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1. Inledning 

På 60 talet fanns det en statlig granskningsnämnd, kallad Läromedelsnämnden, som hade till 

uppgift att godkänna läromedel. Idag är detta nedlagt
1
. Så idag kan man själv som lärare välja 

vad man vill använda sig av i sin undervisning. Samtidigt som samhället idag svämmar över 

av information, både sådant som är avsett att användas i undervisningen och sådan som inte är 

det. 

 

Man kan då lätt börja fundera på om detta påverkar lärares användning av läroboken inom 

religionskunskapen. 

 

1.1 Syfte/Frågeställningar 

Det jag vill få fram genom detta arbete är om läroboken används inom ämnet 

religionskunskap ute i skolorna. Eller använder man sig kanske av annat material.  

Mitt syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Hur har läroboken använts genom tiden? 

 Hur mycket används läroboken i religionsundervisningen idag?  

 Hur använder man sig av läroboken? 

 Vilka läromedel använder man annars sig av i undervisningen? 

 Anser lärarna att läroboken uppfyller läroplanens mål? 

 

1.2 Metod 

De metoder jag använder mig av i uppsatsen är den kvantitativa metoden i form av enkäter, 

men även den kvalitativa metoden då jag tolkar svaren som kommer fram från enkäten, samt 

en litteraturundersökning.  

Jag ha valt dessa metoder på grund av att jag har valt att rikta in mig på bara ett ämne, 

nämligen lärobokens användning. Och jag vill då nå ut till många informatörer. Samt att jag 

vill få en bakgrund till min egen enkätundersökning, och därför lade till en 

litteraturundersökning. 

                                                           
1
 Olivestam, C-E (2006) s.60 
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Jag valde ut sex skolor i fyra kommuner i Gävleborgs län. Samtliga var gymnasieskolor, och 

jag valde då gymnasieskolor som hade olika inriktningar. Jag skickade sedan ut 19 enkäter 

med missilbrev till 19 olika lärare i ämnet Religionskunskap A. Dessa var alla 

direktadresserade till den berörda läraren. Jag letade sedan litteratur som jag läste och 

sammanställde för att få att kunna redogöra forskning som tidigare gjorts inom detta område.  

Eventuella felkällor i denna uppsats skulle kunna vara att alla lärare inte svarade på enkäten, 

om de gjort det så kanske resultatet hade blivit annorlunda. Samt att min formulering på 

frågorna kan ha gjort att det blev de svar det blev. Hade jag formulerat frågorna annorlunda så 

hade jag kanske fått andra svar. 

       1.3. Enkäten 

Enkäten som jag skickade ut innehöll 12 frågor som var uppdelade i tre delar: Lärobokens 

användning, användning av annat material samt läroboken och läroplanen. Dessa frågor 

ingick i enkäten: 

Lärobokens användning 

1, Använder du dig av läroboken i din undervisning? 

2, Varför gör du det/gör du inte det? 

3, Ungefär hur mycket använder du dig av läroboken? 

4, Hur använder du dig av läroboken?  

5, Varför använder du den på detta sätt? 

6, Vad var det som gjorde att du fastnade för just den boken du använder dig av? 

 

Användning av annat material 

1, Använder du dig av annat material än läroboken i din undervisning? 

2, Vad är det för material? 

3, Varför använder du dig av det? 

4, Använder du dig av något egenproducerat material? 
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Läroboken och Läroplanen 

1, Anser du att Läroboken du använder dig av följer målen i läroplanen? 

2, Varför/Varför inte? 

 

9 av de tillfrågade 19 lärarna svarade på enkäten. Anledningen till att svarsfrekvensen var 

relativt låg kan bero på olika saker. Det kan vara så att enkäten skickades ut vid ett dåligt 

tillfälle, mellan sport och påsklov. Att många av lärarna hade mycket att göra då och därför 

glömdes enkäten bort. Det kan också vara frågornas formulering som är anledningen. Men det 

kan även vara så att vissa lärare kanske inte använder sin mejl regelbundet och därför inte är 

så insatt i att läsa bifogade filer, eller svara på dem. 

1.4 Tidigare forskning 

Ingela Korsell är doktorand i pedagogik med inriktning didaktik, grundskolelärare samt 

författare av skönlitteratur och läroböcker för barn och ungdomar. Hon har skrivit boken 

”Läromedel – det fria valet?”. Boken handlar om lärares användning av läromedel. Hon tar i 

boken upp både grundskolelärares och gymnasielärares användning av läromedel. 

Sören Levén har på Föreningen Svenska Läromedel (FSL) vägnar låtit genomföra en stor 

undersökning som behandlar ämnet läromedel och dess användning. 766 lärare svarade på 

frågor om synen på läroboken och andra läromedel, tillgången till läromedel och hur 

läromedel fungerar. 

Ann- Christin Juhlin Svensson är verksam vid Mälardalens högskola i grund- och fortbildning 

av pedagoger. Hon har också skrivit boken ”Nya redskap för lärande – en studie av lärares 

val och användning av läromedel i gymnasieskolan”. Syftet med denna bok är att utröna den 

pedagogiska textens, lärobokens funktion i undervisningen, speciellt i förhållande till 

arbetsformer och nya medier. Det är tre olika undersökningar som ligger i grund för resultatet 

i denna bok. Hon har då intervjuat ett 35 tal lärare, bibliotekarier och skolledare på sex olika 

gymnasieskolor. 

Kjell Härenstam är docent och har skrivit boken ”Skolboks- Islam”, vilken är en analys av 

bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Han tar i boken upp ämnen som den svenska 
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skolan och religionskunskapen, läroboken och läromedelsmarknaden och läromedelsbilden av 

Islam.  

Han har även skrivit boken ”Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja 

kunskap.” Denna bok tar upp problemet hur man ska kunna ge skolelever en rättvis bild av 

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

hur olika kulturer har framställts av forskare och resenärer. Dessa beskrivningar går igen i 

läroböckerna, vilket väcker vissa frågor som tas upp i boken. Som t.ex. läroboken som uttryck 

för någons kunskap och läroboken och kunskapssyn. 

Edgar Almén har tidigare varit gymnasielärare i religionskunskap, och är nu docent i 

systematisk teologi. Ragnar Furenhed har jobbat som lärare både på högstadium och 

gymnasium, men jobbar nu som metodiklärare i religion och SO. Sven G Hartman är 

professor i pedagogik och Björn Skogar är docent i Tros- och livsåskådning samt verksam 

inom lärarutbildningen. Tillsammans har de skrivit boken ”Livstolkning och värdegrund – Att 

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

kunskapsområden gett en belysning på några av ämnesområdets centrala aspekter. Boken tar 

upp ämnen som etik i skolan, moral och möten, läraretik, livstolkning, religionsdidaktik och 

hur religionsämnet formades. 

Staffan Selander är forskare i pedagogik, han har skrivit boken ”Lärobokskunskap”. Boken 

vänder sig till de som vill få ett perspektiv på varför läroböcker ser ut som de gör. I boken tar 

han även upp lärobokens historia och beskriver på vilket sätt en lärobokstext skiljer sig från 

andra texter. 

Det jag dock saknat i denna litteratur är en undersökning som behandlar lärares användning 

av läroboken inom religionskunskapen på gymnasiet. Så jag hoppas därmed att denna uppsats 

ska kunna täcka upp det. 

1.5 Definitioner 

Läromedel – Läromedel är pedagogiskt hjälpmedel för direkt användning i undervisningen
2
. 

