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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle där vi överöses med information. Om vi så önskar kan vi ständigt hålla 

oss uppdaterade genom mobiltelefoner, datorer och mp3. Jag undrar hur allt detta flöde på 

tekniska produkter har påverkat användandet av läroboken i skolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad läroboken betyder för lärare som undervisar i ämnet 

religionskunskap på grundskolans senare år och på gymnasieskolan. Används läroboken 

fortfarande i stor utsträckning eller har andra läromedel tagit över dess roll? Vilka läromedel 

används förutom läroboken? 

 

Numera sker ingen granskning av läroböcker. Det är dock viktigt att läroböckerna uppfyller de 

mål och resultat som Skolverket vill uppnå med sin skolplan. Jag vill ta reda på om lärarna 

uppfattar att läroböckerna de använder uppfyller de målen. 

 

Mina frågeställningar är: 

- Använder läraren religionsläroboken i undervisningen och i så fall hur mycket? 

- Finns det någon skillnad på religionslärobokens användande beroende på hur länge man 

har undervisat i ämnet? 

- Uppfyller innehållet i den religionsläroboken som läraren använder Skolverkets mål i 

kursplanen? 

 

1.2 Urval och metod 

Jag har valt ut tjugosex skolor i fem kommuner i Östergötland jämt fördelat på grundskolor och 

gymnasieskolor. I urvalet har jag försökt välja skolor i olika bostadsområden. 

 

Eftersom min frågeställning är begränsad till att handla om läroboken har jag därför använt mig 

av en kvantitativ metod i form av enkäter för att på så sätt nå ut till ett stort antal informanter. 

Om jag använt mig av en kvalitativ metod som intervju hade jag inte kunnat samla samma 

mängd information som jag nu har kunnat göra. 

 

Sammanlagt skickade jag ut sjuttioåtta missivbrev med enkäter. Av dem var tjugoen enkäter 

direktadresserade till gymnasielärare som undervisar i religionskunskap. Tre stycken var 
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direktadresserade till grundskolelärare. Resterande sände jag till rektorerna på skolorna för att 

vidarebefordra till berörda lärare. Jag bifogade också frankerade svarskuvert. 

 

1.3 Enkäten 

Enkäten omfattar tio frågor. De första fyra frågorna är bakgrundsvariabler som kön, utbildning, 

antal år i yrket och grundskole- eller gymnasielärare. Den andra delen av enkäten består av 

frågor som på olika sätt berör läroboken. 

 

1.4 Bortfallsanalys 

Efter att ha skickat ut enkäten till de utvalda skolorna skickade jag efter ett par dagar en 

påminnelse till de berörda rektorerna per mail. Svarsfrekvensen från lärarna är femtiofem 

procent. 

 

Det kan finnas olika orsaker till den relativt låga svarsfrekvensen. En orsak kan vara frågornas 

formulering. En annan orsak kan vara att enkäten skickades ut nära påsklovet och därför 

glömdes bort. En tredje orsak till att jag fått flest svar från gymnasielärarna kan vara att jag 

direktadresserade till flera av dem och vilket jag inte gjorde till så många grundskolelärare. 

 

1.5 Forskning 

Det har skrivits mycket om religionsundervisningen i grundskola och gymnasium under senare 

år. Edgar Almén är docent i systematisk teologi, Ragnar Furenhed arbetar som metodiklärare i 

bland annat religion, Sven Hartman är professor i pedagogik och Björn Skogar är docent i Tros- 

och livsåskådningsvetenskap. De har gemensamt skrivit boken ”Livstolkning och värdegrund - 

Att undervisa om religion, livsfrågor och etik”. De har utifrån sina respektive 

kompetensområden gett en belysning av några av ämnesområdets centrala perspektiv. I 

förordet står det att författarna vill att boken ska kunna bidra till utveckling av ett professionellt 

lärarkunnande i frågor som gäller uppgiften att undervisa om religion, livsfrågor och etik. I 

brytningen mellan gammalt och nytt hamnar den enskilde läraren i en utsatt position. Denna 

utsatthet har ökat genom de senaste årens utveckling. Pedagogiska måldokument överlåter 

alltmer av de grundläggande frågorna om värdegrundens uttolkning och valet av 

undervisningsstoff och arbetssätt till den enskilde lärarens bedömning. 

 

Universitetsadjunkt Björn Falkevall har gjort en studie om ”Hur formas undervisningen i ämnet 

religionskunskap på högstadiet”? Den baseras på intervjuer av nitton lärare. De resultat han når 
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i sina intervjuanalyser antyder bland annat att en del föreställningar om vad som styr lärares 

undervisningshandlingar rent av kan ha karaktär av fördomar. Den viktigaste formande faktorn 

i lärares undervisningsarbete visar sig till exempel i intervjuerna genomgående vara eleverna - 

vilket då kan jämföras med den allmänna debattens ganska vanliga uppfattning att lärare inte 

tillräckligt tar hänsyn till sina elevers behov och intressen. 

 

Docent Kjell Härenstam har skrivit boken ”Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik - om 

konsten att kunskap”. Där diskuterar han problematiken om hur skolelever ska få en rättvis bild 

av främmande kulturer och religioner. Han använder den tibetanska buddhismen som exempel 

på hur olika kulturer och religioner har beskrivits av forskare och resenärer under olika tider 

och utifrån olika politiska och religiösa aspekter. 

 

Ann-Christine Juhlin Svensson har skrivit en avhandling som heter ”Nya redskap för lärande - 

Studier av lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan”. Det är en 

sammanläggningsavhandling som omfattar fyra olika texter vilka tillkommit under en 

tidsperiod av sex år. Hon har bland annat intervjuat ett antal lärare, bibliotekarier och skolledare 

hur de använder olika former av läromedel beroende på vilka arbetsformer de använder. 

 

Staffan Selander arbetar som forskare i pedagogik. Han har skrivit ”Lärobokskunskap”. Det är 

en pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. I boken tar han 

upp lärobokens historia och beskriver vad som är karakteristiskt för en pedagogisk text. 

Professor Sven-Åke Selander har skrivit boken ”Undervisa i religionskunskap”. Selander 

skriver att ett viktigt inslag i undervisningen i religionskunskap är att presentera hur 

verklighetsuppfattning, människosyn och samhällsuppfattning utformas i olika religioner, 

traditioner och kulturer. För att detta ska låta sig göras krävs kunskap om den svenska 

religionskunskapsundervisningens historiska förutsättningar och viktigaste principer. 

 

Skolverket startade ett läromedelsprojekt hösten 2004 som ska vara klart den 1 december 2006. 

Syftet med projektet är att ta reda på hur läromedel styr undervisning och arbetssätt i skolan. 

Projektet kommer att kunna visa vilken roll läroboken har inom olika ämnen bland annat 

religion. 

 

Det har tidigare gjorts en del forskning kring användning av läromedel och det har även forskats 

om ämnet religionskunskap. Men jag har inte hittat någon specifik forskning som handlar om 
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eller hur läraren använder sig av läroboken i ämnet religionskunskap. Jag tycker att det är 

angeläget att undersöka om läroboken har någon betydelse för lärarna och om så är fallet, om 

lärarna tycker att läroboken uppfyller Skolverkets riktlinjer. Speciellt angeläget tycker jag att 

det är då granskning av läroböcker har upphört. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med att jag ger en bakgrund till lärobokens historia. Vidare beskrivs vad som 

skiljer en pedagogisk text i en lärobok från andra texter och vilka som skriver och granskar 

texterna. Jag avslutar del två med hur ämnet religionskunskap har förändrats från 1842 till 

nutid. I del tre presenterar jag resultatet av min undersökning och avslutar med en analys och en 

sammanfattning. 

 

 6



2. Bakgrund 

Genom reformationen blev svenskarna tidigt ett läsande folk. Den lärobok som började 

användas flitigast i Sverige var Luthers lilla katekes. I och med att Sverige fick en allmän 

folkskola i mitten av 1800-talet började läroböcker att masstillverkas. Läroboken kom länge att 

bli grunden för undervisningen i skolan. 

 

Under de dryga 150 år som har gått sedan vi fick Sveriges första folkskolestadga har det hänt 

mycket med ämnet religionskunskap. Då benämndes det Biblisk historia och katekes, nu 

benämns det religionskunskap. 

 

Då var det kyrkan som svarade för undervisningen och bestämde innehållet i ämnet. En stor del 

av undervisningen som bedrevs i skolan innehöll Biblisk historia. Vi föddes in i kristendomen. 

Nu skriver Skolverket vilka mål och resultat som ska uppnås för ämnet. Antal 

undervisningstimmar i ämnet har kraftigt minskat under de dryga 150 åren som gått. Från och 

med 1996 blir ett barn medlem i Svenska kyrkan i och med dopet. 

 

2.1 Boken som läromedel 

Läroboken har en lång tradition. Staffan Selander skriver i boken Lärobokskunskap; ”Att i 

västerländsk tradition kan lärobokens utveckling relateras till två perioder: den första omfattar 

1500-talet och 1600-talet, då trycktekniken utvecklades och då undervisningen fann en relativ 

fast form; den andra omfattar 1800- och 1900-talet då läroboken blev det grundläggande 

redskapet för den i masskala organiserade undervisningen.”1 Boktryckarkonsten slog igenom i 

Sverige i början av 1500-talet. De första böckerna som trycktes var främst religiös litteratur 

som Bibeln och Luthers lilla katekes som kom att bli svenska folkets främsta läsebok.2 

 

Den tjeckiska pedagogen Johan Amos Comenius skrev 1628 boken Didactica magna - Stora 

undervisningsläran som 1638 översattes till latin. Boken kom att tryckas i många exemplar i ett 

stort antal länder. Skriften handlar om hur man på bästa sätt ska undervisa elever. Comenius var 

först med att kombinera bilder och text i läroböcker. Han hävdade att inlärningen blev 

effektivare om flera sinnen stimuleras samtidigt. Comenius ansåg att skolan inte skulle vara 

förbehållen de mest besuttna och inflytelserika i samhället utan stå alla till buds, oavsett kön, 

                                                 
1 Selander, S 1988, s 15 
2 Richardson, 1999, s 22 

 7



ståndstillhörighet och ekonomiska förhållanden.3 Comenius vistades också i Sverige under en 

period då han hade till uppdrag att organisera det svenska skolväsendet. Han kan anses som en 

av de första förkämparna för den svenska folkskolan. Den andra perioden som Selander 

hänvisar till startade på 1800-talet när Sverige genom 1842 års folkskolestadga fick en allmän 

folkskola. 

 

Under 1800-talets första hälft ökade Sveriges befolkning kraftigt. Från att varit ett utpräglat 

jordbrukssamhälle började Sverige mer och mer övergå till att bli ett industrisamhälle. 

Befolkningen började flytta in till städerna. I takt med att samhället blev mer industrialiserat 

tillkom nya sorters arbeten. Det ställde krav på en annan utbildning än tidigare. Förutom att 

man skulle kunna läsa och skriva krävdes också kunskap om andra ämnen som till exempel 

matematik. 

