakelig betegner sin kompetanse i å vurdere lærebøker som 

god eller svært god. Kompetansen er først og fremst tilegnet gjennom erfaring fra læreryrket, 

vurdering av lærebøker ser i liten grad ut til å ha en plass i utdanningen, i etterutdanning og i 

lærernes egne faglige oppdateringer. 

Det er først og fremst norsklærerne selv som har innflytelse på valg av læreverk, enten 

som enkeltlærer eller som medlem av skolenes norskseksjon. Andre grupper som 

skoleledelsen, bibliotekar, skoleutvalg og foreldre har minimal innflytelse. Heller ikke 

elevene har særlig grad av påvirkning. Elevenes rett til å delta i planlegging, gjennomføring 

og vurdering av undervisningen blir altså i liten grad tatt på alvor når det gjelder valg av 

lærebøker. 

Valg av norskverk skjer hovedsakelig før skolestart. Hvor ofte lærerne bytter – eller 

vurderer å skifte læreverk - varierer, et flertall av lærerne sier dette er avhengig av 

skolepolitikk, nye læreplaner, nye utgaver av lærebøker osv. 

Om lag 20% av skolene har en strategi for valg av lærebøker. Få skoler har utarbeidet 

felles kriterier for slike valg. Heller ikke mange norskseksjoner eller enkeltlærere har laget 

slike utvalgskriterier, og få av lærerne kjenner til vurderingskriteriene som ble gitt ut av 

Læringssenteret (den gang Nasjonalt læremiddelsenter) i 1996. Det er relativt mange lærere 

som sier de ikke har kjennskap til om det finnes strategi og kriterier for valg av lærebøker ved 

skolene. Dette tyder på at valg og vurdering av lærebøker ikke er prioriterte områder ved 

skolene.  

Valg av læreverk skjer i hovedsak etter en vurdering av flere lærebøker fra ulike 

forlag. Få lærere leser gjennom hele bøkene. Mest utbredt er det å vurdere lærebøkene ved å 
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lese utvalgte deler av bøkene. Om lag 30% av lærerne vurderer bøkene ved å bla gjennom 

dem. Lærerne samarbeider i stor grad med kollegaer om vurdering av bøkene. 

Kjennskapen til godkjenningsordningen er relativt dårlig blant lærerne i 

undersøkelsen. Opphevingen av godkjenningsordningen har i liten grad fått konsekvenser for 

valg av lærebøker. Rundt 40% mener det er behov for å ha en godkjenningsordning for 

lærebøker, mens nesten like mange sier at de er usikre på behovet for en slik ordning. 25% av 

lærerne synes det er vanskeligere å vurdere lærebøker uten godkjenningsordningen. 

Når det gjelder de sider godkjenningsordningen omfattet, er det størst enighet om 

betydningen av at bøkene er språklig korrekte. Det er også relativt stor enighet om 

betydningen av at læreplanens mål er oppfylt i bøkene og at bøkene ikke må være 

diskriminerende eller krenkende. At likestillingens prinsipper er synlige i lærebøkene, ser ut 

til å ha noe mindre betydning. 

Det er vanskelig å finne vurderingskriterier som samtlige lærere vurderer som svært 

viktige eller som svært lite viktige. Jeg har plukket ut de fem kriteriene som flest lærere har 

sagt at har svært stor betydning (liste A): 

 

1) Betydning av at opplysningene i boka er korrekte: svært stor – 75% 

2) Betydning av bokas språklige kvalitet: svært stor – 60% 

3) Betydning av at boka oppfyller læreplanmålene – 57% 

4) Betydning av at oppgavene er praktisk gjennomførbare: svært stor – 57% 

5) Betydning av at stoffet skaper interesse: svært stor – 56% 

 

Det er få kriterier der svaralternativet ”ingen betydning” får stor oppslutning. To kriterier 

skiller seg ut, mens for de fleste av kriteriene har under 5% svart ”ingen betydning” (liste B). 

1) betydningen av at forfatterne er synlige gjennom boken: ingen betydning – 28% 

2) betydningen av kjennskap til lærebokens forfattere: ingen betydning – 27% 

3) betydning av at boken blir omtalt i media: ingen betydning - 13 % 

4) betydning av kurs i regi av forlaget: ingen betydning – 7% 

5) betydning av at boken har arbeidsbok – ingen betydning – 6% 

 