Om man tittar i Lpf94
3
 så står begreppet läromedel endast vagt beskrivet, och i skolverkets 

rapport
4
 så konstaterar professor Boel Englund att det inte finns en officiell fastställd 

                                                           
2
 Norstedts svenska ordbok (1990) 

3
 Läroplan för de frivilliga skolformerna (1994) 

4
 Skolverkets rapport nr 284 (2006) 
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definition av vad läromedel är för något. I denna rapport så utgår man från den gamla 

definitionen i läroplanen från Lgr80: ”Läromedel är sådant som lärare och elever väljer att 

använda för att nå uppställda mål”. Men man preciserar också begreppet närmre, samt ger 

exempel på vad som menas med läromedel.  

Det man menar är att det är elevens måluppfyllelse bakom användandet som medför att något 

anses vara läromedel. Det innebär att läromedel inte bara är läroboken eller annat skriftligt 

material, utan det kan även vara Internet och dataprogram, filmer och konstverk, naturen och 

lärosituationer som t.ex. studiebesök. Läromedelsbegreppet omfattar även 

lärarhandledningsböcker och annat referens och stöd material. 

Läromedel kan delas in i: 

1, Primärt pedagogiskt material, vilket är läromedel som ursprungligen är farmtagna i syfte att 

främst användas i undervisnings- sammanhang. T.ex. läroböcker, filmer, pedagogiska digitala 

läromedel m.m. 

2, Sekundärt pedagogiskt material, vilket är läromedel som ursprungligen inte är framtagna i 

syfte att användas i undervisning, men som kan användas där ändå. T.ex. skönlitteratur, 

artiklar, måttband, busstidtabeller m.m.
5
 

Lärobok- Läroboken är en bok som ger (grundläggande) kunskaper i något ämne och är 

vanligt använd vid undervisning.
6
 

Läroboken är ett hjälpmedel för att presentera ett ämne, men är också grunden för hur 

undervisningen uppfattas, vad utbildning ska handla om. Den strukturerar därmed också vårt 

sätt att uppfatta det vetbara i skolan. Man kan betrakta läroboken som en del i ett pedagogiskt 

utformat informationsbärande system. Systemet omfattar flera komponenter och delprocesser. 

Den är en av flera möjliga former för hur ett pedagogiskt innehåll ska förvaltas.
7
 

Läroboken är inte bara en källa till kunskap utan också ett redskap för inlärning och 

utveckling av tanke- och kunskapsstrukturer. Den ger även sina läsare mönster och förebilder 

av betydelse för den ständigt pågående språkutvecklingen. En bra lärobok har ett levande och 

                                                           
5
 Skyum- Nielsen P (1995) 

6
 Norstedts svenska ordbok (1990) 

7
 Selander, S (1988) s.22-23,11 
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varierat språk. Där utnyttjas stilistiska verkningsmedel, intresseväckande och personliga 

formuleringar, och hela skalan av skiljetecken. Den har även hög inlärningseffekt.
8
 

Religionsundervisning – Undervisning är förmedling av kunskaper i organiserad form och på 

systematiskt sätt.
9
  Religionsundervisning är undervisning om religioner, livsåskådningar, etik 

och moral. 

Religionsundervisningen ska vara vidsynt och objektiv, den ska meddela sakliga kunskaper 

om olika tros- och livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka 

eleverna att omfatta en viss åskådning.
10

  

      1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett kapitel som tar upp hur lärobokens användning sett ut genom tiden. 

Sedan följer ett kapitel där jag tar upp de tre delarna lärobokens användning, användning av 

annat material samt läroboken och läroplanerna. I dessa tre delar tas resultatet från min 

enkätundersökning samt den tidigare forskningen upp. Sedan kommer en analys av varje del. 

Sista kapitlet är en är en avslutande diskussion där jag diskuterar resultatet som kommit fram. 

Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning samt en litteraturlista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Strömquist, S. (2004) s.7-8 

9
 Norstedts svenska ordbok (1990) 

10
 Läroplan för grundskolan (1969) 
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2. Lärobokens användning genom tiden 

Man kan relatera lärobokens utveckling till två perioder: 1500- och 1600- talet då man 

utvecklade trycktekniken samt 1800- och 1900- talet då läroboken blev det grundläggande 

redskapet i den organiserade undervisningen. Övergången från muntlig till skriftlig tradition 

kan spåras till 1500- talet, då Fader Vår och trosartiklarna fungerat som avgörande agenter 

vid denna transformering.
11

 

Peter Ramus (1515-1572) var en viktig milstolpe som förändrade undervisningen från att ha 

varit knuten till en person till en mer textbunden verksamhet. Han erbjöd alltså ett nytt sätt att 

organisera lärande och undervisning via läroböcker. 

1628 färdigställde Jan Amos Commenium ”den stora undervisningsläran” på tjeckiska. Han 

menade att skolorna skulle vara som verkstäder där människor danas genom bildning, dygd 

och fromhet. Viktigt var också den sociala ordningen. 1658 publicerade han även boken 

”Orbis sensualium Pictus” som var en grundläggande lärobok i latin. Denna bok kom att 

användas oförändrad i 200 år. Sedan översattes den till engelska och fortsatte att användas in 

på 1800- talet. 
12

 

1686 års kyrkolag gjorde att föräldrar och husbönder fick lära barn och tjänstefolk att läsa. De 

skulle lära sig den kristna trons huvudstycken enligt ”Luthers lilla katekes”. Det tidiga 

utbildningssystemet byggde på föräldrarnas undervisningsplikt och på kontrollen som 

prästerna hade. Prästerna skulle med jämna mellanrum kontrollera genom husförhör att 

föräldrarna följde sin undervisningsplikt. Kristendomen hade blivit en bok och 

predikoreligion. Och dess främsta läroböcker var just Luthers katekes och Bibeln.
13

 

Att kunna läsa och kunna sin katekes blev ett krav inför nattvardsläsningen, och den i sin tur 

var ett villkor för att man skulle tas upp av de vuxna i församlingen. Det var också ett mer 

eller mindre uttalat villkor för att man skulle ta ut lysning till äktenskap och för att man skulle 

kunna bli anförtrodd med förtroendeuppdrag av olika slag. Så det fanns alltså en stor social 

press på att man skulle kunna läsa. Systemet var väldigt effektivt, redan på 1700 talet så var 

svenskarna ett läsande folk. Detta kan man konstatera i de gamla husförhörslängderna.
14

 

                                                           
11

 Wikman T (2004) s.72 
12

 Selander, S (1988) s. 15-17 
13

 Hartman, S-G (2000) s.212-214 
14

 Hartman S-G. (1995) s.17 
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När det sedan uppkom nationella utbildningssystem under 1800-talet så infördes läroböcker 

för den allmänna skolan i olika årskurser och ämnen.  

I 1800-talets läroböcker så hittar man inget om de icke- kristna religionerna. Religion var på 

denna tid samma sak som kristendom. Men i samband med att man läste de 

gammaltestamentliga berättelserna så berördes delvis judendomen och ibland islam. Men 

perspektivet var det kristna, och man framställde judendomen som den religion som försökt 

hindra Jesus från att förverkliga sitt uppdrag och kristendomen från att växa sig stark.  

Vissa religioner låg på en lägre nivå än andra. De kunde bland annat kännetecknas av magi, 

tron på onda makter samt totemism. Högst i utvecklingen stod religioner som byggde på en 

gudomlig uppenbarelse: judendom, islam och framförallt kristendomen. Hur långt en religion 

hade nått i sin historiska utveckling bestämde också omdömet om religionen i fråga.  

