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The purpose of this study is to examine what teaching materials is being used by three middle 

school teachers when they teach the subject religion, and how the materials are used. 

Furthermore, the purpose is to examine the three teachers’ perceptions regarding the teaching 

materials that are being used the most. To do this, the aim is to answer the following 

questions: What teaching materials do the teachers’ use when they teach religion, and how 

they are used? What perceptions do teachers have about the teaching materials they use the 

most?  

The method used for this study is qualitative observations and interviews with three teachers 

of religion in three different schools. The analysis is based on a theoretical framework with 

different theoretical perspectives. Induction, deduction and abduction was used to analyze the 

observations, and a didactic question named the communication question presented by Sven 

Hartman (2011) is visible through all observations. Tendentious selection, stereotypical 

conceptions, the religion of elite and the religion of the people was used to analyze the 

interviews.  

The study has led to the conclusion that the analysis of the observations and interviews 

revealed a pattern of textbook dominance. However, one teacher stood out from the common 

pattern in the observations, as the teacher used both the textbook and discussions equally in 

her teaching. The interviews showed that the teachers find more advantages than 

disadvantages of the textbook. The disadvantages they see with the textbook is not that it 

mediates stereotypical conceptions or contains a tendentious selection.  

.  
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1. Inledning  

Kunskap inom religionsämnet är viktigt och väldigt aktuellt i dagens samhälle för att främja 

förståelsen för både globala och nationella händelser i vår samtid. För att lärare ska kunna 

bidra till en förståelse för elever angående samtida händelser i samhället så behöver de 

använda sig av fler läromedel än bara den traditionella läroboken (Löfstedt 2011, s. 9). 

Digitaliseringen av samhället har gått i rask fart de senaste årtiondena, vilket har bidragit till 

att läromedel utvecklats fortare än någonsin. Det har även bidragit till att lärobokens roll i 

skolan har förändrats.  

Sofia Stridsman (2014) skriver att utbudet av läromedel har ökat något extremt och att lärare 

inte hinner granska dem. Stridsman (2014) skriver att Ulrika Lundqvist som är enhetschef på 

Skolverket konstaterar att utbudet av läromedel i skolor har ökat i samband med 

digitaliseringens ständiga utveckling. En av nackdelarna med detta är att det har försvårat för 

Skolverket att veta vilka läromedel som lärare använder ute i skolorna. Hon betonar även att 

det är viktigt att lärarna delges tid för att granska läromedel samtidigt som de förhåller sig till 

styrdokumenten. Johan Wickström (2011, s. 157) skriver att skolor och lärare har varit fria att 

välja vilka läromedel som köps in och används i undervisningen sedan 1991, tidigare styrdes 

det av staten. Skolverket har däremot rätten att granska läromedel som används i skolor, men 

kvalitetssäkringen av läromedel ligger på skolorna och lärarnas ansvar. 

Året 2006 utförde skolverket en granskning av 24 läroböcker som användes i högstadiet, detta 

skulle då behandla läromedel i ämnena biologi, naturkunskap, historia, samhällskunskap och 

religion. Inom religionsämnet var undersökningen avgränsad till hinduismen och islam. 

Resultatet visade att vissa elever uppfattade läroböckerna som kränkande då det exempelvis 

framkom att islam förknippades med krig och terrorism (TT Nyhetsbyrån 2006). Eftersom 

lärare förväntas granska läromedel själva så är det viktigt att de har en kritisk medvetenhet till 

vad som framställs i dem och att de är medvetna om innehållet som de väljer att undervisa 

om.   

Kravet på den icke-konfessionella undervisningen i svenska skolor gör det känsligt att prata 

om frågor kring etik och moral då det kopplas till värderingar. Samtidigt är det viktigt att lyfta 

livsfrågor för att ge eleverna en större förståelse för religionsämnet. Rune Larsson (2009, s. 

