Läromedelsundersökningen
2022

”Fortsatt stor läromedelsbrist på svenska skolor”
Det här är den andra upplagan av Läromedelsundersökningen, en kartläggning där NE frågat landets
grund-, sär- och gymnasieskolor hur tillgången till läromedel ser ut, vilka utmaningar som står i vägen
och vad de anser om kvaliteten på läromedelsutbudet. Vi gör kartläggningen för att få veta hur många
skolor som faktiskt saknar läromedel, en analys som saknades i den statliga Läromedelsutredningen
som presenterades i augusti 2021. Vi gör också undersökningen för att få upp läromedelsfrågan högre
på den skolpolitiska agendan. Resultat från årets undersökning visar att det finns ett fortsatt behov
av det. Under det senaste året har försvinnande lite förbättrats. Hälften av landets skolor saknar
fortfarande läromedel till samtliga elever.
I Läromedelsundersökningen 2022 uppger 240 av 479 svarande skolor, 50 procent, att de inte har
läromedel till samtliga elever. Dessutom uppvisar undersökningen fortsatt stora regionala skillnader.

Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet ska inte
avgöras av vilken kommun de bor i, vilken skola
de går i eller vilka ämnen de läser. Alla elever
och lärare borde ha tillgång till en motiverande,
individanpassad och jämlik undervisning.

Fredrik Bengtsson

VD för kunskaps- och
läromedelsföretaget NE
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Enligt den senaste Pisaundersökningen är Sverige sämst av alla
nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. En av förklaringarna
till att Sverige hamnat på efterkälken är bristen på uppdaterade,
objektiva och tillgängliga läromedel. Kompletta läromedel i alla
ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och
sprida kunskap, så att barn och unga står redo för vuxenlivet.

NE är ett kunskapsföretag som
utvecklar och erbjuder digitala
läromedel, uppslagsverk och
ordböcker. Sammantaget nås drygt
en kvarts miljon elever och lärare av
kompletta läromedel i grundskolans
samtliga ämnen och en stor del av
gymnasiets ämnen.
OM LÄROMEDELSUNDERSÖKNINGEN
Antal svarande skolor: 479
Antal tillfrågade skolor: 7 055 (samtliga
grund-, sär- och gymnasieskolor)
Undersökningsperiod: augusti 2022

1

Kvaliteten på läromedlen
bedöms som ganska god
Generellt sett är skolor nöjda med kvaliteten på de läromedel
som finns att tillgå. Bara 4 procent uppger kvaliteten som
bristfällig medan 92 procent anser den vara god.

Av de svarande skolorna i Läromedelsundersökningen
uppger 41 procent att kvaliteten är mycket god och 51
procent svarar att den är ganska god.

51 %

41 %

Generellt, hur skulle du beskriva kvaliteten
på de läromedel som används?
= resultat från 2021

4%
0,5 %
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Mycket
god

Ganska
god

Ganska bristfällig

Mycket bristfällig

3,5 %

Tveksam,
vet ej

Vi försöker
regelbundet
att byta ut
slitna
läromedel
och se till
att vi har
uppdaterade
versioner.”
– sagt i Läromedelsundersökningen
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Inköp av
läromedel,
både fysiska
böcker och
digitala
varianter, har
hög prioritet
på vår skola
– och har haft
så i 20 år.”
– sagt i Läromedelsundersökningen
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Varannan skola har inte
läromedel till alla elever
Hälften av de tillfrågade skolorna svarar att alla elever
har tillgång till kompletta och aktuella läromedel i
samtliga ämnen. Det är förvisso en förbättring jämfört
med fjolårets undersökning, om än försvinnande
liten. 2021 var siffran 49 procent jämfört med 		

50 procent i år. På varannan av landets skolor finns
det fortfarande elever som saknar läromedel. Av de
svarande skolorna i Läromedelsundersökningen
2022 uppger 7 procent att samtliga elever saknar
tillgång till kompletta och aktuella läromedel.

27 %

Över 75 %

50 %

Alla elever

Uppskattningsvis, hur
stor andel av eleverna
har tillgång till kompletta
och aktuella läromedel i
samtliga ämnen?

13 %

Över 50 %

7%

2%

Inga elever

1%

Över 25 %

Under 25 %
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Ekonomin största hindret
för tillgång till läromedel
Drygt hälften av landets skolor, 63 procent, uppger att
bristande ekonomi är det största hindret för att kunna se till
att alla elever har tillgång till kompletta och aktuella läromedel
i samtliga ämnen, visar Läromedelsundersökningen.