Dessa tankar präglade länge läroböckerna i religionskunskap/ kristendomskunskap. Det 

historiserande sättet att beskriva religionerna är alltjämnt vanligt i läroböckerna.
15

 

 

Innan samhället gick in för centrala läroplaner presenterades centralt lärostoff i läroböckerna. 

Tidigare hade elever undervisats enskilt eller i små grupper. Nu skulle istället en person 

undervisa ett stort antal elever samtidigt i klassrummen. Det behövdes då en metod som 

omfattade alla elever. De texter som fanns i läroboken hade en central funktion i denna metod. 

Inriktningen på en institutionell användning kom att påverka lärobokens utveckling. Det ställs 

olika krav på läroböcker om de är tänkt att användas av en elev eller en syskonskara 

tillsammans med en lärare, än vad de ställs på en lärobok som skrivits för att användas i stora 

grupper. En av orsakerna till att läroboken fått sådan framgång ligger i dess användning vid 

undervisning av stora och små elevgrupper.
16

 

 

1842 års folkskolestadga tycks ha förutsatt att barnen skulle kunna läsa, åtminstone hjälpligt 

när de började i skolan. Man räknade med att hemundervisningen skulle fortsätta att fungera, 

men så var inte riktigt fallet.
17

 

 

Många av böckerna som kom ut på 1800-talet levde kvar långt in på 1900- talet. Så den 

moderna läroboken som vi känner till är en produkt av 1800- talets massutbildning, och vissa 

grundläggande strukturer skapades redan under 1500- och 1600- talet.
18

 

                                                           
15

 Selander S-Å (1993) s.42-43 
16

 Wikman T (2004) s.74 
17

 Hartman S-G (1995) s.25-26 
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1875 har man ett behov av att förse skolan med andra texter än de religiösa, då utkommer 

Topelius Boken om vårt land. Men denna bok är kristet färgad, och Guds namn förekommer 

på ett eller annat sätt i var och varannan mening. 
19

 

Senare, när man kommit in på 1900- talet så utökades kristendomsämnet till ett 

religionskunskapsämne, och man ökade på stoffet kring icke-kristna världsreligioner kraftigt. 

Så andra religioner börjar smyga sig in i läroböckerna. T.ex. så kom det år 1968 ut en bok 

som heter Religionskunskap för gymnasiet där man tog upp den tibetanska formen av 

buddhism. 
20

 

De centrala läromedlens roll i undervisningen har ökat sedan 1950- och 1960- talen. De nya 

läroplanerna ställde hårda krav på lärarna. Och man kunde konstatera att efterfrågan på 

läromedel snabbt ökade under denna tid. Särskilt stark var denna ökning i mitten av 1960-talet 

då den ekonomiska situationen var relativt god. 
21

 

Efter andra världskriget blev det vanligt att flera lärare tillsammans skapade läromedel. Från 

och med 1960- talet så producerade man många så kallade läromedelspaket där en huvudbok, 

studiebok, bildband och stordiaserier ingick. Eleven skulle nu söka kunskapen på egen hand 

utifrån läroboken. På 1980- talet så började man också betrakta tidningar, tidskrifter och 

bilder som läromedel.
22

 

Under 1970- och 1980- talet lades det så stor vikt vid illustrationer, tabeller och figurer att 

boksidorna blev montage med färgrika effekter. Denna utveckling verkade inte gynnsamt på 

lärandet, eftersom läroböckerna började likna kataloger. När utrymmet för text blir mindre så 

blir möjligheterna till beskrivningar och exemplifieringar också färre.
23

 

På 1990- talet öppnade läroböckerna sig mot andra medier och annan litteratur. Under detta 

skede förväntas läraren också enligt läroplanen bli en handledare för eleverna som 

självständigt söker information ur olika källor som tidningar, dator läromedel och Internet. 

                                                                                                                                                                                     
18

 Selander, S (1988), s 15 -17 
19

 Wikman T (2004) s.75 
20

 Härenstam K (2000) s.79 
21

 Härenstam K (2005) s.29 
22

 Korsell I (2007) s. 17 
23

 Wikman T (2004) s.77 
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Trots att datoriseringen av samhället accelererade under denna period så förblev dock 

läroboken ett viktigt redskap.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Wikman T (2004) s.77 
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3. Lärobokens användning 

3.1 Hur mycket används läroboken?  

3.1.1 Tidigare forskning 

År 2003 gjorde utbildningskonsulten Sören Levén en rapport om en enkätundersökning bland 

lärare, om läroböcker och läromedel. Den tog upp synen på läroböcker och andra läromedel, 

tillgången till läromedel och om hur läromedel fungerar. Han gjorde detta som ett led i 

Föreningen svenska läromedels läromedelsuppföljning. 766 lärare svarade på en enkät, som 

innehöll 22 frågor. 

82 procent av de tillfrågade lärarna använde regelbundet läroböcker i sin undervisning. Endast 

1,7 procent menar att de aldrig använder tryckta läroböcker av något slag. Bara hälften av 

lärarna bedömer den egna läromedelstillgången som acceptabel. Sämst är tillgången på IT- 

baserade läromedel. Bäst representerade är de tryckte läromedlen. Ca en tredjedel av 

gymnasielärarna var bekymrade för att resurserna för läromedel skulle vara tillräcklig. 

De flesta av lärarna anser att läromedlen ger ett bra stöd åt elevernas lärande. Hela 73 procent 

anser att läromedlen ger ett väsentligt stöd åt elevers lärande. 50 procent av lärarna menar att 

även de som lärare har stöd av tryckta läromedel som läroböcker, i deras sätt att arbeta.
25

 

Mona Hillman Pinheiro skriver i en artikel att dessa siffror visar på att lärobokens ställning i 

skolan är mycket stark. Läroboken står sig bra så här 160 år efter folkskolans start. Hillman 

Pinheiro menar att läroboken blir allt viktigare i en skola som är lika för alla och i ett samhälle 

som blir alltmer mångkulturellt. Då kan läroboken få rollen som skolans bas och alla elevers 

gemensamma nämnare. Elever mår bra av koncentration samt lugn och ro vid inlärning. De 

elever som har svårt att lära kan då lättare lära om de får arbeta strukturerat eller med den 

trygghet som en lärobok ger.
26

 

Kjell Härenstam tar i sin bok ”Skolboks- Islam” upp ett exempel på hur mycket läroboken styr 

undervisningen. Han berättar där om en muslim som fått underkänt på en fråga om varför 

muslimer fastar. Man kan tycka att han som är muslim borde veta det. Men så stod det inte i 

boken, och svaret blev därför underkänt. Detta visar inte bara vilken styrande roll läroboken 

har när det gäller elevens inlärning utan också när det gäller lärarens undervisning. Här 
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26
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uppfattades läroboken som den riktiga sanningsförmedlaren, och verklighetens muslimer 

måste därmed böja sig. 

Härenstam presenterar även en undersökning som det Nationella Utvärderingsprogrammet, 

Omvärldskunskap SO gjort. Visserligen är denna undersökning gjord på mellanstadielärare, 

men man ser ändå de tydliga tendenserna. Lärarna fick här göra en bedömning av hur mycket 

de använde läroboken. 157 lärare svarade på frågan, och närmare hälften menar att de 

använder läroboken i undervisningen varje dag.  Lika många menar att de använder den varje 

vecka. Endast sex av lärarna använder läroboken mer sällan än så. 