138–145) skriver att religionsundervisningen syftar till att både utveckla elevernas 

kunskapsinriktade mål, samt att bidra till att eleverna blir goda samhällsmedborgare. Han 

menar att de kunskapsinriktade målen berör faktakunskaper, och att frågor som berör etik och 
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moral syftar till elevernas personlighetsutveckling. Om lärare inte lyfter livsfrågor i 

undervisningen och bara faktakunskaper så kan det leda till att eleverna får en ensidig bild av 

religiösa livsåskådningar.  

Avslutningsvis berör forskningsluckan i den svenska religionsundervisningen dels 

lärarperspektivet och dels lärprocessens mitt, alltså empiriska klassrumsstudier (Osbeck 2011, 

s. 35–50). Tanken är att undersökningen ska bidra till en mer kritisk användning av 

läroböcker och mer genomtänka val av de läromedel som religionslärare använder i sin 

religionsundervisning. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka läromedel tre religionslärare i mellanstadiet 

använder sig av i religionsundervisningen, och hur dessa används. Syftet är även att 

undersöka dessa tre lärares uppfattningar gällande de läromedel som används mest. Det som 

gör denna undersökning intressant är att se hur lärare handskas med den utmanade delen av att 

göra rätt läromedelsval, då det finns ett väldigt stort utbud av läromedel. Tanken är att 

observationerna ska synliggöra vilka läromedel som används och hur de används. Intervjuerna 

ska bidra till en förståelse för lärarnas uppfattningar gällande de läromedlen som de använder 

mest. Frågeställningen sammanfattas på följande vis: 

1. Vilka läromedel använder sig lärarna sig av i religionsundervisningen, och hur 

används de?  

2. Vilka uppfattningar har lärarna gällande de läromedel som de använder mest? 

 

1.2. Disposition  

Denna uppsats inleds med ett introducerande kapitel där undersökningen beskrivs och 

motiveras. I detta kapitel ingår en inledning, syfte och frågeställningar som undersökningen 

ska besvara. Bakgrunden presenteras därefter med en redogörelse för vad uppsatsen avser 

med begreppet läromedel, och om lärobokens roll i relation till de digitala läromedlens 

utveckling. Det teoretiska ramverket presenteras sedan och innehåller de teoretiska 

perspektiven som har använts som analysverktyg i analysen, fortsättningsvis presenteras 

tidigare forskning som är relevant till denna undersökning. I det andra kapitlet presenteras 

metod och material, där redogörs och diskuteras metodvalet och arbetsprocessen, följt av en 
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redogörelse för ett etiskt förhållningssätt som det har tagits hänsyn till i undersökningen. I det 

tredje kapitlet presenteras resultatet av observationerna först och därefter analysen för att 

besvara uppsatsens första frågeställning, vidare kommer resultatet av respektive intervju 

presenteras och analyseras för att besvara uppsatsens andra frågeställning. Slutligen 

sammanställs en sammanfattning och diskussion av analysresultaten. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion i relation till tidigare forskning, didaktiska implikationer och förslag på vidare 

forskning.  

 

1.3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begreppet läromedel och vad begreppet avser i denna uppsats, följt 

av en redogörelse av lärobokens roll i relation till de digitala läromedlens utveckling.  

 

1.3.1. Begreppet läromedel 

Rune Larsson (2009, s. 133–137) betonar vikten av att lärare reflekterar över vilka läromedel 

och metoder som de använder sig av i undervisningen. Han resonerar att undervisning och 

lärande alltid styrs av lärarens värderingar, även om lärare inte reflekterar över det. Ett 

läromedel kan definieras på olika sätt och styrdokumenten från läroplanen ger inte minst sagt 

en vag definition till begreppet, då det enda som står skrivet gällande läromedel är att:  

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans 

arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt 

lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 

lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg (Skolverket 2018, 

s. 16-17).  

Det finns ingen tydlighet i styrdokumenten om vad kriterierna är för läromedel av en god 

kvalitet, eller vem som bestämmer att vissa läromedel lämpar sig för en tidsenlig utbildning.   