Listene over er ikke en rangering over hvilke kriterier som er viktigst og minst viktig. For 

mange av kriteriene fordeler lærerne seg omtrent likt på de ulike svaralternativene, og det er 

nødvendig å se på disse fordelingene for å kunne angi betydningen av de ulike kriteriene.  
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Vi ser at det er et klart flertall av lærerne som har svart at svært stor betydning på 

kriteriene i liste A. Det er imidlertid ingen kriterier som får samtlige lærere til å svare ”svært 

viktig” eller ”ingen betydning”.  Jeg hadde kanskje forventet at noen kriterier skulle skille seg 

ut med større enighet om betydningen. Noe av forklaringen på at dette ikke er tilfelle kan 

ligge i klassifiseringen av svaralternativene. Svaralternativene kan oppfattes ulikt av de ulike 

lærerne, slik at skillene mellom de alternative svarklassene, for eksempel svært stor og ganske 

stor, er utydelige. Selv om det kan være vanskelig å skille mellom hva som er ganske viktig 

og hva som er middels viktig, er rangeringen av svaralternativene slik jeg ser det, tydelig og 

gjennomført i spørreskjemaet. Det kan således tyde på at det ikke er spesielle kriterier som 

helt klart er avgjørende for valg av lærebøker. 

Jeg finner ingen vesentlige forskjeller i resultatene koblet opp mot ulike 

bakgrunnsvariabler. Verken kjønn, alder eller utdanning ser ut til å virke inn på arbeidet med 

valg og vurdering av lærebøker. Bare på et spørsmål finner jeg en liten skilnad mellom 

kjønnene. Dette er på spørsmålet om hvordan man karakteriserer sin kompetanse når det 

gjelder å vurdere læremidler. Her vurderer menn sin kompetanse gjennomgående høyere enn 

kvinnene, noe som vel ikke er uvanlig. Jeg finner imidlertid ikke noe som viser at 

valgprosessen er mer gjennomtenkt, bevisst og formalisert hos menn enn hos kvinner. 

 

4.2  Resultatene sett i lys av tidligere forskning 
 

Noen resultater fra denne undersøkelsen samsvarer med tidligere forskning. Som 

Sigurgeirsson (1992) og Juhlin Svensson (2000) finner jeg at læreboken er det primære 

læremiddel, og den ser ut til å ha en sentral rolle i undervisningen. Juhlin Svensson peker på 

at skolene ikke utarbeidet utvalgskriterier før valg av læremidler, og Sigurgeirsson referer til 

undersøkelser som viser at det bare i begrenset grad gjøres grundige analyser av læreverkene 

før valg. Det samme er i stor grad tilfelle i min undersøkelse. 

Når det gjelder hvem som har innflytelse på valg av lærebøker, finner jeg at dette 

nesten utelukkende er den enkelte norsklærere eller den samlede norskseksjon. Dette viser 

også Aanebys studie (1991), andre instanser deltar ikke ved valg av lærebøker. 

Den nedlagte arbeidsmengden i vurdering av lærebøkene varierer. Jeg finner at 8% av 

lærerne sier at de leser gjennom hele læreboken, 56% leser utvalgte deler, mens 30% blar 

gjennom boken. I Aanebys studie sier to av seks naturfagsseksjoner at de leste gjennom 

bøkene, 3 av seks sier de leste enkelte kapitler, mens en av seks sier at de bladde gjennom 
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boken. Felles for disse to undersøkelsene er at vurdering av bøkene gjennom å lese utvalgte 

deler ser ut til å være mest utbredt. 

Aaneby (1991) finner lite samsvar mellom nedlagt arbeid i prosessen før valg av 

lærebøker og grad av tilfredshet over læreverket. Hun peker på at de lærerne som har fått 

gjøre individuelle valg, er mest fornøyd med læreverket. Også blant norsklærerne i denne 

undersøkelsen er det tydelig at de lærerne som har best mulighet til å påvirke valg av 

lærebøker, er mest fornøyd med bøkene de bruker. 

I forhold til godkjenningsordningen, viser Aanebys studie (1991) at ordningen ble sett 

på som en garanti for at faglige mål var ivaretatt i bøkene. I min undersøkelse er kjennskapen 

til godkjenningsordningen relativt dårlig, slik at ordningen således ikke fungerer som noen 

garanti. Aaneby finner videre at hensynet til likestilling og språk har liten betydning for valg 

at naturfagsbøker. Hensynet til likestilling er av relativ liten betydning også i min 

undersøkelse, men for norsklærerne er språket viktig for valg av lærebok. Dette er kanskje 

ikke overraskende i forhold til  fagenes egenart, men språkbruk i lærebøkene er sentralt i 

forhold til hvordan mening skapes uavhengig av fag (for eksempel Knain 2001 s. 43). 