Härenstam hävdar att den traditionella läroboken fortfarande har en stark ställning, och det 

känns ganska orealistiskt att tro, att bara det faktum att en läroplan introducerar ett vidare 

läromedelsbegrepp, och att en statlig utredning föreslår att begreppet centrala läromedel utgår, 

skulle innebära drastiska förändringar.
27

 

3.1.2 Resultat från enkäten 

Av de lärare inom religionsämnet jag fått svar ifrån, så uppger alla utom en att de använder 

läroboken någon gång i sin undervisning. De använder läroboken för att den är lätt att hämta 

fakta ur för eleverna, då det grundfakta som står i boken är tydligt och lättfattat, samt att den 

är ett stöd för både lärare och elever, och ger kursen en tydlig ram. En av lärarna uppger också 

att det är ett lättare arbetssätt för honom som lärare då du inte måste kopiera från annat 

material eller komma på eget. Den är även ett bra komplement till egna genomgångar, och ger 

eleverna mer fyllnad än vad de hinner få under genomgångarna. 

Många av lärarna upplever att eleverna gillar att arbeta med läroboken, läsa och svara på 

frågor. De kan också lätt ta igen om de missat några lektioner med hjälp av boken, vilket är 

bra.  Medan den lärare som inte använder sig av läroboken upplever det som tvärtom. Det är 

något negativt att kunna läsa igen i en lärobok. För om eleverna inte har någon lärobok så 

sätter det högre krav på närvaro hos eleverna. Det kräver att eleverna är delaktiga under 

lektionerna för att kunna veta vad man gått igenom. Ett annat skäl för henne att inte använda 

läroboken är att hon vill testa hur det är att köra helt internetbaserat. 

Lärarna använder dock läroboken olika mycket. En av lärarna upplever att boken används 

mycket lite, då de nästan aldrig använder boken förutom när eleverna behöver stöd för 

inläsning. En tredjedel av lärarna säger att de använder boken lite mindre än halva tiden. De 
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är eniga om att den tiden kan variera mellan momenten, det beror på vilket område som ska 

behandlas och vilket arbetssätt man använder för det momentet. En av dessa lärare tillägger 

även att boken bara används om den håller bra kvalitet på det området som ska behandlas. En 

fjärdedel av lärarna upplever att de använder boken ungefär halva tiden. Medan en lärare 

använder läroboken i varje moment till stor del. 

3.1.3 Analys 

Min undersökning visar på att nästan alla lärare använder läroboken, vilket stämmer bra med 

den undersökning som Levén har presenterat. Levén har även kommit fram till att en stor del 

av lärarna anser att boken är ett bra stöd för eleverna, vilket också har framkommit i min 

undersökning.  

 

Hillman Pinheiro skriver om att läroboken är viktig för att ge trygghet till eleverna. Samt att 

läroboken är en bas som alla elever har gemensamt. Den är lättfattad och strukturerad för 

eleverna. Även detta är lärarna i min undersökning inne på då de menar att de använder sig av 

läroboken just därför.  Det var de flesta lärarna överens om, men inte alla ska dock tilläggas. 

En liten del av lärarna menade att de inte använde sig av läroboken för att den inte var bra och 

därför inte vill att eleverna ska ta del av den. 

Att dessa åsikter går så pass mycket isär är intressant. Det kan förstås bero på att lärarna har 

olika böcker som är olika bra, eller att lärarna har olika bakgrund och upplevelser med sig i 

bagaget. Eller också kan det bero på att lärarna ligger på olika kunskapsnivåer. Men att 

Hillman Pinheiro och de allra flesta lärarna ändå tycker att läroboken ger en trygg bas och ett 

bra stöd åt eleverna känns bra. 

 

Det som inte framgår i Levéns undersökning är hur ofta lärarna där använder sig av 

läroboken. Det står att de använder den regelbundet, men han specificerar inte närmare vad 

regelbundet innebär. Jag tolkar det då som att läroboken används ofta som ett återkommande 

inslag i undervisningen. Även i Härenstams undersökning så framkommer det att den största 

delen av lärarna använder läroboken ofta, antingen varje dag eller i alla fall varje vecka.  

När det gäller just detta så stämmer inte dessa två undersökningar lika bra överens med min 

lilla undersökning, där lärarna förvisso säger att de använder läroboken, men när jag sedan 

frågar hur mycket de använder den så visar det sig att de flesta lärarna inte använder den 

särskilt ofta.  
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Det är en vanlig åsikt i den pedagogiska litteraturen att läroboken har en styrande inverkan på 

undervisningen. Lika vanlig åsikt bland lärarna är att man inte är styrd av läroboken.
28

 Detta 

stämmer bra. Både Härenstam och Hillman Pinheiro anser att läroboken har en väldigt stark 

ställning, men när jag frågar lärarna så är det visserligen många som använder den, men inte 

alls så mycket. Så det är på två vis, å ena sidan stämmer det som står i litteraturen då nästan 

alla lärare använder sig av läroboken, vilket ger den en ganska stark ställning. Men å andra 

sidan så används den inte så mycket i den dagliga undervisningen av större delen av lärarna i 

min undersökning, vilket tonar ner den starka ställningen. 

Samtidigt kan man inte läsa in för mycket i resultatet jag fått fram i min undersökning, då 

endast 9 personer svarade, och de bor alla i samma län. Kanske hade jag fått ett annat resultat 

om jag pratat med fler lärare från hela landet? Men man kan ändå kika på resultatet och se att 

det indikerar att stämma eller inte stämma med litteraturen. 

3.2 Hur används läroboken? 

3.2.1 Tidigare forskning 

Tom Wikman skriver om att Läroboken har en viktig position i dagens skola trots att de 

digitala medierna med alla dess fördelar har utvecklats. Till dessa fördelar kan man räkna 

möjligheterna att genom rörliga bilder och med ljud öka graden av konkretion. Men det 

behövs text även i de digitala läromedlen när abstraktionsnivån på den presenterade 

informationen stiger. 
29

 

Wikman menar även att lärobokens framgång kan sökas i de flexibla 

användningsmöjligheterna i undervisningen. Läroboken bidrar till att skapa utrymme för 

lärandet, bland annat genom att underlätta studierna när en elev byter skola eller när de är 

frånvarande på grund av sjukdom. De underlättar även när eleverna ska studera inför prov.  

Konkret är det lätt att bilda sig en helhetsuppfattning om ett område med hjälp av en bok som 

har innehållsförteckning och som ger möjligheter att snabbt bläddra mellan alla avsnitt. 

Läroboken erbjuder genom sin uppbyggnad en hjälp att organisera studierna. Eleven kan 

självständigt gå framåt i boken, i sitt eget tempo.  
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Användningen av läroböcker påverkar elevens lärande genom att på olika sätt motivera 

studierna. Som ett tryckt medium är läroboken en auktoritet som kan påverka lärandet 

gynnsamt. 
30

 

I Juhlin Svenssons avhandling så beskrivs gymnasielärarens inställning till och användande av 

läromedel. Hon kommer fram till två inriktningar: 

 Det dominerande läromedlet är läroboken, vilken står i centrum för undervisningen. 

Man köper en gemensam lärobok till en klass eller årskull. Övriga läromedel används 

sedan som komplement till läroboken. 

 Arbetsformer och kunskapssyn placerar elevernas kunskapsmål i centrum, vilket gör 

att läroboken inte är det centrala. Visserligen kan man använda läroboken, men den är 

då ett av flera läromedel. 