 

1842 drevs en skolstadga igenom med innebörden att alla barn hade rätt till allmän folkskola. I 

praktiken blev det inte verklighet förrän 1882. Man var nu tvungen att börja trycka läroböcker 

för alla skolbarn. Undervisningen skulle innehålla flera ämnen som läsning, skrivning, räkning, 

kristendom med bibliskt historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång.4 1868 

trycktes en ny sorts läsebok - Läsebok för folkskolan. Det nya med den var att den var 

illustrerad. De flesta barn hade hittills bara sett Psalmboken, Katekesen och Bibeln.5 

 

2.2 Texten i läroböcker 

En läroboks text skiljer sig från andra texter på många olika sätt. Telefonkataloger innehåller en 

specifik sorts upplysning och så kallade ”skvallertidningar” innehåller en text som många av 

läsarna kanske inte räknar med är helt trovärdig. Men texten i en lärobok ska vara skriven på ett 

pedagogiskt sätt och eleven ska kunna lita på att innehållet innehåller objektiv fakta. Texten 

hjälper till att forma elevens tankar om ämnet. I många fall kan det vara första gången eleven 

kommer i kontakt med just det ämnet. 

 

Selander skriver att; ”Grundidén med den pedagogiska texten är att den ska återskapa eller 

reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste alltså ske ett urval och en 

avgränsning av det som ska återges. Ett för alla pedagogiska texter genomgående drag är att de 

                                                 
3 Sjöstrand, 1966, s  116 
4 Hartman, 1995, s 19 
5 Berglund, 1991, s 73 
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ska förklara någonting och att den kunskap som texten återger ska kunna prövas och 

kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt.”6 

 

Texten måste vara så skriven att den blir begriplig och fångar många elevers intresse. ”Det är 

viktigt att läroboken samtidigt som den ska ge sammanhang, struktur, repetition, övning etc. 

också ska vara öppen mot omvärlden: inspireras till andra böcker och källor, andra medier, 

verkligheten. Böcker som inte låser utan befriar.”7 

 

Det finns olika kriterier om vad en lärobok ska innehålla beroende på ämne. Enligt Sveriges 

Kristnas Råds arbetsgrupp ska en lärobok i religionskunskap för gymnasiet innehålla såväl en 

faktaförmedlande som en existentiell och personlighetsutvecklande sida.8 Läroböckernas 

innehåll ska vara så objektivt som möjligt men det är ofrånkomligt att innehållet i läroböckerna 

också baseras indirekt på vad författarna har för åsikter. ”Låt oss först som sist slå fast att en 

lärobok aldrig kan vara helt neutral eller objektiv, och antagligen bör den inte heller vara det. 

Har vi en mening, en övertygelse, vision om vilka de goda krafterna är bör det inte vara så svårt 

att ta avstånd från det som är vrångt, dumt, skadligt och fel” skriver före detta ordförande i FSL 

- Föreningen Svenska Läromedel Barbro Larsson.9 

 

”Från 1800-talet fram till andra världskriget var det forskare, en del av dem framgångsrika 

politiker, som skrev läroböckerna. (…) Efter andra världskriget börjar läroböckerna att i större 

utsträckning framställas av pedagoger.”10 

 

Flertalet av dem som idag skriver texter till läroböcker är medlemmar i SLFF - Sveriges 

Läromedelsförfattarnas förbund. SLFF har ungefär 1 580 medlemmar. De flesta av dem är 

lärare på grundskola, gymnasium och universitet och högskolor. En del av dem forskar. Den 

yngsta medlemmen är tjugofem år och den äldsta nittiofem år. Åtta procent av medlemmarna är 

födda 1960 eller tidigare. Sextiosju procent av medlemmarna är födda mellan -40 och -59. 

Många skriver på fritiden, vid sidan av sina vanliga arbeten.11 

 

                                                 
6 Selander, S 1988, s 17 
7 Berglund, 1991, s 67 
8 Sveriges Kristna Råd, 1999, s 12 
9 Berglund, 1991, s 65 
10 Selander, S 1988, s 121 
11 http://www.slff.se 
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Enligt FSL sålde man mest läromedel under 1970-talet. Det berodde troligtvis på att Sverige då 

var inne i en högkonjunktur och satsade på skola och utbildning. Idag är försäljningen av 

böcker ungefär en fjärdedel av vad det var då och FSL spår att den trenden kommer att hålla i 

sig. Ungefär en procent av grundskolans budget och två procent av gymnasieskolans budget går 

till läromedel.12 

 

Det blir en ekonomisk omöjlighet för skolorna att ständigt hålla sig med aktuella läroböcker. 

Därför blir kravet stort att de böcker som köps in till skolorna ska hålla i många år. Både rent 

kvalitetsmässigt men även innehållsmässigt. Det bör ses som en nödvändighet att också 

använda sig av annat informationsmaterial än läroboken. Berglund skriver att med all respekt 

för lärobokens centrala roll i undervisningen måste vi nog ändå finna oss i att använda den till 

vad den är bra på och dit hör nu inte att leverera dagsnoteringar och politiskt nyhetsstoff.13 

 

2.3 Granskning av läroböcker 

Genom åren har det funnits många olika statliga läromedelsutredningar som granskat 

läroböckerna. 1904 granskades läroböcker i ämnet kristendomskunskap av en nämnd som 

bestod av en biskop, en professor i teologi, en lektor och en adjunkt kristendomskunskap.14 

1938 kom det första statliga organ som inrättades för att reglera läromedel. Den kom att kallas 

läroboksnämnd. Läroböcker som inte godkändes av nämnden fick inte antas av skolor och 

skolstyrelser.15 

 

1948 omvandlades nämnden till en egen myndighet och bytte namn till Statens läroboksnämnd. 

Efter en rapport (SOU 1971:91) kom man fram till att det skulle göras en åtskillnad mellan 

pedagogisk granskning och objektivitetsgranskning. Den pedagogiska granskningen skulle 

läromedelsproducenterna själva göra. Objektivitetsgranskningen skulle den nybildade 

Läromedelsnämnden som löd under Skolöverstyrelsen stå för. När Skolverket bildades 1991 

och tog över en del av skolöverstyrelsens arbete lades den funktionen att läroböcker skulle 

granskas ned.16 

 

                                                 
12 http://www.lr.se 
13 Berglund, 1991, s 45 
14 Berglund, 1991, s 136 
15 Juhlin, 2000, s 16 
16 Berglund, 1991, s 137 
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Det förekommer fortfarande granskning av skolböcker men numera på en annan grund. 1997 

påbörjades ett projekt kring läromedel inom Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för skolfrågor. 

Projektets syfte var dels att inventera hur kristna kyrkor och samfund framställs i grundskolans 

och gymnasiets läromedel i religionskunskap. Det andra syftet var att beskriva och analysera 

utvecklingstendenser i materialet. Gruppen avslutade sitt arbete 1999. Numera är den 

arbetsgruppen nedlagd.17 
 

2.4 Ämnet religionskunskap och de olika läroplanerna 

Ämnet religionskunskap innehåll har förändrats i takt med att samhället har förändrats. När 

Sveriges första folkskolestadga kom 1842 blev ämnets benämning Biblisk historia och katekes. 

Ämnet dominerade i skolundervisningen.18 Det var kyrkan som var huvudansvarig för 

undervisningen och kyrkoherden var skolstyrelsens ordförande. Man föddes in i kristendomen. 

I 1800-talets läroböcker i religionskunskap finner man knappast något om ickekristna 

religioner. Religionen var då liktydigt med kristendomen.19 Kristendomsundervisningen var 

egentligen Svenska kyrkans dopundervisning. Luthers katekes var folkskolans pedagogiska 

text. Den skulle eleverna lära sig utantill.20 

 

1919 kom en ny undervisningsplan. Några år tidigare hade en Folkskoleöverstyrelse bildats i ett 

steg att frigöra skolan från kyrkan. I mellankrigstiden växte folkrörelser sig starka som 

nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Alla ville ha inflytande över skolan. 

Ämnet bytte namn till Kristendom med betoning på Nya Testamentet och Bergspredikan. Man 

skulle läsa texter som innehöll etik och moral och katekesläsningen togs bort. Målet med 

undervisningen var bland annat att främja sedlig utveckling.21 

 

1951 antogs en religionsfrihetslag i Sverige och den lutherska traditionen bröts. När 

undervisningsplanen kom 1955 stod det att lärare inte längre behövde tillhöra den svenska 

statskyrkan för att undervisa i kristendom. Man började diskutera objektivitet i 

undervisningen.22 Det fördes flera debatter om ämnet skulle finnas kvar som skolämne. En del 

ansåg att skolan indoktrinerade eleverna med att undervisa i kristendomskunskap. 

 

                                                 
17 Sveriges Kristna Råd, 1999, s 3-4 
18 Hartman, 2000, s 212-213 
19 Selander, S-Å, 1993, s 42 
20 Härenstam, 2000, s 148 
21 Lendahls, 1986, s 66 

 11



Grundskolan fick sin första läroplan 1962. ”En läroplan är en förordning som utfärdas av 

regeringen och ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för arbetet. Målen för det offentliga skolväsendet är av två slag, dels mål 

som skolan ska sträva efter att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla 

elever kan uppnå (uppnåendemål).”23 Målet med läroplanen 1962 var bland annat att eleverna 

skulle få kunskap om kristendom och andra religioner. I dåtidens anda skulle man analysera så 

objektivt som möjligt. Fakta skulle baseras på vetenskap. Givetvis skulle läroböckernas 

framställning också präglas av ett historisktkritiskt ideal. Det fick till resultat att historiska 

synpunkter och historiska material fick en dominerande plats i beskrivningarna.24 

 

Ämnet bytte namn till Kristendomskunskap och integreras med övriga samhällsorienterade 

ämnen. Undervisningen blev nu konfessionslös. Vi hade under denna tid en rätt så stor 

arbetskraftinvandring så att tillhöra Svenska kyrkan och att vara kristen var inte längre så 

självklart i samhället. 

 

1969 kom en revidering av den tidigare läroplanen - Lgr 69. Ämnet ändrade namn till 

Religionskunskap. Läraren gavs större möjlighet att själv lägga upp arbetet och en minskad 

bundenhet vid stoffet.25 Man skulle fortfarande lära sig om religioner. Namnbytet medförde att 

stoffet om de icke-kristna värderingarna utökades kraftigt. 