 I følge Støa (2001) ønsker de intervjuede lærerne i kunst- og kulturhistorie lærebøker 

med komprimert faktastoff, uten den sterke, implisitte lærerstemmen. Lærebøkene er i liten 

grad styrende for undervisningen. Spørreundersøkelsen blant norsklærere viser ikke hvorvidt 

norsklærerne deler dette synet med lærerne som underviser i kunst- og kulturhistorie. Dersom 

det er tilfelle, kan det forklare hvorfor det ikke er tydeligere skille mellom ulike kriteriers 

betydning for valg av lærebok. Det er selve lærestoffet som er det viktige, andre faktorer har 

mindre betydning. 

 Skjelbreds undersøkelse (2002 b) viser at valg av lærebøker i hovedsak gjøres av 

lærerteamene. Elever og foreldre har liten innflytelse på lærebokvalg. Skjelbred finner også at 

bortfallet av godkjenningsordningen ikke ser ut til å ha fått store konsekvenser for lærerne. 

Dette er i samsvar med mitt materiale.  

 

4.3  Drøfting av resultatene 
 

Et av målene med denne undersøkelsen var å undersøke hvorvidt valg av lærebøker 

bygger på en bevisst, systematisk og formalisert prosess eller om tilfeldighetene råder. Mitt 

inntrykk etter å ha bearbeidet materialet fra spørreundersøkelsen, er at lærerne gir uttrykk for 
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at valg av lærebøker styres av en gjennomtenkt og systematisk prosess. Samtidig mener jeg at 

en del av resultatene viser at det nok er en del tilfeldigheter som råder når lærebøker velges. 

For det første viser undersøkelsen at skolene i liten grad har formaliserte strategier for 

vurdering og valg av lærebøker. Det er heller ikke utarbeidet vurderingskriterier som ligger til 

grunn for vurdering av lærebøkene. Manglende strategi og vurderingskriterier gjelder både på 

skolenivå, seksjonsnivå og på individnivå. Slik jeg ser det, bør en viss formalisering av 

strategi og kriterier finne sted dersom man skal kunne si at valget er basert på en 

gjennomtenkt, systematisk prosess. 

Videre viser undersøkelsen at kjennskapen til godkjenningsordningen er relativt dårlig. 

Kjennskap til denne ordningen er viktig, fordi noen aspekter ved lærebøkene har vært 

gjenstand for vurdering gjennom godkjenningsordningen, mens andre aspekter ikke har vært 

omfattet av ordningen. Dette bør få konsekvenser for lærernes vurdering av bøkene. Når 

godkjenningsordningen nå er opphevet, stiller det nye krav til lærernes vurderinger, og man 

trenger kunnskap om hvilke sider ved lærebøkene man kanskje må tillegge større vekt i 

vurderingen enn da godkjenningsordningen eksisterte. 

Når det gjelder valgprosedyrer, samarbeider lærerne i stor grad om valg og vurdering 

av lærebøker. Valg av læreverk skjer også etter en vurdering av læreverk fra flere forlag. 

Dette viser at det ligger en viss systematisk prosess bak lærebokvalgene. Jeg er imidlertid litt 

overrasket over at en såpass stor andel av lærerne sier at de vurderer lærebøkene ved å bla 

gjennom dem eller ved å bruke innholdsfortegnelsen som grunnlag for vurdering. Ved en slik 

vurdering er det en del kriterier man ikke vil ha mulighet til å få inntrykk av, og valget kan 

således til en viss grad bli styrt av tilfeldigheter. 

Det er ingen vurderingskriterier som peker seg ut som spesielt viktige. Listen over 

kriterier i spørreskjemaet er omfattende, og en del av kriteriene er nokså like. Det er naturlig 

at ikke alle kriteriene inngår i en vurdering av en lærebok, og dette kan forklare at lærerne 

fordeler sine svar på de ulike svaralternativene slik at ingen kriterier skiller seg særlig ut. Jeg 

er likevel litt overrasket over at enkelte kriterier ikke tillegges ”svært stor betydning” av flere 

lærere. Jeg tenker da særlig på kriterier som går på læreboken i forhold til elevene. På 

spørsmål om hvor viktig det er at boken henvender seg til eleven, svarer 41% ”svært stor 

betydning”. På spørsmålet om hvor stor betydning det har at lærestoffet skaper interesse, 

svarer 56% ”svært stor”. Selv om de fleste av de resterende lærerne har svart ”ganske stor 

betydning” på disse spørsmålene, hadde jeg forventet at prosentandelen som svarer svært stor 

skulle vært større.  
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Jeg finner det vanskelig å forklare hvorfor det er slik at det ikke er noen 

vurderingskriterier som ser ut til å være vesentlig viktigere enn andre. Kanskje må 

utformingen av spørreskjemaet ta noe av skylden. Kriterielisten er lang, og det kan være av 

avkryssingen har blitt preget av dette. Det kan også være at lærerne i liten grad har et bevisst 