Den första inriktningen med läroboken i centrum, är den dominerande när det gäller 

användning av läromedel bland gymnasielärare. I en av hennes andra undersökningar så 

undersöker hon vem som bestämmer vilken lärobok de ska ta in. Ungefär hälften av lärarna 

uppgav att ämneskonferensen beslutade om vilken lärobok som skulle användas. En femtedel 

menade att det var en kombination mellan val av ämneskonferens och den enskilde läraren 

som styrde.
31

 

Korsell skriver att lärarna vill känna att de styr över lärobokens användning, vilket innebär en 

strävan att överta lärobokens tidigare roll som uttolkare av kursplaner. Man vill inte bli styrd 

av ett läromedel som inte överensstämmer med ens pedagogiska grundsyn eller som inte tar 

upp det som eleverna måste träna på. Lärare väljer ut och kompletterar lärobokens texter och 

arbetsuppgifter med olika typer av läromedel. Läroböcker används också som idébanker som 

man kan hämta uppslag från och inspireras av. 
32

 

 

Wikman menar att även eleverna påverkar användningen av läroböcker. Många elever kan 

vara mycket bundna till sin lärobok och att de ogärna avstår den till förmån för andra 

läromedel. Läroboken inte bara läses utan fungerar också som en kommunikationskanal 
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mellan elever och lärare. Läroboken kommunicerar även elevens framsteg med hemmen och 

föräldrarna. 
33

 

 

I tidskriften Nordina skriver Johan Nelson om att det finns olika förklaringar till varför lärare 

använder läroboken som de gör. Lärare som är lite obekant med ämnet använder boken mer 

än lärare som är okunniga inom ämnet. Vilket kan leda till att en ämneskunnig lärare kan ha 

större möjlighet att ta egna beslut om vad som ska tas upp i undervisningen. 
34

 

Även Björn Falkevall är inne på samma spår då han menar att ju osäkrare lärare är, desto mer 

låter de sig styras av läroboken. Han menar också att läroboken styr mer ju svagare 

elevgruppen uppfattas, både språkligt och studiemässigt.
35

 

Nelson fortsätter med att poängtera att det även finns vissa skillnader mellan erfarna lärare 

och nyexaminerade lärare. De erfarna lärarna ger eleverna mer tid till tyst läsning i läroboken, 

de hjälper eleverna att använda läroboken, de låter eleverna arbeta mindre med lärobokens 

uppgifter och de förlitar sig mindre på läroboken som källa till föreläsningar och som 

diskussionsunderlag. Förklaringen till att de nyexaminerade lärarna använde läroboken så 

mycket kan sammanfattas i att man inte hade tillräckliga ämneskunskaper för att kunna 

formulera sin egen undervisning. Man vill heller inte bryta med skolans 

undervisningstraditioner, i vilka läroboken ingick. Detta var också ett sätt att klara av den 

höga arbetsbelastningen.
36

 

3.2.2 Resultat från enkäten 

På frågan om hur lärarna använder läroboken fick jag till svar många olika 

användningsområden. De flesta lärare använder boken som diskussionsunderlag i smågrupper 

eller i hela klassen, men också som underlag när eleverna gör egna arbeten. En lärare 

motiverar detta användningsområde med att det stämmer med hans ämnessyn och allmänna 

pedagogiska uppfattning. 

Nästan alla lärare uppgav att eleverna använde läroboken då de övar inför prov, och tar då 

med den hem och läser på. Ett annat vanligt svar var att man använder läroboken som 

komplement till den övriga undervisningen. Detta motiverades med att man inte behöver 
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använda läroboken till så mycket mer än så, för att det finns så pass mycket roligare material 

att använda sig av.  

En fjärdedel av lärarna upplever att boken är ett stöd för läraren, att man kan ha den som 

faktautgångspunkt och sedan planera sina lektioner utifrån det. En av lärarna skriver att detta 

stöd var extra viktigt när man var nyexaminerad lärare.  

Det sista användningsområdet som togs upp var att eleverna fick sitta själva och läsa i boken 

och sedan svara på instuderingsfrågor. Det var en fjärdedel av lärarna som uppgav att de 

använde sig av detta arbetssätt.  Detta väljer man då för att ge eleverna stödet ifrån läroboken 

samt att eleverna själva vill ha det så. En lärare motiverar det också med att om man gör på 

detta sätt så slipper eleverna sitta och söka på internet, då det kan vara svårt för eleverna att 

vara källkritisk.  

Det som är vanligast bland lärarna när de ska välja lärobok är att läroboken matchar gruppen 

elever de ska undervisa. Det måste bland annat vara rätt svårighetsnivå. Den måste även 

matcha kursen man har. En lärare skriver att hon har en kort kurs, på bara 30 poäng, och att 

hon därför har valt en bok som inte tar upp för mycket utan bara det viktigaste. Den måste 

även kunna förklara på ett bra sätt. 

Ett annat viktigt kriterium är att boken är utförlig och strukturerar upp kunskapen på ett bra 

sätt. 4 av lärarna använder sig av flera olika böcker som de plockar det bästa ur i sin 

undervisning. Och 3 av lärarna får inte själva välja vilken bok de ska använda då det är 

skolans val. 

3.2.3 Analys 

I min undersökning var det en lärare som menade att det var bra att ha läroboken utifall någon 

elev missade en lektion, då eleven lätt kunde ta igen det den missat med hjälp av läroboken. 

Även Wikman hyllar läroboken för just detta. En annan lärare i enkäten menade just tvärtom, 

att det var bra att inte ha någon lärobok som eleverna kunde använda för att ta igen det de 

missat. Det ökade närvaron på lektionerna. 

Detta kan vara på två olika sätt, båda åsikterna har sina för och nackdelar. Det är bra att 

närvaron på lektionerna ökar, men det finns de elever som är hemma och är sjuka och därför 

missar lektioner. Det är synd om inte de ska kunna ta igen det de har missat på ett bra sätt. 
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Självklart så tror jag att denna lärare har löst detta, genom att eleverna ska kunna ta igen det 

på ett annat sätt.  

Om man kikar på Juhlin Svenssons inriktningar så anser jag att det som kommit fram i min 

enkät undersökning ligger nära den andra av inriktningarna. Där är arbetsformer och 

kunskapsmål i centrum. Vilket inte gör att läroboken är det centrala.
37

 Visst används 

läroboken, men då som ett av många läromedel.  

Korsell skriver om att läroboken kan vara en idébank att utgå ifrån, och det är många av 

lärarna i min undersökning överens om. De använder läroboken som en slags idébank eller 

underlag när de har diskussioner. Eller så får eleverna hämta inspiration från den när de ska 

göra egna arbeten. De använder även ofta läroboken som en utgångspunkt till undervisningen 

eller kompletterar med den. 

Wikman menar att det ibland är eleverna som styr lärobokens användning. Det är något 

liknande som kommit fram i min undersökning. Då lärarna menar att de styr undervisningen, 

och hur de ska använda läroboken, efter bland annat elevernas förmågor och önskemål.  

Jag tror att det är ganska vanligt att man gör så. Då eleverna vet bäst själv vilket sätt dom lär 

sig bra på. Även läraren får ju en inblick i hur eleverna lär sig bäst när hon har haft dem ett 

tag. Och då är det ju bra att planera undervisningen utifrån detta.  