 

1980 kom nästa läroplan. Utgångspunkten blev elevernas livsfrågor, deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper.26 Kunskaperna i religion ska i första hand vara informativ och nu öppnas en 

möjlighet att lära av religionerna och inte bara om dem. De svar religionerna ger kan tänkas ge 

bidrag till elevens egen livsåskådning.27 

 

1994 kom den första gemensamma läroplanen för grundskola och gymnasieskola - Läroplaner 

för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Ämnet religionskunskap hade 

nu blivit ett kärnämne, det var inte bara obligatoriskt i grundskolan utan även på alla 

gymnasielinjer. Med denna läroplan förändrades sättet man skrev på. I och med att politikerna 

strävade mot medlemskap i EU internationaliserades läroplanen. Allt fler företag valde att på 

                                                 
22 Lendahls, 1986, s 66 
23 http://www.skolverket.se 
24 Selander, S-Å, 1993, s 32 
25 Hartman, 2000, s 220 
26 Selander, S-Å, s 15-16 
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1980- och 90-talen gå över till mål eller resultatstyrning.28 Det gällde också politikerna. I stället 

för att ge detaljerad anvisningar om hur undervisningen skulle bedrivas gav den nya läroplanen 

korta anvisningar om mål och innehåll för undervisningen. 

 

Hartman skriver att i avsnittet om skolans värdegrund gör den kristna traditionen något av en 

comeback i läroplanssammanhang; ”Människovärdets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse 

med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran tillrättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i 

skolan ska vara ickekonfessionell.”29 

 

Formuleringen kristen tradition och västerländsk humanism väckte många frågor och skapade 

debatt om detta skulle bli en återgång till kristendomskunskap. I efterhand kan formuleringen 

ses som en politisk kompromiss. 

 

Även Härenstam hade synpunkter på formuleringen i värdegrunden; ”När det gäller etik är det 

den kristet -humanistiska västerländska traditionen man ska lära av. Samtidigt betonas starkt 

vikten av att skolan ger möjlighet för skilda uppfattningar. Därmed öppnas naturligtvis 

möjligheten att lära av icke - kristna religioner och låta dessa bidra till elevernas 

livsåskådningsutveckling, så länge den inte strider mot de gemensamma värderingarna.”30 När 

man läser läroplanerna från slutet av 1800-talet fram till nutid kan man se hur de återspeglar det 

samhällsklimat som för stunden rådde. Det i sin tur har bidragit till att skapa texterna i 

läroböckernas innehåll som format undervisningen i skolan. 

 

                                                 
27 Härenstam, 2000, s 153 
28 Egidius, 2001, s 123 
29 Hartman, 2000, s 223 
30 Härenstam, 2000, s 155 
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3. Lärobokens roll i skolan - resultatredovisning 

Jag skickade ut sjuttioåtta enkäter och det var fyrtiotre personer som svarade. Två av dem 

uppgav att de inte använder någon lärobok till vare sig planering eller sin undervisning. De 

övriga informanterna uppgav att de använder läroböcker både till sin planering och också till 

undervisning i varierande mängd. Det var några lärare som skrev att de personligen kunde vara 

utan lärobok men att eleverna ville använda en bok. Enkäten samt svaren på enkäten bifogas i 

bilagor i slutet av uppsatsen. 

 

3.1 Om informanterna 

Av dem som svarade på enkäten var sexton personer män och tjugosju personer kvinnor. Det 

var en jämn fördelning mellan män som arbetar på grundskola och på gymnasieskola. Bland de 

kvinnor som svarade på enkäten var det en majoritet som arbetar på gymnasienivå. Det var en 

stor spridning på hur länge de hade arbetat i läraryrket. Den som hade arbetat kortast tid hade 

arbetat i sex månader och den som arbetat längst hade gjort det i fyrtio år. Det ger en bra bredd 

för min undersökning då informanterna genom varierade yrkeserfarenheter har fått olika 

perspektiv och referensramar av läraryrket. Genomsnittet antal år i läraryrket var ca sjutton år. 

Samtliga som svarade på enkäten uppgav att de var utbildade som lärare vilket är ett gott betyg 

för de berörda skolorna i Östergötland. 

 

3.2 Läromedel vid sidan av läroboken 

De två personer som uppgav att de inte använde sig av någon lärobok använder sig i stället av 

egna material och film. Båda personerna undervisar på gymnasienivå. Nästan samtliga lärare 

uppgav att de använder sig av film i undervisningen. Sverige har en lång tradition av att 

använda film i utbildningssyfte. Redan 1921 startade Svensk Filmindustri produktion av 

skolfilm. 31  De flesta använde sig av Internet. De som inte använde sig av Internet som 

läromedel hade tillsammans en genomsnittsålder i yrket på tjugo år vilket är något högre än 

svarspersonerna som helhet. 

 

I Juhlins avhandling skriver hon att; ”När läraren genomgick grundutbildningen verkar ha 

betydelse för när det gäller läromedelsval. (…) Det verkar vara så att lärare med kortare 

undervisningserfarenhet, oavsett ålder, värderar IT-läromedel högre än lärare med lång 

erfarenhet”.32 

                                                 
31 Juhlin, 2000, s 23 
32 Juhlin, 2002, s 49 
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Tidningar var det läromedel som minst antal lärare uppgav att de använde sig av. På frågan om 

övriga läromedel som används fick jag följande svar: 

 Diabilder 

 Faktaböcker 

 Föreläsare, som utövar olika religioner 

 Inspelade tv-program 

 Olika slags källor som enskilda religioners skrifter, fotografier, heliga föremål 

 Skönlitteratur 

 Uppslagsböcker 

 

3.3 Läroboken och undervisningsplanering 

På frågan om hur ofta informanterna använder läroboken i sin planering svarade sammanlagt 

femton personer att de använder boken mer än femtio procent. Tjugoåtta personer uppgav att de 

använder boken mindre än femtio procent när de planerar sin undervisning. Innan den nya 

läroplanen kom var läroboken och läroplanen nästan i symbios med varandra. Det var då lätt att 

planera sin lektionstid efter boken då allt som läroplanen innehöll fanns med som stoff i boken. 

Det var flera som svarade att de använder boken mer än femtio procent i sin planering men sen 

inte använder den så mycket i undervisningen. Det tyder på att läroboken fortfarande kan ses 

som något av en bas för undervisningen trots att läroplanen som kom 1994 inte längre är lika 

detalj styrd som tidigare läroplaner. 

 

3.4 Lärobokens funktion under lektionstid 

Lite drygt hälften av personerna i undersökningen uppgav att de använder boken mindre än 

tjugofem procent under lektionstid. Elva personer uppskattade att de använde läroboken mellan 

tjugosex till femtio procent. Sex personer svarade att de använder boken ungefär femtioen till 

sjuttiofem procent i sin undervisning. 

 

På frågan om informanterna använder läroboken mindre nu i undervisningen än när de började 

arbeta som lärare svarade sammanlagt trettioen personer ja på frågan. Jag kan inte se något 

samband med att användandet av läroboken i undervisningen har något förhållande med hur 

länge de har arbetat som lärare. Det fanns inte heller något samband mellan år i yrket och hur 

mycket de använder boken till sin planering. 
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I kommentarer till enkäten uppgavs att läroboken används mer eller mindre i undervisningen 

beroende på vilken skolklass de gäller. Falkevall skriver i sin studie att läroboken påverkar mer 

när läraren själv känner sig osäker.33 

 

3.5 Analys 

Undersökningen visar på att den största delen av lärarna som svarade på min enkät använder sig 

av läroboken i någon form, både i sin planering och i undervisningen. Således betyder 

läroboken en hel del för läraren. 

 

Juhlin skriver i sin avhandling; ”Att lärare i den närmaste framtiden fortsättningsvis kommer att 

använda läromedel i form av pedagogisk text, burna av det tryckta mediet läroboken bekräftas i 

den här studien. Lärare ser inte informationsteknik som en ersättning för läroboken utan som ett 

komplement. Ett komplement som de använder i stor utsträckning som ett arbetsredskap och 

planerar undervisningen så att eleverna har möjlighet att använda IT i undervisningen.”34 

 

Flertalet svarade dock att de använder sig mindre av läroboken nu än när de började arbeta som 

lärare. Jag fann ingen koppling med att antalet år i yrket hade ett samband med användandet av 

boken vare sig i planeringen eller i användandet i av boken i undervisningen. Några svarade att 

användandet av läroboken berodde på vilken skolklass de skulle undervisa. Falkevall skriver i 

sin studie; ”Läroboken styr mer ju ”svagare” elevgruppen uppfattas, såväl språkligt som 

studiemässigt. I vissa fall kan det också vara viktigt att läroboken ger stadga och skolmässighet 

åt ämnet - en viktig nyansering till uppfattningen om det negativa i lärobokens styrning.”35 

 

Att lärarna använder sig av boken mindre nu än när de började sin yrkeskarriär kan ha många 

olika orsaker. En kan vara att läroboken inte uppfyller kravet rent innehållsmässigt. 

 

På min fråga om det var något som saknas eller står för lite om i läroboken fick jag följande 

kommentarer: 

 Boken är dålig på att väcka nyfikenhet och starta diskussioner 

 Etik och moral 

 Forntida religioner 

                                                 
33 Falkevall, 1995, s 24 
34 Juhlin, 2000, s 58 
35 Falkevall, 1995, s 24 
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 Livsfrågor 

 Mer om hur religioner tar sig uttryck för ”vanliga” människor 

 Naturreligioner 

 Religionsfenomenologi - allmänna religiösa frågor och beteenden 

 Religiösa rörelser - New Age 

 Samhällsfrågor som till exempel ungdomsmotsättningar, slöja och hedersrelaterat våld 

 

Flera av de saker som lärarna saknar eller tycker fattas ska enligt Skolverkets kursplan för 

religionskunskap finnas som mål att sträva mot. Till exempel ska skolan i sin undervisning i 

religionskunskap sträva efter att eleven reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor 

som berör hans eller hennes liv.36 

 

Att så många inte tyckte att läroboken uppfyllde kraven kan vara att läroböckerna de använder 

sig av i undervisningen är för gamla. Flera lärare uppgav att de använder läroböcker som rent 

faktamässigt inte längre stämmer. 

 

I en av skolorna som är med i min undersökning använder man boken Religion för högstadiet 

som är tryckt 1989. Den är sjutton år gammal och tryckt fem år innan den nya läroplanen kom. 

När boken skrevs gällde läroplanen som kom 1980 och det är utefter dessa värderingar 

författarna formade texten. Som exempel tar boken upp frågor om etik endast på några få sidor. 

 

I Skolverkets kursplan för religionskunskap står det bland annat att; ”Ett syfte med 

religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning 

samt att skapa nyfikenhet och intresse för religionen”. 

 

Enkäten innehöll en fråga om informanterna tyckte att läroboken de använde uppfyllde de 

kraven. Som svarsalternativ fanns; ja, nej och delvis. Endast sju personer svarade ja på den 

frågan. Det var tjugofem personer som svarade delvis och resterande svarade nej. 

 

På följande fråga om vilket perspektiv de tyckte att läroboken förmedlade fanns 

svarsalternativen; eleven lär sig om religion, eleven har möjlighet att lära sig av och både och. 