forhold til vurderingskriterier for lærebøker. Vi har sett at få kjenner til kriteriene som er 

utarbeidet av Læringssenteret (den gang Nasjonalt læremiddelsenter), og få lærere, seksjoner 

eller skoler har utarbeidet kriterielister for valg av lærebøker. De fleste lærere har nok en 

oppfatning av hvordan en god lærebok skal være. Jeg tror likevel det er nødvendig at 

oppfatningen av en god lærebok formaliseres i konkrete kriterier for å sikre en bevisst og 

systematisk vurdering av lærebøkene. Manglende formalisering av kriterier kan gjøre at det 

blir vanskelig å svare på spørsmålene i spørreundersøkelsen på en måte som gjør det tydelig 

hvilke kriterier som er mest betydningsfulle. 

Kanskje kan det at ingen kriterier skiller seg ut som mer vesentlige enn andre, være et 

uttrykk for at utformingen av lærebøkene ikke betyr så mye. Selv om læreboken har en sentral 

rolle i undervisningen, er det læreren som styrer bruken av den. Dersom læreboken brukes på 

lærerens premisser – og ikke på bokens egne premisser – betyr ikke layout, pedagogisk 

vinkling, tilrettelegging, oppgaver osv så mye som om det vil gjøre dersom læreboken styrer 

undervisningen.  

Jeg tror også at noe av forklaringen på at undersøkelsen ikke viser at noen kriterier i 

større grad ser ut til å være mer sentrale enn andre, ligger i lærernes kompetanse i å vurdere 

lærebøker. De fleste lærerne karakteriserer sin kompetanse som god eller svært god. Det er 

imidlertid få lærere som har formell kompetanse i vurdering av læremidler, de fleste har 

tilegnet seg sin kompetanse på fagområdet gjennom å jobbe som lærer. Dette er utvilsomt en 

verdifull kompetanse, det er gjennom å jobbe i klasserommet man ser hva som fungerer og 

hva som ikke fungerer. Jeg mener likevel at det også finnes kompetanse man ikke tilegner seg 

gjennom praksis, for eksempel hvordan man gjennomfører en systematisk og formalisert 

valgprosess, og ikke minst hvordan man tar elevene med på råd i prosessen. Elevene har rett 

til å delta, men jeg tror det trengs en opplæring i hvordan man kan gjøre dette i praksis for å 

kunne gjennomføre elevmedvirkning i valg av læremidler. Det kan også se ut til at det i liten 

grad fokuseres på valg og vurdering av læremidler på skolene. Vurdering av læremidler bør 

således få en mer sentral rolle i lærerutdanningen og i etterutdanningstilbudet til lærerne. 
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4.4  Avsluttende kommentar 
 

Jeg mener vi har et stykke igjen før vi kan si at valg av lærebøker for norskfaget i den 

videregående skolen er basert på en bevisst, gjennomtenkt og formalisert vurdering. 

Lærebokmarkedet er i endring. Selv om mange mener at læreboken fortsatt vil ha en sentral 

rolle i undervisningen, kommer det til utfordrere for eksempel i form at digitale og nettbaserte 

læremidler. Opphevingen av godkjenningsordningen kan også komme til å endre 

lærebokmarkedet. Et endret lærebokmarked kan stille andre krav til vurdering av læremidler. 

Jeg tror derfor det er viktig å fokusere mer på valg og vurdering av lærebøker. Dette 

bør skje både på skolenivå, i lærerutdanningen og i etterutdanningstilbudet til lærere. Det er 

ikke sikkert at enhver grundig valgprosess sikrer et vellykket valg. Men bak en systematisk og 

formalisert valgprosess ligger et bevisst forhold til kunnskap, undervisning og lærebøker, og 

dette er forutsetninger for et vellykket lærebokvalg. Læreren er profesjonell, og med sin 

fagkompetanse, pedagogiske kompetanse, innsikt i elevenes styrker og svakheter er nok 

læreren den personen som er best i stand til å vurdere en lærebok. Jeg mener likevel at man 

gjennom å fokusere mer på vurdering av lærebøker, kan gjøre lærerne enda bedre i forhold til 

å vurdere lærebøker. Sterkere fokus vurdering av lærebøker er viktig, ikke bare i forbindelse 

med at lærebøker skal velges, men også fortløpende gjennom skoleåret, mens bøkene er i 

bruk. Sterkere fokus på vurdering av lærebøker er viktig for å sikre en bevisst, systematisk og 

formalisert valgprosess – noe som etter min mening er nødvendig dersom man skal ta det 

ansvaret som skoler, kommuner og fylkeskommuner har fått når det gjelder å vurdere 

kvaliteten på lærebøker, på alvor. 
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