 

Falkevall och Nelson är eniga när de menar att osäkra lärare använder läroboken mer än de 

som är säkra på sin kunskap och sig själv. Jag tror det ligger väldigt mycket i detta. Är man 

osäker och känner att man inte kan sitt ämne till hundra procent, så är det väldigt enkelt att ta 

till boken och grunda sin undervisning utifrån den istället för att tvingas lite på sin egen 

kunskap. Tyvärr har jag inget svar från min enkät gällande denna fråga, då den helt enkelt inte 

stod med på min enkät, så jag kan inte uttala mig om utifall denna litteratur stämmer med min 

undersökning. Jag anser att denna fråga är väldigt svår att ha med i en enkät då jag tror att 

svaren som skulle komma in skulle vara luddiga och kanske inte helt sanningsenliga. Så det 

skulle vara svårt att få fram ett tydligt svar. 

 

När det gäller vem som bestämmer vilken lärobok som ska användas så skiljer sig litteraturen 

från min undersökning. I litteraturen så skriver Juhlin Svensson om att hälften av lärarna inte 

får bestämma själva, och att en liten del kan få vara med att bestämma men inte bestämma 
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helt själv. I min undervisning så är det bara en fjärdedel som inte får bestämma själva. Här är 

det istället vanligt att den enskilde läraren själv bestämmer vilken bok de ska använda, eller i 

vissa fall så får några lärare enas tillsammans om vilken bok man vill ha.  

Jag är glad att jag kom fram till detta resultat i min undersökning. För jag anser att man som 

lärare ska få chansen att använda sig av en bok som passar en själv samt ens elever, och som 

man själv tycker är bra.  

3.3 Användning av annat material  

3.3.1 Tidigare forskning 

 Korsell skriver om att när lärare kompletterar läroboken med andra typer av läromedel är det 

främst för att få fler infallsvinklar på det man undervisar om. Man vill även variera 

övningarna för att tillgodose olika behov hos eleverna och kunna erbjuda olika 

svårighetsgrader.  

Dessa lärare, som Korsell nämner, använder sig av sekundärt material i förhållandevis stor 

utsträckning i sin undervisning. Som skönlitteratur, konkret material, skapande material och 

förbrukningsmaterial. Övrigt producerat material är en stor konkurrent till de 

förlagsproducerade läromedlen. Övrigt producerat sekundärt material kan vara t.ex. 

musikinstrument, spel, olika kataloger m.m. 
38

 Lärarproducerat primärt material är också 

förhållandevis vanligt att lärare använder sig av i undervisningen. Lärarna uppger att de 

producerar eget material främst när det gäller gemensamma genomgångar när något nytt 

presenteras samt vid instruktioner till arbetsövningar och läxor. Lärarna tar då från andra 

källor och omarbetar, sovrar och klipper ihop. 

Användning av datorer och internet är även vanligt i undervisningen. Det vanligaste sättet att 

använda datorn i klassrummet är att eleverna skriver ut sina egna texter i olika 

ordbehandlingsprogram. Man använder också datorerna till att gå ut på internet och söka 

fakta.
39

 

 Juhlin Svensson menar att datorer finns fortfarande i stor utsträckning i datasalar men 

datortätheten bara ökar. Många av lärarna anger att IT innebär att de kommer att kunna öka 

samarbetet med andra lärare på skolan. Men användning av datorer och internet är mycket en 

generationsfråga som i viss mån kan utjämnas med kompetensutveckling. De yngre lärarna är 
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oftast mer positivt inställda till IT än vad de äldre är. Många använder IT som ett eget 

arbetsverktyg som kan som lärare kan skaffa sig kunskaper från. Och lärarna har ofta 

uppfattningen att eleverna använder IT enligt samma mönster som de själva gör på. De 

använder IT både under grupparbete och enskilt arbete. Elevernas användning sker både under 

och efter lektionstid. 

Majoriteten av lärare anser att IT kommer att innebära att elevernas ämneskunskaper 

förbättras genom tillgång till bättre och bättre uppdaterad information och IT anges också i 

viss mån ge eleverna bättre läromedel.
40

 

Carl Eber Olivenstam menar att film också är ett läromedel som används ute i skolorna. 

Filmen hjälper religionskunskapsläraren att göra som kursplanen säger, dvs. eleven får möta 

religioner på ett sätt som förenar saklighet och allsidighet med engagemang. Samtal kring 

elevens reaktion på filmen och syftet med filmen är sedan viktigt. 
41

 

3.3.2 Resultat från enkäten 

På frågan om de använde sig av annat material än läroboken i sin undervisning så svarade alla 

lärare att de gjorde det. Det som då används mest är filmer, både spelfilmer och 

faktadokumentärer. Detta gör man för att bekräfta det eleverna nyss lärt sig, samt öka 

förståelsen. Eleverna minns och förstår ofta mer om de får uppleva kunskapen från olika håll. 

I topp över material de använder mest är också övrig litteratur. Ofta tar man då den övriga 

litteraturen och väljer ut avsnitt lite här och var för eleverna att arbeta med. Även tidningar 

använde sig många lärare av. Där man kan välja ut dagsfärska händelser och tidningsartiklar. 

Dessa ger ofta en inblick i den aktuella debatten som inte läroboken kan göra.  

En tredjedel av lärarna uppger att de använder sig av Tv program i undervisningen. Lika 

många uppger att de använder sig av Internet, både för att samla information till sig själv, men 

också för att eleverna ska kunna gå ut och leta reda på fakta. Några nämnde också att de 

brukade gå in på internet och se tv program därifrån.  

 

Även bilder och radio användes av en tredjedel av lärarna. Material som bara nämndes av en 

enskild lärare är: skönlitteratur, antologisamlingar, symboler samt universitetslitteratur och 

arbeten från den egna studietiden. 
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Lärarna använder sig av annat material vid sidan av läroboken för att det är både kul och bra 

med variation samt att man kompletterar boken. Man får även en större bredd, nya idéer och 

kan se andra infallsvinklar än bara de som står i boken.  

Andra skäl till att använda blandat material är för att man vill ge en allsidig undervisning som 

uppfyller målen och för att eleverna ska kunna tillgogogöra sig undervisningen. Man tror sig 

även att på detta sätt kunna ge eleverna verktyg och kunskap för att nå de kunskapsmål som 

de själva satt upp. En lärare menar att det övriga materialet han jobbar med håller helt enkelt 

bättre kvalité än vad läroboken gör.  

 

Alla lärare utom en menar att de använder sig av eget material. Det vanligaste är då att man 

gör sina egna föreläsningar, där man hämtar material från olika källor. Även 

diskussionsfrågor, prov, övningar och examinationsuppgifter gör lärarna själva. En lärare 

berättar att han brukar använda sig av litteratur samt anteckningar från föreläsningar från sin 

egen studietid och sedan skriva ihop detta till ett litet häfte som eleverna får utgå ifrån. Även 

utdrag från egna universitetsuppsatser används i undervisningen.  

 

Lärarna använder sig av det egen producerade materialet för att det kan man anpassa så det 

passar en viss grupps önskemål, samt att det passar arbetssättet man använder sig av och 

läraren själv som pedagog. 

3.3.3 Analys 

När det gäller om lärare använder sig av annat material i sin undervisning så säger både 

litteraturen och min enkät undersökning att det gör man. I Litteraturen står det mycket om IT 

och film, vilket också ligger högt i topp bland lärarna i enkäten.  

Det är viktigt att variera sig så att undervisningen inte blir lika hela tiden. Elever lär sig på 

olika sätt, vissa lär sig genom att höra, vissa genom att läsa och vissa genom att se m.m. Det 

tycker jag borde vara det starkaste skälet till att variera sin undervisning.  