Samtliga av dessa som svarade att läroboken uppfyllde Skolverkets mål svarade också att 

                                                 
36 http://www.skolverket.se 
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läroboken ger ett både och perspektiv. Av dem som svarade delvis på frågan om boken 

uppfyllde Skolverkets mål svarade ungefär hälften att eleven lär sig om religion och den andra 

hälften både och. Av dem som svarade nej på om läroboken uppfyllde kraven svarade nästan 

samtliga att eleven lär sig om religion. 

 

Det var några som inte svarade på frågan på grund av att de inte förstod den. En anledning till 

det kan vara att de hade i genomsnitt arbetat ganska länge som lärare. När de utbildades på 

1980-talet kanske man inte förde in dessa perspektiv i utbildningen. 

 

”Att lära om religioner innebär att skaffa sig faktakunskaper om religioner. Perspektivet är 

distanserat och religionerna framstår därför som exotiska och främmande. Det hjälper inte om 

läraren försöker framställa dem som spännande och lockande. Eleverna upplever dem ändå som 

något som angår andra men inte dem själva. Risken att fördomar bekräftas eller förstärks är 

stor. (…) Att lära av religioner innebär däremot att ens egna tankar och värderingar belyses, 

kompletteras eller utmanas i mötet med alternativa livstolkningar, att man tvingas till ett 

personlighetsutvecklande nytänkande.”37 

 

I det sekulariserade och mångreligiösa samhälle vi lever i borde det vara till stor fördel om 

eleverna i skolan hade möjlighet att få lära inte bara om andra religioner utan även av andra 

religioner. Jag tror att de skulle öppna möjligheter att få större förståelse för skolkamrater som 

utövar andra religioner än de själva. Det skulle gagna hela samhället på sikt. Ju mer man får 

kunskap av desto mindre uppfattar man det som något konstigt och främmande. 

 

I den gemensamma läroplanen för grundskola och gymnasium som kom 1994 öppnas 

möjligheterna upp att alla människors religioner ska tas på allvar. Att endast sju personer tyckte 

att läroboken de använde uppfyllde de mål Skolverket har för religionskunskap måste anses 

vara dålig kritik av texten i läroböckerna. En annan orsak till att så många lärare inte tycker att 

läroboken uppfyller Skolverkets krav kan bero på att granskningen av läroböcker har upphört. 

Och på så sätt kan den pedagogiska texten få sämre kvalité. Det kanske skulle behövas någon 

form av granskning av en objektiv nämnd. Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för skolfrågor 

inventerade hur kristna kyrkor och samfund framställdes i grundskolans och gymnasiets 

läromedel i religionskunskap. Men vilka representerar de andra religionerna? 

                                                 
37 Furenhed, 2000, s 117 
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Falkevall skriver i sin studie; ”Läroböckerna är numera inte längre underkastade tvånget att 

legitimeras av något offentligt granskningsorgan. Naturligtvis är det inte möjligt att utifrån 

detta resonemang dra slutsatsen att läroböckerna helt plötsligt tappat kontakten med skolans 

tradition, eller med skolämnets historia. Inte heller kan man dra slutsatsen att granskningen av 

läromedel upphört. Det kan fortfarande finnas en granskning i form av självcensur inom förlag 

eller påtryckningar från intressegrupper som till exempel olika samfund. Den enda slutsats som 

kan dras är att granskningen blivit osynligare - och kanske i och med det också mindre 

demokratisk.”38 Om det är ett sådant högt antal lärare som använder läroboken är det viktigt att 

innehållet i texten uppfyller de krav som Skolverket i sin kursplan vill uppfylla. Eftersom 

endast en liten del av skolans budget går till att köpa läromedel är det viktigt att den 

pedagogiska texten uppfyller Skolverkets krav. Juhlin skriver i sin studie att några kriterier för 

ämneskonferensens val av inköp av läromedel sällan finns. När detta är fallet är det ekonomin 

som nämns.39 Skolorna har inte råd att göra felköp och det tar tid att arbeta in en bok. Resultatet 

av min undersökning tyder på att läroboken ger en grund och trygghet för många lärare som 

undervisar i religionskunskap. Flera som svarade på enkäten uppgav att de använder boken mer 

i planeringen än i undervisningen. 

 

”En lärobok är en tolkning av läro- kursplaner utifrån ämnets diskurs utförda av läromedels 

författare (…) Lärare överlämnar med förtroende till läromedelsförfattarna att definiera 

diskursen därför att det annars blir en (för) stor del av deras eget lärararbete. Sitt nuvarande 

lärararbete kan de sedan ”sockra” med andra kompletterande källor där informationstekniken 

idag utgör en spännande del för eleven (och lärare).”40 

 

De som skriver läroböckerna är i många fall lärare själva. Läroböckerna kanske skulle bli bättre 

om textförfattarna hade bättre kännedom om det specifika ämne de skulle skriva om. De skulle 

då också kunna förmedla både ett lära om men också ett lära av perspektiv till eleverna. 

 

Härenstam har gjort en undersökning av läroböcker utgivna mellan 1960 till slutet av 1990-talet 

med tibetansk buddhism som utgångspunkt. Han kom fram till att läromedlens exempel visade 

på en rätt avsevärd skillnad mellan yngre och äldre läromedel. I de förra betonades mer magi, 

riter, oraklen och Dalai Lamas roll som en gudakung. I de senare behandlas mer religionens 

                                                 
38 Falkevall, 1995, s 23 
39 Juhlin, 2000, s 43 
40 Juhlin, 2000, s 56 
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innehåll och Dalai Lamas roll som icke-våldsförespråkare. Härenstam menar att 

”uppgiftslämnarens” personliga och politiska inriktning spelar roll för hur man väljer stoff och 

hur man representerar den tibetanska buddhismen.41 

 

Det är en omöjlighet att skriva helt objektivt men författarna har ett stort ansvar gentemot 

eleverna som kanske för första gången kommer i kontakt med ämnet och gentemot läraren som 

presenterar ämnet. 

 

                                                 
41 Härenstam, 2000, s 157 
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4. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad läroboken betyder för lärare som undervisar i ämnet 

religionskunskap på grundskolans senare år och på gymnasieskolan. Mina frågeställningar var: 

- Använder läraren religionsläroboken i undervisningen och i så fall hur mycket? 

- Finns det någon skillnad på religionslärobokens användande beroende på hur länge man 

har undervisat i ämnet? 

- Uppfyller innehållet i den religionsläroboken läraren använder Skolverkets mål i 

kursplanen? 

 

Min undersökning baseras på enkätsvar från lärare som undervisar på grundskolans senare år 

och i gymnasieskolan i ämnet religionskunskap. Det var sammanlagt fyrtiotre personer som 

svarade på min enkät. Av dessa var det endast två personer som uppgav att de inte använder sig 

av någon lärobok. De övriga informanterna uppgav att de använder sig av läroboken dels till att 

planera undervisningen men även till att använda under lektionstid. Jag kan inte finna något 

samband mellan användandet av läroboken och hur länge man arbetat i yrket. De flesta som 

svarade på enkäten uppgav att de använder läroboken mindre nu än när de började arbeta som 

lärare. En del av informanterna skrev att ju säkrare de känner sig i sin yrkesroll ju mindre 

använder de sig av boken i undervisningen. Det var flera som uppgav att de använder boken 

mer till sin planering än under lektionstid. Det var endast sju personer som svarade att de tycker 

att läroboken de använder sig av uppfyller de mål som Skolverket har satt upp i sin kursplan för 

religionskunskap. Det är inte något bra betyg för läroböckerna som används i de berörda 

skolorna. Det kan bero på olika faktorer: 

- Flera i enkäten uppgav att läroboken de använder i sin skola är så gammal att den 

innehåller många faktafel. 

- I och med att granskningen av läromedel har upphört så kan texterna innehålla sämre 

kvalitet än tidigare. 

- De flesta som skriver läroböcker idag är inte experter på ämnet utan arbetar som lärare 

och skriver på fritiden. Om man inte är helt insatt i det specifika ämnet är det lätt att man 

skriver utifrån sitt eget perspektiv och eleven lär sig om en religion istället för av. 

 

Min undersökning visar på att trots att det finns ett enormt utbud av sätt man kan få information 

på har läroboken inte spelat ut sin roll som läromedel. 
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Missivbrev - Enkät 

 

 

Jag heter Elisabet Höglund och läser Religionsvetenskap C på institutionen för humaniora och 

samhällsvetenskap på högskolan i Gävle. 

Under denna termin kommer jag att skriva en uppsats som ska handla om lärobokens betydelse 

för läraren i undervisningen. 

 

Undersökningen riktar sig till lärare som undervisar i religionskunskap i grundskolans senare år 

och gymnasium. Jag har valt ut ca 25 skolor i Östergötland som ska ligga till grund för 

undersökningen. För att göra denna undersökning möjlig är Ditt deltagande av stor vikt. 

 

Undersökningen görs helt anonymt. När svaren kommer in sammanställs de i form av 

statistiska tabeller och en enskilds svar kommer ej att kunna utläsas. 

 

Jag bifogar ett frankerat svarskuvert och jag hoppas att Du har tid att svara på enkäten innan 

vecka 16. 

 

Om Du har några frågor om undersökningen är Du välkommen att höra av dig till mig. 

 

 

Har Du några frågor till min handledare är Du välkommen att kontakta Olle Sundqvist via 

E-post: Olof.Sundqvist@hig.se 

 

Jag är tacksam för din medverkan! 

 

Vadstena 2006-04-02 

Elisabet Höglund 
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Enkät 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Är Du man eller kvinna? 

 

Man □   Kvinna □ 

 

2. Är Du utbildad lärare? 

 

Ja □   Nej  □ 

 

3. Hur många år har Du arbetat som lärare? 

 

………. år. 

 

4. Var undervisar Du? 

 

Grundskola  □   Gymnasium □ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

6. Vilka läromedel använder Du dig av förutom läroboken i din undervisning? 

 

Egna material □   Film  □   Internet □   Tidningar  □ 

Övrigt......................................................................................................... 

 

7. Ungefär hur stor procent av undervisningen planerar Du efter läroboken? 

 

Mer än 50%   □   Mindre än 50%  □ 

 

8. Hur ofta uppskattar Du att Du använder dig av läroboken under lektionstid? 

 

0-25%  □   26-50%  □   51-75%  □   76-100%  □ 
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9. Använder Du läroboken mindre i undervisningen nu än när Du började arbeta som 

lärare? 

 

Ja □   Nej  □   Lika mycket □ 

 

10. I skolverkets kursplan för religionskunskap står det bland annat att 

”Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör 

tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion” 

Tycker Du att läroboken uppfyller de kraven? 

 

Ja □   Nej   □   Delvis □ 

 

 

11. Vilket perspektiv tycker Du förmedlas till eleven av läroboken? 

 

Eleven lär sig om religion □   Eleven har möjlighet att lära sig av  □   Både och  □ 

 

 

 

Är det något innehåll Du tycker saknas eller står för lite om i läroboken? 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem 

gärna här eller på separat papper. 

 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Tack för hjälpen! 
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Enkätsvaren 

 

Det var fyrtiotre personer som svarade på enkäten. 