Det näst största hindret är utbudet av läromedel, som 20
procent av skolorna lyfter fram, medan 6 procent uppger
att det är lärarnas arbete med inköp av läromedel som sätter
käppar i hjulet för läromedelstillgången.

63 %

Vilket är det största hindret för att se till
att alla elever har tillgång till kompletta
och aktuella läromedel i samtliga ämnen?

20 %

0,5 %

10,5 %
6%

När det ska
sparas blir
det bl.a. på
läromedel.
Skolan
tilldelas
mindre
pengar nu
än tidigare.”
– sagt i Läromedelsundersökningen
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Ekonomin

Utbudet av
läromedel

Kommunens arbete
med inköp

Annat

Lärarnas arbete
med inköp
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Analoga
läromedel
används i
större grad
i de lägre
åldrarna.
Övergången
till digitala
läromedel
ökar vart
efter ålder”
– sagt i Läromedelsundersökningen
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Majoriteten av alla
läromedel är analoga
Försvinnande få skolor använder enbart digitala eller
enbart analoga läromedel. Vanligast är fortfarande
att läromedelstillgången utgörs av mestadels analoga
läromedel med digitala komplement.

I Läromedelsundersökningen svarar 39 procent av
skolorna att de använder lika stor andel analoga som
digitala läromedel. På 10 procent av skolorna används
mestadels digitala läromedel, en ökning med
3 procentenheter jämfört med i fjol.

46 %

39 %

Av samtliga läromedel på skolan eller
skolorna, hur ser fördelningen ut mellan
digitala och analoga läromedel?

10 %
1%

0,5 %
Bara analoga

Mestadels
analoga

Lika mycket
digitala som
analoga

Mestadels
digitala

Bara digitala

3,5 %

Tveksam,
vet ej
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Omodern syn på aktuella
frågor i vissa läromedel
Det är glädjande att det skett förbättringar på den här
fronten jämfört med i fjol. Men fortfarande uppger nästan
var tredje skola, 29 procent, att vissa av deras läromedel
innehåller fakta som inte är aktuella längre. Många
uppger också att det finns läromedel som har en omodern
syn på hbtq-frågor och klimatfrågan. En omodern syn

på feminism och rasism är också förekommande i vissa
läromedel. 16 procent svarar att det finns läromedel som
saknar exempel från verkligheten. Minst vanligt är att
läromedel är politiskt vinklade. 63 procent instämmer
inte i något av alternativen.

Vilka av följande påståenden instämmer du i?
”Vissa av de läromedel vi använder …”
29 %

14 %

13 %

7%
7%
4%

... innehåller fakta
som inte är aktuella
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... saknar exempel
från verkligheten

... har en omodern ... har en omodern
syn på hbtq-frågor syn på klimatfrågan

... har en omodern
syn på feminism

... har en omodern
syn på rasism

1%

Jag tror att
många av de
läromedel som
används kanske
inte alltid är
uppdaterade i
hbtq-frågan.”
– sagt i Läromedelsundersökningen

... är politiskt vinklade
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Många läromedel följer
inte läroplanen
De digitala
läromedlen
uppdateras
men det är
svårare med
de analoga
läromedel
som används.
Där kommer
uppdateringen
ske över tid då
nytt köps in.”
7– sagt i Läromedelsundersökningen

Den 1 juli trädde den nya läroplanen för grundskolan,
Lgr22, i kraft. En förändring som innebär att ett
mycket stort antal läroböcker i skolan inte längre följer
läroplanen. Den nya läroplanen aktualiserar också

skillnaderna i svensk skola och tillgången till aktuella och
uppdaterade läromedel. Vid tillfället för undersökningen
uppger bara 2 av 5 av de svarande att de säkerställt att alla
läromedel är uppdaterade enligt den nya läroplanen.

38 %

Ja, det kommer jag/min
skola att göra

Kommer du eller skolan
du arbetar på vidta några
åtgärder för att säkerställa
att alla läromedel är
uppdaterade enligt den
nya läroplanen, Lgr22?

40 %

Ja, det har jag/min
skola gjort

14 %

Tveksam/vet ej

8%

Nej, det kommer jag/min
skola inte att göra
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För mer information om Läromedelsundersökningen
och intervjuförfrågningar kontakta:
Jakob Nord, presskontakt
jakob.nord@ne.se
070-886 42 49
Fredrik Bengtsson, VD
fredrik.bengtsson@ne.se
073-788 17 79
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