Många av lärarna jag fått svar ifrån, och även litteraturen, tar upp att det är många elever som 

tycker om att arbeta efter läroboken. Vilket jag tror ligger nära sanningen. Läroboken kan 

vara en trygghet för elever, där de vet precis vad de ska göra och hur mycket de har kvar att 

göra. I den kan de jobba efter sin egen förmåga och takt. Men det finns ändå en liten del 

elever som lär sig bäst på annat sätt, vilket igen leder till variation i undervisningen. 
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Lärarna, i både Korsells undersökning och i min, använder sig en del av egenproducerat 

material. Vilket jag tycker är väldigt bra då man lätt kan anpassa detta efter gruppens nivå och 

önskemål. På detta sätt tror jag man når flest elever. Alla lärarna gör mest eget material till 

genomgångar, då de klipper ihop en genomgång från många olika källor. Men en av lärarna i 

min undersökning lägger även till att han brukar använda sig av föreläsningar och arbeten från 

sin egen studietid. Detta tycker jag låter som en väldigt bra idé. Det måste vara bra både för 

elever och lärare om man kan använda sig av de uppgifter som man som lärare tyckt vara 

givande. Men man får nog arbeta om dem lite så att de passar klasserna man har bara. 

3.4 Läroboken och Läroplanerna  

3.4.1 Tidigare forskning 

Falkevall skriver om en åsikt om läroboken, som ofta framförs i pedagogisk litteratur, är att 

det är via den som läroplanen utövar sin styrande inverkan. Den åsikten hade säkert en viss 

riktighet under den tiden som kursplanerna innehöll tydliga anvisningar för stoffurval och 

böckerna sedan granskades av en offentlig myndighet för att kunna bli godkända. Nu finns 

inte sådana tydliga avgränsningar i läroplanen. Läroböckerna blir inte heller granskade av 

någon offentlig myndighet längre. Naturligtvis ska man inte utifrån detta resonemang dra 

slutsatsen att läroböckerna helt plötsligt tappat kontakten med skolans tradition.
42

 Men kanske 

kan man inte längre dra den raka slutsatsen att läroplanen utövar sin verkan genom 

läroböckerna. 

Skolverket publicerade år 2006 en studie som heter ”I enlighet med skolans värdegrund?”. 

Det var alltså läroplanernas värdegrund som var utgångspunkt för analysen, och i studien så 

velade man ta reda på om och hur läroböckernas innehöll avvek från denna värdegrund. 

Resultatet blev att det finns brister i läroböckerna om man utgår från läroplanernas 

värdegrund. Det finns i böckerna exempel på både onyanserade och stereotypa beskrivningar 

av olika grupper, vilket kan vara både diskriminerande och kränkande för elever. Men det 

finns även bra böcker, så skolverket anser att man som lärare ska använda sig av många olika 

läromedel i sin undervisning för att få mångfald.
43

 

Härenstam skriver om att i vissa böcker förekommer artiklar och tidningsbilder. Vilket i 

grunden är riktigt då läroplanerna uppmanar skolan att arbeta med massmedia, men det gäller 

att ha en viss vaksamhet när massmedia används. Risken finns att läroboken blir massmedias 
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förlängda arm och inte den kritiska insats som den istället borde vara. Läroplanens uppmaning 

till att kritiskt granska är verkligen befogad när det gäller detta ämne.  

Läroplanerna för gymnasieskolan understryker det jämförande perspektivet. Därmed skärps 

kraven på att förutsättningarna för detta ska bli så bra som möjligt. Det bör inte vara så att 

man jämför det bästa i en religion med det värsta i en annan. Härenstam har jämfört olika 

läroböcker med varandra. Och i en av böckerna står tydligt rubriken: Islam – ett krav att 

underkasta sig Guds vilja, medan rubriken inför det kristna avsnittet lyder: Kristendomen – 

den givande kärlekens religion. Om man jämför dessa rubriker så blir inte detta en rättvis 

bedömning. Denna bok följer alltså inte läroplanen vidare väl. Men samtidigt så finns det 

gymnasieböcker som beskriver gudsbilden i islam på ett mycket bra sätt, och där likheterna 

med den kristna gudsbilden poängteras både när det gäller positiva likheter och när det gäller 

olika typer av teologiska och filosofiska problem. 

Om man kikar på vad läroböckerna översätter det muslimska uttrycket jihad med så finns det 

de böcker som översätter med ”det heliga kriget för att utbreda läran” och de som översätter 

det som ”en strävan att stå för sina värderingar i arbetet för en bättre värld”. Väljer man en 

bok med den första översättningen så är den svenska skolan skyldig att propagera mot islam i 

detta avseende. Den andra översättningen däremot ligger ganska nära vad läroplanen direkt 

föreskriver skall gälla för den svenska skolans undervisning.
44

 

3.4.2 Resultat från enkäten 

Hälften av lärarna anser att läroboken de använder sig av lever upp till läroplanens mål. 4 av 

de 9 svarande lärarna menar att den lever upp till målen i stora drag men inte riktigt helt. 

Medan en person svarar att den varken lever upp till målen eller inte gör det. 

De som tycker att läroboken lever upp till målen motiverar det på följande sätt: I läroboken 

finns det en blandning mellan fakta och diskussion, vilket poängteras i läroplanen. Det som 

står med i kursmålen som t.ex. etik och moral samt olika religioner och livsåskådningar 

används ju som grund när de bygger upp böckerna och finns därför alltid med. 

En annan lärare motiverar med att om man tar hjälp av läroboken så kan man uppfylla alla 

kriterier som står med i kursplanen. 
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De som bara anser att läroboken lever upp till målen i stora drag motiverar det så här: Genom 

att studera det ämnesinnehåll som finns i böckerna så når man bara vissa mål i kursen. Boken 

tar upp fakta på ett djupgående sätt och den refererar till elevens vardag vilket underlättar för 

elevens förståelse. Men ofta går mitt jobb ut på att behöva nyansera det som står i 

läroböckerna, då det ofta kan vara lite extremt.  

Ingen bok är helt optimal. Vissa är för religionshistoriska, andra tar nästan bara upp 

filosofiska frågor, och det är själva blandningen eller balansen som man är ute efter. Så för att 

följa läroplanens mål så måste man ofta komplettera den befintliga religionsboken med fakta 

från annat håll. 

 

Den person som svarat varken eller motiverar det på följande sätt: Det är inte en boks uppgift 

att tolka läroplanen. Ibland funkar bokens innehåll, ibland inte. Ett problem är dock att 

böckerna ibland tolkar utan att tydligt visa vem som tolkat eller varför de tolkat en religion på 

ett visst sätt. Det är sällan en korrekt källhänvisning i en gymnasiebok, så det är svårare att 

granska dem. Det som är bra är att det är någon som har sökt, sammanfattat och strukturerat 

ett ämnes innehåll. 

3.4.3 Analys  

Skolverkets undersökning visar på att det finns brister i vissa läroböcker, som inte följer 

läroplanens mål. Vissa av böckerna lever inte upp till skolans värdegrund. 
45

 

När jag frågar lärarna i enkäten så får jag ett blandat svar. Hälften av lärarna anser att den 

lever upp till målen, medan lite mindre än hälften menar att den inte gör det. En person 

svarade varken eller.  

Detta varierande svar tror jag beror på att lärarna har olika läroböcker, eller helt enkelt tolkar 

dem olika. Det kan också vara så att man tolkar läroplanens mål olika, eller att läroböckerna 

man använder sig av har olika ålder. Vissa läroböcker som blivit för gamla kan innehålla fakta 

som inte stämmer. Medan en uppdaterad variant av samma bok har andra fakta. 