 

 

 

Fråga l. Är Du man eller kvinna? 

Sexton personer som svarade på enkäten är män. Tjugosju personer är kvinnor. 

 

 

 

Fråga 2. Är Du utbildad lärare? 

Samtliga personer som svarade på enkäten var utbildade. En person var utbildad samhällslärare 

men undervisade i religionskunskap övriga var utbildade till religionslärare. 
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Fråga 3. Hur många år har Du arbetat som lärare? 

Nitton personer har arbetat 0-10 år. Sex stycken har arbetat 11-20 år. Tolv stycken har arbetat 

21-30 år. Sex personer har arbetat i 31-40 år. 

 

 

 

Fråga 4. Var undervisar Du? 

Sammanlagt undervisar nitton personer på grundskola och tjugofyra personer på gymnasium. 
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Fråga 5. Vilka läromedel använder Du dig av förutom läroboken i din undervisning? 

Sammanlagt svarade fyrtioen personer att de använder sig av egna material. Fyrtiotvå personer 

svarade att de använder sig av film. Trettiosex stycken svarade att de använde sig av Internet 

och tjugotre svarade att de använder sig av tidningar i undervisningen 

 

 

 

Fråga 6. Ungefär hur stor procent av undervisningen planerar Du efter läroboken? 

Sammanlagt svarade femton personer att de använder boken mer än 50 % när de planerar sin 

undervisning. Tjugoåtta personer att de använder boken mindre än 50 %. 
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Fråga 7. Hur ofta uppskattar Du att du använder dig av läroboken under lektionstid? 

Sammanlagt svarade tjugofyra personer att de använder boken mindre än 25 %. Elva personer 

uppskattade att de använde läroboken ca 26 -50 % Sex person använder boken ungefär 51-75 % 

i sin undervisning. 

 

 

 

Fråga 8. Använder Du läroboken mindre nu i undervisningen nu än när Du började 

arbeta som lärare? 

Sammanlagt svarade trettiotvå personer att de använder boken mindre i undervisningen än när 

de började arbeta som lärare. En person svarade nej och tio personer svarade lika mycket. 
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Fråga 9. Tycker Du att läroboken uppfyller Skolverkets kursplan? 

Sammanlagt svarade sju personer ja, åtta personer nej och tjugotre personer delvis. 

 

 

 

Fråga 10. Vilket perspektiv tycker Du förmedlas till eleven av läroboken? 

Sammanlagt svarade fem personer inte på frågan. Nitton personer svarade att eleven lär sig om. 

En person svarade att eleven lär sig av och Arton personer svarade både och. 
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1. Inledning


Vi lever i ett samhälle där vi överöses med information. Om vi så önskar kan vi ständigt hålla oss uppdaterade genom mobiltelefoner, datorer och mp3. Jag undrar hur allt detta flöde på tekniska produkter har påverkat användandet av läroboken i skolan.


1.1 Syfte och frågeställningar


Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad läroboken betyder för lärare som undervisar i ämnet religionskunskap på grundskolans senare år och på gymnasieskolan. Används läroboken fortfarande i stor utsträckning eller har andra läromedel tagit över dess roll? Vilka läromedel används förutom läroboken?


Numera sker ingen granskning av läroböcker. Det är dock viktigt att läroböckerna uppfyller de mål och resultat som Skolverket vill uppnå med sin skolplan. Jag vill ta reda på om lärarna uppfattar att läroböckerna de använder uppfyller de målen.


Mina frågeställningar är:


· Använder läraren religionsläroboken i undervisningen och i så fall hur mycket?


· Finns det någon skillnad på religionslärobokens användande beroende på hur länge man har undervisat i ämnet?


· Uppfyller innehållet i den religionsläroboken som läraren använder Skolverkets mål i kursplanen?


1.2 Urval och metod


Jag har valt ut tjugosex skolor i fem kommuner i Östergötland jämt fördelat på grundskolor och gymnasieskolor. I urvalet har jag försökt välja skolor i olika bostadsområden.


Eftersom min frågeställning är begränsad till att handla om läroboken har jag därför använt mig av en kvantitativ metod i form av enkäter för att på så sätt nå ut till ett stort antal informanter. Om jag använt mig av en kvalitativ metod som intervju hade jag inte kunnat samla samma mängd information som jag nu har kunnat göra.


Sammanlagt skickade jag ut sjuttioåtta missivbrev med enkäter. Av dem var tjugoen enkäter direktadresserade till gymnasielärare som undervisar i religionskunskap. Tre stycken var direktadresserade till grundskolelärare. Resterande sände jag till rektorerna på skolorna för att vidarebefordra till berörda lärare. Jag bifogade också frankerade svarskuvert.


1.3 Enkäten


Enkäten omfattar tio frågor. De första fyra frågorna är bakgrundsvariabler som kön, utbildning, antal år i yrket och grundskole- eller gymnasielärare. Den andra delen av enkäten består av frågor som på olika sätt berör läroboken.


1.4 Bortfallsanalys


Efter att ha skickat ut enkäten till de utvalda skolorna skickade jag efter ett par dagar en påminnelse till de berörda rektorerna per mail. Svarsfrekvensen från lärarna är femtiofem procent.


Det kan finnas olika orsaker till den relativt låga svarsfrekvensen. En orsak kan vara frågornas formulering. En annan orsak kan vara att enkäten skickades ut nära påsklovet och därför glömdes bort. En tredje orsak till att jag fått flest svar från gymnasielärarna kan vara att jag direktadresserade till flera av dem och vilket jag inte gjorde till så många grundskolelärare.


1.5 Forskning


Det har skrivits mycket om religionsundervisningen i grundskola och gymnasium under senare år. Edgar Almén är docent i systematisk teologi, Ragnar Furenhed arbetar som metodiklärare i bland annat religion, Sven Hartman är professor i pedagogik och Björn Skogar är docent i Tros- och livsåskådningsvetenskap. De har gemensamt skrivit boken ”Livstolkning och värdegrund - Att undervisa om religion, livsfrågor och etik”. De har utifrån sina respektive kompetensområden gett en belysning av några av ämnesområdets centrala perspektiv. I förordet står det att författarna vill att boken ska kunna bidra till utveckling av ett professionellt lärarkunnande i frågor som gäller uppgiften att undervisa om religion, livsfrågor och etik. I brytningen mellan gammalt och nytt hamnar den enskilde läraren i en utsatt position. Denna utsatthet har ökat genom de senaste årens utveckling. Pedagogiska måldokument överlåter alltmer av de grundläggande frågorna om värdegrundens uttolkning och valet av undervisningsstoff och arbetssätt till den enskilde lärarens bedömning.


Universitetsadjunkt Björn Falkevall har gjort en studie om ”Hur formas undervisningen i ämnet religionskunskap på högstadiet”? Den baseras på intervjuer av nitton lärare. De resultat han når i sina intervjuanalyser antyder bland annat att en del föreställningar om vad som styr lärares undervisningshandlingar rent av kan ha karaktär av fördomar. Den viktigaste formande faktorn i lärares undervisningsarbete visar sig till exempel i intervjuerna genomgående vara eleverna - vilket då kan jämföras med den allmänna debattens ganska vanliga uppfattning att lärare inte tillräckligt tar hänsyn till sina elevers behov och intressen.

Docent Kjell Härenstam har skrivit boken ”Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik - om konsten att kunskap”. Där diskuterar han problematiken om hur skolelever ska få en rättvis bild av främmande kulturer och religioner. Han använder den tibetanska buddhismen som exempel på hur olika kulturer och religioner har beskrivits av forskare och resenärer under olika tider och utifrån olika politiska och religiösa aspekter.


Ann-Christine Juhlin Svensson har skrivit en avhandling som heter ”Nya redskap för lärande - Studier av lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan”. Det är en sammanläggningsavhandling som omfattar fyra olika texter vilka tillkommit under en tidsperiod av sex år. Hon har bland annat intervjuat ett antal lärare, bibliotekarier och skolledare hur de använder olika former av läromedel beroende på vilka arbetsformer de använder.


Staffan Selander arbetar som forskare i pedagogik. Han har skrivit ”Lärobokskunskap”. Det är en pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. I boken tar han upp lärobokens historia och beskriver vad som är karakteristiskt för en pedagogisk text.


Professor Sven-Åke Selander har skrivit boken ”Undervisa i religionskunskap”. Selander skriver att ett viktigt inslag i undervisningen i religionskunskap är att presentera hur verklighetsuppfattning, människosyn och samhällsuppfattning utformas i olika religioner, traditioner och kulturer. För att detta ska låta sig göras krävs kunskap om den svenska religionskunskapsundervisningens historiska förutsättningar och viktigaste principer.


Skolverket startade ett läromedelsprojekt hösten 2004 som ska vara klart den 1 december 2006. Syftet med projektet är att ta reda på hur läromedel styr undervisning och arbetssätt i skolan. Projektet kommer att kunna visa vilken roll läroboken har inom olika ämnen bland annat religion.


Det har tidigare gjorts en del forskning kring användning av läromedel och det har även forskats om ämnet religionskunskap. Men jag har inte hittat någon specifik forskning som handlar om eller hur läraren använder sig av läroboken i ämnet religionskunskap. Jag tycker att det är angeläget att undersöka om läroboken har någon betydelse för lärarna och om så är fallet, om lärarna tycker att läroboken uppfyller Skolverkets riktlinjer. Speciellt angeläget tycker jag att det är då granskning av läroböcker har upphört.


1.6 Disposition


Uppsatsen börjar med att jag ger en bakgrund till lärobokens historia. Vidare beskrivs vad som skiljer en pedagogisk text i en lärobok från andra texter och vilka som skriver och granskar texterna. Jag avslutar del två med hur ämnet religionskunskap har förändrats från 1842 till nutid. I del tre presenterar jag resultatet av min undersökning och avslutar med en analys och en sammanfattning.


2. Bakgrund


Genom reformationen blev svenskarna tidigt ett läsande folk. Den lärobok som började användas flitigast i Sverige var Luthers lilla katekes. I och med att Sverige fick en allmän folkskola i mitten av 1800-talet började läroböcker att masstillverkas. Läroboken kom länge att bli grunden för undervisningen i skolan.


Under de dryga 150 år som har gått sedan vi fick Sveriges första folkskolestadga har det hänt mycket med ämnet religionskunskap. Då benämndes det Biblisk historia och katekes, nu benämns det religionskunskap.


Då var det kyrkan som svarade för undervisningen och bestämde innehållet i ämnet. En stor del av undervisningen som bedrevs i skolan innehöll Biblisk historia. Vi föddes in i kristendomen. Nu skriver Skolverket vilka mål och resultat som ska uppnås för ämnet. Antal undervisningstimmar i ämnet har kraftigt minskat under de dryga 150 åren som gått. Från och med 1996 blir ett barn medlem i Svenska kyrkan i och med dopet.


2.1 Boken som läromedel


Läroboken har en lång tradition. Staffan Selander skriver i boken Lärobokskunskap; ”Att i västerländsk tradition kan lärobokens utveckling relateras till två perioder: den första omfattar 1500-talet och 1600-talet, då trycktekniken utvecklades och då undervisningen fann en relativ fast form; den andra omfattar 1800- och 1900-talet då läroboken blev det grundläggande redskapet för den i masskala organiserade undervisningen.”
 Boktryckarkonsten slog igenom i Sverige i början av 1500-talet. De första böckerna som trycktes var främst religiös litteratur som Bibeln och Luthers lilla katekes som kom att bli svenska folkets främsta läsebok.


Den tjeckiska pedagogen Johan Amos Comenius skrev 1628 boken Didactica magna - Stora undervisningsläran som 1638 översattes till latin. Boken kom att tryckas i många exemplar i ett stort antal länder. Skriften handlar om hur man på bästa sätt ska undervisa elever. Comenius var först med att kombinera bilder och text i läroböcker. Han hävdade att inlärningen blev effektivare om flera sinnen stimuleras samtidigt. Comenius ansåg att skolan inte skulle vara förbehållen de mest besuttna och inflytelserika i samhället utan stå alla till buds, oavsett kön, ståndstillhörighet och ekonomiska förhållanden.
 Comenius vistades också i Sverige under en period då han hade till uppdrag att organisera det svenska skolväsendet. Han kan anses som en av de första förkämparna för den svenska folkskolan. Den andra perioden som Selander hänvisar till startade på 1800-talet när Sverige genom 1842 års folkskolestadga fick en allmän folkskola.


Under 1800-talets första hälft ökade Sveriges befolkning kraftigt. Från att varit ett utpräglat jordbrukssamhälle började Sverige mer och mer övergå till att bli ett industrisamhälle. Befolkningen började flytta in till städerna. I takt med att samhället blev mer industrialiserat tillkom nya sorters arbeten. Det ställde krav på en annan utbildning än tidigare. Förutom att man skulle kunna läsa och skriva krävdes också kunskap om andra ämnen som till exempel matematik.


1842 drevs en skolstadga igenom med innebörden att alla barn hade rätt till allmän folkskola. I praktiken blev det inte verklighet förrän 1882. Man var nu tvungen att börja trycka läroböcker för alla skolbarn. Undervisningen skulle innehålla flera ämnen som läsning, skrivning, räkning, kristendom med bibliskt historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång.
 1868 trycktes en ny sorts läsebok - Läsebok för folkskolan. Det nya med den var att den var illustrerad. De flesta barn hade hittills bara sett Psalmboken, Katekesen och Bibeln.


2.2 Texten i läroböcker


En läroboks text skiljer sig från andra texter på många olika sätt. Telefonkataloger innehåller en specifik sorts upplysning och så kallade ”skvallertidningar” innehåller en text som många av läsarna kanske inte räknar med är helt trovärdig. Men texten i en lärobok ska vara skriven på ett pedagogiskt sätt och eleven ska kunna lita på att innehållet innehåller objektiv fakta. Texten hjälper till att forma elevens tankar om ämnet. I många fall kan det vara första gången eleven kommer i kontakt med just det ämnet.


Selander skriver att; ”Grundidén med den pedagogiska texten är att den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste alltså ske ett urval och en avgränsning av det som ska återges. Ett för alla pedagogiska texter genomgående drag är att de ska förklara någonting och att den kunskap som texten återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt.”


Texten måste vara så skriven att den blir begriplig och fångar många elevers intresse. ”Det är viktigt att läroboken samtidigt som den ska ge sammanhang, struktur, repetition, övning etc. också ska vara öppen mot omvärlden: inspireras till andra böcker och källor, andra medier, verkligheten. Böcker som inte låser utan befriar.”


Det finns olika kriterier om vad en lärobok ska innehålla beroende på ämne. Enligt Sveriges Kristnas Råds arbetsgrupp ska en lärobok i religionskunskap för gymnasiet innehålla såväl en faktaförmedlande som en existentiell och personlighetsutvecklande sida.
 Läroböckernas innehåll ska vara så objektivt som möjligt men det är ofrånkomligt att innehållet i läroböckerna också baseras indirekt på vad författarna har för åsikter. ”Låt oss först som sist slå fast att en lärobok aldrig kan vara helt neutral eller objektiv, och antagligen bör den inte heller vara det. Har vi en mening, en övertygelse, vision om vilka de goda krafterna är bör det inte vara så svårt att ta avstånd från det som är vrångt, dumt, skadligt och fel” skriver före detta ordförande i FSL - Föreningen Svenska Läromedel Barbro Larsson.


”Från 1800-talet fram till andra världskriget var det forskare, en del av dem framgångsrika politiker, som skrev läroböckerna. (…) Efter andra världskriget börjar läroböckerna att i större utsträckning framställas av pedagoger.”


Flertalet av dem som idag skriver texter till läroböcker är medlemmar i SLFF - Sveriges Läromedelsförfattarnas förbund. SLFF har ungefär 1 580 medlemmar. De flesta av dem är lärare på grundskola, gymnasium och universitet och högskolor. En del av dem forskar. Den yngsta medlemmen är tjugofem år och den äldsta nittiofem år. Åtta procent av medlemmarna är födda 1960 eller tidigare. Sextiosju procent av medlemmarna är födda mellan -40 och -59. Många skriver på fritiden, vid sidan av sina vanliga arbeten.


Enligt FSL sålde man mest läromedel under 1970-talet. Det berodde troligtvis på att Sverige då var inne i en högkonjunktur och satsade på skola och utbildning. Idag är försäljningen av böcker ungefär en fjärdedel av vad det var då och FSL spår att den trenden kommer att hålla i sig. Ungefär en procent av grundskolans budget och två procent av gymnasieskolans budget går till läromedel.


Det blir en ekonomisk omöjlighet för skolorna att ständigt hålla sig med aktuella läroböcker. Därför blir kravet stort att de böcker som köps in till skolorna ska hålla i många år. Både rent kvalitetsmässigt men även innehållsmässigt. Det bör ses som en nödvändighet att också använda sig av annat informationsmaterial än läroboken. Berglund skriver att med all respekt för lärobokens centrala roll i undervisningen måste vi nog ändå finna oss i att använda den till vad den är bra på och dit hör nu inte att leverera dagsnoteringar och politiskt nyhetsstoff.


2.3 Granskning av läroböcker


Genom åren har det funnits många olika statliga läromedelsutredningar som granskat läroböckerna. 1904 granskades läroböcker i ämnet kristendomskunskap av en nämnd som bestod av en biskop, en professor i teologi, en lektor och en adjunkt kristendomskunskap.
 1938 kom det första statliga organ som inrättades för att reglera läromedel. Den kom att kallas läroboksnämnd. Läroböcker som inte godkändes av nämnden fick inte antas av skolor och skolstyrelser.


1948 omvandlades nämnden till en egen myndighet och bytte namn till Statens läroboksnämnd. Efter en rapport (SOU 1971:91) kom man fram till att det skulle göras en åtskillnad mellan pedagogisk granskning och objektivitetsgranskning. Den pedagogiska granskningen skulle läromedelsproducenterna själva göra. Objektivitetsgranskningen skulle den nybildade Läromedelsnämnden som löd under Skolöverstyrelsen stå för. När Skolverket bildades 1991 och tog över en del av skolöverstyrelsens arbete lades den funktionen att läroböcker skulle granskas ned.


Det förekommer fortfarande granskning av skolböcker men numera på en annan grund. 1997 påbörjades ett projekt kring läromedel inom Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för skolfrågor. Projektets syfte var dels att inventera hur kristna kyrkor och samfund framställs i grundskolans och gymnasiets läromedel i religionskunskap. Det andra syftet var att beskriva och analysera utvecklingstendenser i materialet. Gruppen avslutade sitt arbete 1999. Numera är den arbetsgruppen nedlagd.


2.4 Ämnet religionskunskap och de olika läroplanerna


Ämnet religionskunskap innehåll har förändrats i takt med att samhället har förändrats. När Sveriges första folkskolestadga kom 1842 blev ämnets benämning Biblisk historia och katekes. Ämnet dominerade i skolundervisningen.
 Det var kyrkan som var huvudansvarig för undervisningen och kyrkoherden var skolstyrelsens ordförande. Man föddes in i kristendomen. I 1800-talets läroböcker i religionskunskap finner man knappast något om ickekristna religioner. Religionen var då liktydigt med kristendomen.
 Kristendomsundervisningen var egentligen Svenska kyrkans dopundervisning. Luthers katekes var folkskolans pedagogiska text. Den skulle eleverna lära sig utantill.


1919 kom en ny undervisningsplan. Några år tidigare hade en Folkskoleöverstyrelse bildats i ett steg att frigöra skolan från kyrkan. I mellankrigstiden växte folkrörelser sig starka som nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Alla ville ha inflytande över skolan. Ämnet bytte namn till Kristendom med betoning på Nya Testamentet och Bergspredikan. Man skulle läsa texter som innehöll etik och moral och katekesläsningen togs bort. Målet med undervisningen var bland annat att främja sedlig utveckling.


1951 antogs en religionsfrihetslag i Sverige och den lutherska traditionen bröts. När undervisningsplanen kom 1955 stod det att lärare inte längre behövde tillhöra den svenska statskyrkan för att undervisa i kristendom. Man började diskutera objektivitet i undervisningen.
 Det fördes flera debatter om ämnet skulle finnas kvar som skolämne. En del ansåg att skolan indoktrinerade eleverna med att undervisa i kristendomskunskap.


Grundskolan fick sin första läroplan 1962. ”En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Målen för det offentliga skolväsendet är av två slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål).”
 Målet med läroplanen 1962 var bland annat att eleverna skulle få kunskap om kristendom och andra religioner. I dåtidens anda skulle man analysera så objektivt som möjligt. Fakta skulle baseras på vetenskap. Givetvis skulle läroböckernas framställning också präglas av ett historisktkritiskt ideal. Det fick till resultat att historiska synpunkter och historiska material fick en dominerande plats i beskrivningarna.


Ämnet bytte namn till Kristendomskunskap och integreras med övriga samhällsorienterade ämnen. Undervisningen blev nu konfessionslös. Vi hade under denna tid en rätt så stor arbetskraftinvandring så att tillhöra Svenska kyrkan och att vara kristen var inte längre så självklart i samhället.


1969 kom en revidering av den tidigare läroplanen - Lgr 69. Ämnet ändrade namn till Religionskunskap. Läraren gavs större möjlighet att själv lägga upp arbetet och en minskad bundenhet vid stoffet.
 Man skulle fortfarande lära sig om religioner. Namnbytet medförde att stoffet om de icke-kristna värderingarna utökades kraftigt.


1980 kom nästa läroplan. Utgångspunkten blev elevernas livsfrågor, deras tidigare erfarenheter och kunskaper.
 Kunskaperna i religion ska i första hand vara informativ och nu öppnas en möjlighet att lära av religionerna och inte bara om dem. De svar religionerna ger kan tänkas ge bidrag till elevens egen livsåskådning.