 

Men att så pass många som 4 stycken tyckte att läroboken de har inte lever upp till målen 

måste anses som dåligt. Det kan vara så att texterna fått sämre kvalité efter det att de inte 

längre kontrolleras statligt. Kanske var det ändå bra när detta gjordes? På så sätt så kunde man 

ha koll på vad som skrevs i läroböckerna och på vilket sätt det skrevs. Som en säkerhet, då 
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man visste att inga bristfälliga böcker kom ut. Jag anser i alla fall att det var bra när böckerna 

kontrollerades, för det är så pass viktigt att eleverna får rätt information och bra läroböcker. 

 

Om man tittar på Härenstams studie av böcker, då man har framställt kristendomen som den 

givande kärlekens religion och islam som ett krav att underkasta sig Guds vilja, så tycker jag 

att det är helt fel att detta ska kunna stå tryckt i en lärobok som elever ska läsa i och lära sig 

ifrån. Den ger ju tydliga vinklingar på vilken religion som är den rätta, vilket jag tycker är ren 

propaganda. Något som inte alls bör finnas i en lärobok. En lärobok enligt mig ska vara helt 

neutral och ska presentera läroböckerna på ett neutralt sätt. Denna lärobok avviker helt från 

läroplanens värdegrund.  

 

En av lärarna i min undersökning är lite inne på samma spår som Härenstam då han säger att 

hans jobb ofta går ut på att nyansera vad som står i läroböckerna, då det ofta kan vara lite väl 

extremt. Vilket är helt galet, en lärare ska snarare kunna använda boken som utgångspunkt att 

kunna bygga vidare på än att behöva nyansera det eleverna läst. 

 

En annan av lärarna i min undersökning menar att det inte är en boks uppgift att tolka 

läroplanerna. Vilket jag inte riktigt håller med om, jag tycker nästan att man som 

läroboksförfattare är skyldig att skriva läroböckerna utefter läroplanens mål. Det är ju ändå de 

som ska styra undervisningen, och varför skulle då inte läroboken följa dessa?  
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4. Avslutande diskussion 

Efter att ha läst resultat i min uppsats så kan man bli lite kluven. Har läroboken fortfarande en 

stark ställning i skolan eller inte? Om jag själv ska dra slutsatser så måste jag nog säga att det 

har den. I Litteraturen så betonas det stark att den har det. Lärarna i min undersökning 

betonade också att de använder den, men inte så mycket. Även om jag, som jag tidigare 

nämnt, inte kan dra några slutsatser utifrån min förhållandevis lilla undersökning så indikerar 

den ändå att det som står i litteraturen stämmer. 

Bara det att nästan alla lärare använder läroboken i sin undervisning pekar på att den har en 

stark ställning. Även om den inte används hela tiden av vissa lärare så finns den ändå med i 

beräkningarna och plockas fram ibland. Det var bara en enda lärare i min undersökning som 

inte använde sig av läroboken alls i undervisningen. 

Och med detta resonemang i bakhuvudet så kan man svara på uppsatsens kärnfråga: Används 

läroboken? Svart blir då att ja, det gör den. Detta styrker jag främst genom litteraturen men 

jag får även indikationer på detta genom min enkätundervisning. 

  

Men hur ska man då använda sig av läroboken? Jag är villig att hålla med lärarna i min 

undersökning om att läroboken är ett bra komplement eller utgångspunkt för undervisningen. 

Jag tycker inte att man ska basera hela sin undervisning på en lärobok, men att utgå från den 

kan ha sina fördelar både hos läraren och hos eleverna. Att eleverna ska kunna slå i den själv 

och leta fakta tycker jag är ett bra arbetsområde samt att de ska kunna ta hem och läsa i den 

inför prov. Ett annat bra användningsområde för läroboken är att använda den som underlag i 

diskussioner. Många av läroböckerna har bra diskussionsfrågor till varje kapitel. Något som 

bidrar till att eleverna får tänka själva och bilda sig egna åsikter. 

 

Det skulle vara intressant att kunna läsa forskning angående effekterna av 

läroboksanvändandet. Det har varit svårt att hitta, men Nelson skriver om en sådan studie. 

Denna studie visar att läroboken i vissa fall kan vara ett hinder för lärandet. Då det i studien 

kommer fram att de som använder sig av läroboken får en sämre diskussion, då endast hälften 

av eleverna som använde läroboken diskuterade för att komma fram till egna lösningar innan 

det tittade i läroboken. Men resultatet i slutändan visade ändå på att det inte fanns någon 

skillnad i kunskap mellan de eleverna utan bok och de eleverna med bok. 
46
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Jag tror att det kan ligga något i denna studie. Har man en bok med svaren i så behöver man 

inte tänka och diskutera själv utan bara titta i boken efter rätt svar. De som inte använder sig 

av boken får istället diskutera mer och komma fram till egna lösningar. Vilket kan leda till 

mer bestående fakta. Att resultatet ändå visade på att det inte fanns någon skillnad mellan de 

med och de utan bok beror nog på att elever lär sig på olika sätt. För vissa elever passar det 

nog väldigt bra med att läsa i boken och leta efter svar. 

 

Denna undersökning leder då till frågan om man ska använda sig av läroboken eller inte? Jag 

anser att fördelarna med att använda den väger över. Fördelar, som att man lätt kan planera 

sin undervisning efter den, eleverna hänger med lättare om de har en bok att utgå från, 

eleverna kan ta igen på ett enkelt sätt om de missat någon lektion o.s.v. 

Jag vill dock poängtera att jag inte tycker att man ska låsa sig till boken, utan även kombinera 

med andra läromedel. För som jag tidigare nämnt så kan man på detta vis få med sig alla 

elever. Samt att man själv som lärare får mer variation och inspiration. Även eleverna kan bli 

mer inspirerade av att få jobba på precis sitt eget sätt ibland. 

Men för att svara på frågan om man ska använda sig av läroboken eller inte så anser jag att det 

ska man göra. 
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Sammanfattning/slutsats 

Läroboken har används en del genom tiden, från början var det mest genom den kristna 

religionen som man började använda sig av läroböcker. De främsta läroböckerna var Luthers 

katekes och Bibeln. Läroboken kom sedan mer och mer att utvecklas till den vi har idag. Man 

kan relatera utvecklingen till två perioder: 1500- och 1600- talet då trycktekniken utvecklades 

och 1800- och 1900- talet då läroboken blev det grundläggande redskapet i den organiserade 

undervisningen.  

Min undersökning visar att nästan alla lärare (alla utom en) använder läroboken, vilket också 

stämmer bra med litteraturen. Läroboken används dock olika mycket, men den största delen 

av lärarna menar att de använder den lite mindre än halva tiden. 

Läroboken används som diskussionsunderlag, underlag till egna arbeten, till att svara på 

frågor och inför prov. Många lärare använder den som ett komplement till den övriga 

undervisningen och fungerar då också som ett stöd till läraren.  

Annat material man använder sig av är filmer, övrig litteratur, tidningar, tv-program, internet, 

bilder, radio, skönlitteratur, antologisamlingar, symboler samt universitetslitteratur och 

arbeten från den egna studietiden. Dessutom så använder sig alla lärare utom en 

egenproducerat material. 

Hälften av lärarna anser att läroboken lever upp till läroplanens mål. 4 av de 9 svarande 

lärarna menar att den lever upp till målen i stora drag, medan en person svarar att den varken 

lever upp till målen eller inte gör det.  
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