1994 kom den första gemensamma läroplanen för grundskola och gymnasieskola - Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Ämnet religionskunskap hade nu blivit ett kärnämne, det var inte bara obligatoriskt i grundskolan utan även på alla gymnasielinjer. Med denna läroplan förändrades sättet man skrev på. I och med att politikerna strävade mot medlemskap i EU internationaliserades läroplanen. Allt fler företag valde att på 1980- och 90-talen gå över till mål eller resultatstyrning.
 Det gällde också politikerna. I stället för att ge detaljerad anvisningar om hur undervisningen skulle bedrivas gav den nya läroplanen korta anvisningar om mål och innehåll för undervisningen.


Hartman skriver att i avsnittet om skolans värdegrund gör den kristna traditionen något av en comeback i läroplanssammanhang; ”Människovärdets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran tillrättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara ickekonfessionell.”


Formuleringen kristen tradition och västerländsk humanism väckte många frågor och skapade debatt om detta skulle bli en återgång till kristendomskunskap. I efterhand kan formuleringen ses som en politisk kompromiss.


Även Härenstam hade synpunkter på formuleringen i värdegrunden; ”När det gäller etik är det den kristet -humanistiska västerländska traditionen man ska lära av. Samtidigt betonas starkt vikten av att skolan ger möjlighet för skilda uppfattningar. Därmed öppnas naturligtvis möjligheten att lära av icke - kristna religioner och låta dessa bidra till elevernas livsåskådningsutveckling, så länge den inte strider mot de gemensamma värderingarna.”
 När man läser läroplanerna från slutet av 1800-talet fram till nutid kan man se hur de återspeglar det samhällsklimat som för stunden rådde. Det i sin tur har bidragit till att skapa texterna i läroböckernas innehåll som format undervisningen i skolan.

3. Lärobokens roll i skolan - resultatredovisning


Jag skickade ut sjuttioåtta enkäter och det var fyrtiotre personer som svarade. Två av dem uppgav att de inte använder någon lärobok till vare sig planering eller sin undervisning. De övriga informanterna uppgav att de använder läroböcker både till sin planering och också till undervisning i varierande mängd. Det var några lärare som skrev att de personligen kunde vara utan lärobok men att eleverna ville använda en bok. Enkäten samt svaren på enkäten bifogas i bilagor i slutet av uppsatsen.


3.1 Om informanterna


Av dem som svarade på enkäten var sexton personer män och tjugosju personer kvinnor. Det var en jämn fördelning mellan män som arbetar på grundskola och på gymnasieskola. Bland de kvinnor som svarade på enkäten var det en majoritet som arbetar på gymnasienivå. Det var en stor spridning på hur länge de hade arbetat i läraryrket. Den som hade arbetat kortast tid hade arbetat i sex månader och den som arbetat längst hade gjort det i fyrtio år. Det ger en bra bredd för min undersökning då informanterna genom varierade yrkeserfarenheter har fått olika perspektiv och referensramar av läraryrket. Genomsnittet antal år i läraryrket var ca sjutton år. Samtliga som svarade på enkäten uppgav att de var utbildade som lärare vilket är ett gott betyg för de berörda skolorna i Östergötland.


3.2 Läromedel vid sidan av läroboken


De två personer som uppgav att de inte använde sig av någon lärobok använder sig i stället av egna material och film. Båda personerna undervisar på gymnasienivå. Nästan samtliga lärare uppgav att de använder sig av film i undervisningen. Sverige har en lång tradition av att använda film i utbildningssyfte. Redan 1921 startade Svensk Filmindustri produktion av skolfilm.
 De flesta använde sig av Internet. De som inte använde sig av Internet som läromedel hade tillsammans en genomsnittsålder i yrket på tjugo år vilket är något högre än svarspersonerna som helhet.


I Juhlins avhandling skriver hon att; ”När läraren genomgick grundutbildningen verkar ha betydelse för när det gäller läromedelsval. (…) Det verkar vara så att lärare med kortare undervisningserfarenhet, oavsett ålder, värderar IT-läromedel högre än lärare med lång erfarenhet”.


Tidningar var det läromedel som minst antal lärare uppgav att de använde sig av. På frågan om övriga läromedel som används fick jag följande svar:

· Diabilder


· Faktaböcker


· Föreläsare, som utövar olika religioner


· Inspelade tv-program


· Olika slags källor som enskilda religioners skrifter, fotografier, heliga föremål


· Skönlitteratur


· Uppslagsböcker


3.3 Läroboken och undervisningsplanering


På frågan om hur ofta informanterna använder läroboken i sin planering svarade sammanlagt femton personer att de använder boken mer än femtio procent. Tjugoåtta personer uppgav att de använder boken mindre än femtio procent när de planerar sin undervisning. Innan den nya läroplanen kom var läroboken och läroplanen nästan i symbios med varandra. Det var då lätt att planera sin lektionstid efter boken då allt som läroplanen innehöll fanns med som stoff i boken. Det var flera som svarade att de använder boken mer än femtio procent i sin planering men sen inte använder den så mycket i undervisningen. Det tyder på att läroboken fortfarande kan ses som något av en bas för undervisningen trots att läroplanen som kom 1994 inte längre är lika detalj styrd som tidigare läroplaner.


3.4 Lärobokens funktion under lektionstid


Lite drygt hälften av personerna i undersökningen uppgav att de använder boken mindre än tjugofem procent under lektionstid. Elva personer uppskattade att de använde läroboken mellan tjugosex till femtio procent. Sex personer svarade att de använder boken ungefär femtioen till sjuttiofem procent i sin undervisning.


På frågan om informanterna använder läroboken mindre nu i undervisningen än när de började arbeta som lärare svarade sammanlagt trettioen personer ja på frågan. Jag kan inte se något samband med att användandet av läroboken i undervisningen har något förhållande med hur länge de har arbetat som lärare. Det fanns inte heller något samband mellan år i yrket och hur mycket de använder boken till sin planering.


I kommentarer till enkäten uppgavs att läroboken används mer eller mindre i undervisningen beroende på vilken skolklass de gäller. Falkevall skriver i sin studie att läroboken påverkar mer när läraren själv känner sig osäker.


3.5 Analys


Undersökningen visar på att den största delen av lärarna som svarade på min enkät använder sig av läroboken i någon form, både i sin planering och i undervisningen. Således betyder läroboken en hel del för läraren.


Juhlin skriver i sin avhandling; ”Att lärare i den närmaste framtiden fortsättningsvis kommer att använda läromedel i form av pedagogisk text, burna av det tryckta mediet läroboken bekräftas i den här studien. Lärare ser inte informationsteknik som en ersättning för läroboken utan som ett komplement. Ett komplement som de använder i stor utsträckning som ett arbetsredskap och planerar undervisningen så att eleverna har möjlighet att använda IT i undervisningen.”


Flertalet svarade dock att de använder sig mindre av läroboken nu än när de började arbeta som lärare. Jag fann ingen koppling med att antalet år i yrket hade ett samband med användandet av boken vare sig i planeringen eller i användandet i av boken i undervisningen. Några svarade att användandet av läroboken berodde på vilken skolklass de skulle undervisa. Falkevall skriver i sin studie; ”Läroboken styr mer ju ”svagare” elevgruppen uppfattas, såväl språkligt som studiemässigt. I vissa fall kan det också vara viktigt att läroboken ger stadga och skolmässighet åt ämnet - en viktig nyansering till uppfattningen om det negativa i lärobokens styrning.”


Att lärarna använder sig av boken mindre nu än när de började sin yrkeskarriär kan ha många olika orsaker. En kan vara att läroboken inte uppfyller kravet rent innehållsmässigt.


På min fråga om det var något som saknas eller står för lite om i läroboken fick jag följande kommentarer:


· Boken är dålig på att väcka nyfikenhet och starta diskussioner


· Etik och moral


· Forntida religioner


· Livsfrågor


· Mer om hur religioner tar sig uttryck för ”vanliga” människor


· Naturreligioner


· Religionsfenomenologi - allmänna religiösa frågor och beteenden


· Religiösa rörelser - New Age

· Samhällsfrågor som till exempel ungdomsmotsättningar, slöja och hedersrelaterat våld


Flera av de saker som lärarna saknar eller tycker fattas ska enligt Skolverkets kursplan för religionskunskap finnas som mål att sträva mot. Till exempel ska skolan i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv.


Att så många inte tyckte att läroboken uppfyllde kraven kan vara att läroböckerna de använder sig av i undervisningen är för gamla. Flera lärare uppgav att de använder läroböcker som rent faktamässigt inte längre stämmer.


I en av skolorna som är med i min undersökning använder man boken Religion för högstadiet som är tryckt 1989. Den är sjutton år gammal och tryckt fem år innan den nya läroplanen kom. När boken skrevs gällde läroplanen som kom 1980 och det är utefter dessa värderingar författarna formade texten. Som exempel tar boken upp frågor om etik endast på några få sidor.


I Skolverkets kursplan för religionskunskap står det bland annat att; ”Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religionen”.


Enkäten innehöll en fråga om informanterna tyckte att läroboken de använde uppfyllde de kraven. Som svarsalternativ fanns; ja, nej och delvis. Endast sju personer svarade ja på den frågan. Det var tjugofem personer som svarade delvis och resterande svarade nej.


På följande fråga om vilket perspektiv de tyckte att läroboken förmedlade fanns svarsalternativen; eleven lär sig om religion, eleven har möjlighet att lära sig av och både och. Samtliga av dessa som svarade att läroboken uppfyllde Skolverkets mål svarade också att läroboken ger ett både och perspektiv. Av dem som svarade delvis på frågan om boken uppfyllde Skolverkets mål svarade ungefär hälften att eleven lär sig om religion och den andra hälften både och. Av dem som svarade nej på om läroboken uppfyllde kraven svarade nästan samtliga att eleven lär sig om religion.


Det var några som inte svarade på frågan på grund av att de inte förstod den. En anledning till det kan vara att de hade i genomsnitt arbetat ganska länge som lärare. När de utbildades på 1980-talet kanske man inte förde in dessa perspektiv i utbildningen.


”Att lära om religioner innebär att skaffa sig faktakunskaper om religioner. Perspektivet är distanserat och religionerna framstår därför som exotiska och främmande. Det hjälper inte om läraren försöker framställa dem som spännande och lockande. Eleverna upplever dem ändå som något som angår andra men inte dem själva. Risken att fördomar bekräftas eller förstärks är stor. (…) Att lära av religioner innebär däremot att ens egna tankar och värderingar belyses, kompletteras eller utmanas i mötet med alternativa livstolkningar, att man tvingas till ett personlighetsutvecklande nytänkande.”


I det sekulariserade och mångreligiösa samhälle vi lever i borde det vara till stor fördel om eleverna i skolan hade möjlighet att få lära inte bara om andra religioner utan även av andra religioner. Jag tror att de skulle öppna möjligheter att få större förståelse för skolkamrater som utövar andra religioner än de själva. Det skulle gagna hela samhället på sikt. Ju mer man får kunskap av desto mindre uppfattar man det som något konstigt och främmande.


I den gemensamma läroplanen för grundskola och gymnasium som kom 1994 öppnas möjligheterna upp att alla människors religioner ska tas på allvar. Att endast sju personer tyckte att läroboken de använde uppfyllde de mål Skolverket har för religionskunskap måste anses vara dålig kritik av texten i läroböckerna. En annan orsak till att så många lärare inte tycker att läroboken uppfyller Skolverkets krav kan bero på att granskningen av läroböcker har upphört. Och på så sätt kan den pedagogiska texten få sämre kvalité. Det kanske skulle behövas någon form av granskning av en objektiv nämnd. Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för skolfrågor inventerade hur kristna kyrkor och samfund framställdes i grundskolans och gymnasiets läromedel i religionskunskap. Men vilka representerar de andra religionerna?


Falkevall skriver i sin studie; ”Läroböckerna är numera inte längre underkastade tvånget att legitimeras av något offentligt granskningsorgan. Naturligtvis är det inte möjligt att utifrån detta resonemang dra slutsatsen att läroböckerna helt plötsligt tappat kontakten med skolans tradition, eller med skolämnets historia. Inte heller kan man dra slutsatsen att granskningen av läromedel upphört. Det kan fortfarande finnas en granskning i form av självcensur inom förlag eller påtryckningar från intressegrupper som till exempel olika samfund. Den enda slutsats som kan dras är att granskningen blivit osynligare - och kanske i och med det också mindre demokratisk.”
 Om det är ett sådant högt antal lärare som använder läroboken är det viktigt att innehållet i texten uppfyller de krav som Skolverket i sin kursplan vill uppfylla. Eftersom endast en liten del av skolans budget går till att köpa läromedel är det viktigt att den pedagogiska texten uppfyller Skolverkets krav. Juhlin skriver i sin studie att några kriterier för ämneskonferensens val av inköp av läromedel sällan finns. När detta är fallet är det ekonomin som nämns.
 Skolorna har inte råd att göra felköp och det tar tid att arbeta in en bok. Resultatet av min undersökning tyder på att läroboken ger en grund och trygghet för många lärare som undervisar i religionskunskap. Flera som svarade på enkäten uppgav att de använder boken mer i planeringen än i undervisningen.


”En lärobok är en tolkning av läro- kursplaner utifrån ämnets diskurs utförda av läromedels författare (…) Lärare överlämnar med förtroende till läromedelsförfattarna att definiera diskursen därför att det annars blir en (för) stor del av deras eget lärararbete. Sitt nuvarande lärararbete kan de sedan ”sockra” med andra kompletterande källor där informationstekniken idag utgör en spännande del för eleven (och lärare).”


De som skriver läroböckerna är i många fall lärare själva. Läroböckerna kanske skulle bli bättre om textförfattarna hade bättre kännedom om det specifika ämne de skulle skriva om. De skulle då också kunna förmedla både ett lära om men också ett lära av perspektiv till eleverna.


Härenstam har gjort en undersökning av läroböcker utgivna mellan 1960 till slutet av 1990-talet med tibetansk buddhism som utgångspunkt. Han kom fram till att läromedlens exempel visade på en rätt avsevärd skillnad mellan yngre och äldre läromedel. I de förra betonades mer magi, riter, oraklen och Dalai Lamas roll som en gudakung. I de senare behandlas mer religionens innehåll och Dalai Lamas roll som icke-våldsförespråkare. Härenstam menar att ”uppgiftslämnarens” personliga och politiska inriktning spelar roll för hur man väljer stoff och hur man representerar den tibetanska buddhismen.


Det är en omöjlighet att skriva helt objektivt men författarna har ett stort ansvar gentemot eleverna som kanske för första gången kommer i kontakt med ämnet och gentemot läraren som presenterar ämnet.


4. Sammanfattning


Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad läroboken betyder för lärare som undervisar i ämnet religionskunskap på grundskolans senare år och på gymnasieskolan. Mina frågeställningar var:


· Använder läraren religionsläroboken i undervisningen och i så fall hur mycket?


· Finns det någon skillnad på religionslärobokens användande beroende på hur länge man har undervisat i ämnet?


· Uppfyller innehållet i den religionsläroboken läraren använder Skolverkets mål i kursplanen?


Min undersökning baseras på enkätsvar från lärare som undervisar på grundskolans senare år och i gymnasieskolan i ämnet religionskunskap. Det var sammanlagt fyrtiotre personer som svarade på min enkät. Av dessa var det endast två personer som uppgav att de inte använder sig av någon lärobok. De övriga informanterna uppgav att de använder sig av läroboken dels till att planera undervisningen men även till att använda under lektionstid. Jag kan inte finna något samband mellan användandet av läroboken och hur länge man arbetat i yrket. De flesta som svarade på enkäten uppgav att de använder läroboken mindre nu än när de började arbeta som lärare. En del av informanterna skrev att ju säkrare de känner sig i sin yrkesroll ju mindre använder de sig av boken i undervisningen. Det var flera som uppgav att de använder boken mer till sin planering än under lektionstid. Det var endast sju personer som svarade att de tycker att läroboken de använder sig av uppfyller de mål som Skolverket har satt upp i sin kursplan för religionskunskap. Det är inte något bra betyg för läroböckerna som används i de berörda skolorna. Det kan bero på olika faktorer:

· Flera i enkäten uppgav att läroboken de använder i sin skola är så gammal att den innehåller många faktafel.


· I och med att granskningen av läromedel har upphört så kan texterna innehålla sämre kvalitet än tidigare.


· De flesta som skriver läroböcker idag är inte experter på ämnet utan arbetar som lärare och skriver på fritiden. Om man inte är helt insatt i det specifika ämnet är det lätt att man skriver utifrån sitt eget perspektiv och eleven lär sig om en religion istället för av.

Min undersökning visar på att trots att det finns ett enormt utbud av sätt man kan få information på har läroboken inte spelat ut sin roll som läromedel.
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Missivbrev - Enkät




Jag heter Elisabet Höglund och läser Religionsvetenskap C på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap på högskolan i Gävle.


Under denna termin kommer jag att skriva en uppsats som ska handla om lärobokens betydelse för läraren i undervisningen.


Undersökningen riktar sig till lärare som undervisar i religionskunskap i grundskolans senare år och gymnasium. Jag har valt ut ca 25 skolor i Östergötland som ska ligga till grund för undersökningen. För att göra denna undersökning möjlig är Ditt deltagande av stor vikt.


Undersökningen görs helt anonymt. När svaren kommer in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskilds svar kommer ej att kunna utläsas.


Jag bifogar ett frankerat svarskuvert och jag hoppas att Du har tid att svara på enkäten innan vecka 16.

Om Du har några frågor om undersökningen är Du välkommen att höra av dig till mig.


Har Du några frågor till min handledare är Du välkommen att kontakta Olle Sundqvist via E-post: Olof.Sundqvist@hig.se

Jag är tacksam för din medverkan!


Vadstena 2006-04-02


Elisabet Höglund


Enkät

___________________________________________________________________________


1. Är Du man eller kvinna?


Man □   Kvinna □


2. Är Du utbildad lärare?


Ja □   Nej  □


3.
Hur många år har Du arbetat som lärare?


………. år.

4.
Var undervisar Du?

Grundskola  □   Gymnasium □


___________________________________________________________________________


6.
Vilka läromedel använder Du dig av förutom läroboken i din undervisning?

Egna material □   Film  □   Internet □   Tidningar  □


Övrigt



7.
Ungefär hur stor procent av undervisningen planerar Du efter läroboken?

Mer än 50%   □   Mindre än 50%  □


8.
Hur ofta uppskattar Du att Du använder dig av läroboken under lektionstid?

0-25%  □   26-50%  □   51-75%  □   76-100%  □


9. Använder Du läroboken mindre i undervisningen nu än när Du började arbeta som lärare?

Ja □   Nej  □   Lika mycket □


10. I skolverkets kursplan för religionskunskap står det bland annat att


”Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör


tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion”

Tycker Du att läroboken uppfyller de kraven?

Ja □   Nej   □   Delvis □


11. Vilket perspektiv tycker Du förmedlas till eleven av läroboken?


Eleven lär sig om religion □   Eleven har möjlighet att lära sig av  □   Både och  □


Är det något innehåll Du tycker saknas eller står för lite om i läroboken?


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här eller på separat papper.


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


Tack för hjälpen!

Enkätsvaren


Det var fyrtiotre personer som svarade på enkäten.


Fråga l. Är Du man eller kvinna?


Sexton personer som svarade på enkäten är män. Tjugosju personer är kvinnor.




Fråga 2. Är Du utbildad lärare?


Samtliga personer som svarade på enkäten var utbildade. En person var utbildad samhällslärare men undervisade i religionskunskap övriga var utbildade till religionslärare.

Fråga 3. Hur många år har Du arbetat som lärare?

Nitton personer har arbetat 0-10 år. Sex stycken har arbetat 11-20 år. Tolv stycken har arbetat 21-30 år. Sex personer har arbetat i 31-40 år.




Fråga 4. Var undervisar Du?


Sammanlagt undervisar nitton personer på grundskola och tjugofyra personer på gymnasium.




Fråga 5. Vilka läromedel använder Du dig av förutom läroboken i din undervisning?


Sammanlagt svarade fyrtioen personer att de använder sig av egna material. Fyrtiotvå personer svarade att de använder sig av film. Trettiosex stycken svarade att de använde sig av Internet och tjugotre svarade att de använder sig av tidningar i undervisningen




Fråga 6. Ungefär hur stor procent av undervisningen planerar Du efter läroboken?


Sammanlagt svarade femton personer att de använder boken mer än 50 % när de planerar sin undervisning. Tjugoåtta personer att de använder boken mindre än 50 %.




Fråga 7. Hur ofta uppskattar Du att du använder dig av läroboken under lektionstid?


Sammanlagt svarade tjugofyra personer att de använder boken mindre än 25 %. Elva personer uppskattade att de använde läroboken ca 26 -50 % Sex person använder boken ungefär 51-75 % i sin undervisning.




Fråga 8. Använder Du läroboken mindre nu i undervisningen nu än när Du började arbeta som lärare?


Sammanlagt svarade trettiotvå personer att de använder boken mindre i undervisningen än när de började arbeta som lärare. En person svarade nej och tio personer svarade lika mycket.




Fråga 9. Tycker Du att läroboken uppfyller Skolverkets kursplan?


Sammanlagt svarade sju personer ja, åtta personer nej och tjugotre personer delvis.




Fråga 10. Vilket perspektiv tycker Du förmedlas till eleven av läroboken?


Sammanlagt svarade fem personer inte på frågan. Nitton personer svarade att eleven lär sig om. En person svarade att eleven lär sig av och Arton personer svarade både och.
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