Sveriges läromedelsförfattares förbund (u.å.) definierar begreppet läromedel dels som den 

traditionella läroboken och dels som ett material med ett pedagogiskt innehåll. Deras  

definition känns alldeles för snäv för denna undersökning, och vad ett läromedel är kan 

definieras på betydligt fler sätt. Det är därför nödvändigt att definiera vad begreppet avser i 

denna uppsats, då det har påverkat vad jag har undersökt under observationerna. 
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Ingela Korsell (2007, s. 16–26) skriver i boken Läromedel – det fria valet? att allt kan 

betraktas som ett läromedel, det kan exempelvis vara klassrumsinteraktioner, tal, handlingar 

och miljöer. Hon resonerar att läromedel som används i undervisningen inte enbart behöver 

vara producerat av ett förlag, hon gör en distinktion mellan primära och sekundära 

pedagogiska läromedel med avseende på innehållet. Korsell (2007, s. 26) hävdar att pennor 

och datorer är exempel på läromedel som fungerar som ett hjälpmedel men som inte har något 

ämnesinnehåll, och att DVD-filmer, läroböcker och kartor är exempel på läromedel som har 

ett ämnesinnehåll. I denna uppsats avser begreppet läromedel allt material som förmedlar ett 

ämnesinnehåll och samtal eller diskussioner som relaterar till ett ämnesinnehåll.  

 

1.3.2. Lärobokens roll  

Viveca Brozin Bohman och Elisabet Rudhe (2009) har skrivit en artikel om hur den digitala 

läromedelsutvecklingen har påverkat lärobokens roll i skolor. I artikeln intervjuar de Staffan 

Selander som är professor i didaktik på Stockholms universitet. I intervjun hävdar han att 

utvecklingen kommer leda till att lärobokens roll kommer att förändras och att det finns olika 

fördelar med olika läromedel. Han uttrycker att böcker är överlägsna på resonemang och 

berättelser, men att de digitala läromedlen ger möjligheter för att hitta en mängd information 

på olika sätt och att de är bättre på kommunikation, bild- och ljudhantering. Brozin Bohman 

och Rudhe (2009) skriver vidare att Selander betonar att det är viktigt att lärare som 

undervisar i sina ämnen är medvetna om att elever lär sig på olika sätt.  

Staffan Selander (2003, s. 97-107) har själv jämfört två traditionella läromedelstexter och två 

samtida texter som är användbara för en undervisning. Han poängterar att de traditionella 

respektive samtida texternas innehåll och bildstrategier är konstruerade på olika sätt. Selander 

(2003) skriver även att lärares ämneskunskaper och didaktiska val speglar deras uppfattningar 

om olika läromedel. Han skriver att en lärare med goda ämneskunskaper inte litar lika blint på 

läromedel som en oerfaren lärare gör, utan kanske tar bort något eller nyanserar en text på 

något sätt. Han betonar att traditionella texter kommer utvecklas både teknologiskt och hur 

det används kommunikativt, vilket utgör en viktig del i lärandet. Detta kommer i sin tur 

förändra synen på begreppet läromedel. 
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1.4. Teoretiskt ramverk 

I följande del presenteras det teoretiska ramverk med olika teoretiska perspektiv som kommer 

att användas som analysverktyg. Först redogörs för Olivestams (2006, s. 35–38) presentation 

av begreppen induktion, deduktion och abduktion, följt av en kortare redogörelse om allmän 

didaktik och tre didaktiska begrepp presenterade av Sven Hartman (2011, s. 19–34). 

Avslutningsvis presenteras ett kritiskt perspektiv utifrån Olivestams (2006, s. 64-71) 

presentation av begreppen elitens religion och folkets religion. Begreppen stereotypa 

föreställningar och tendentiösa urval tillhör även det kritiska perspektivet och utgår från 

studier som Ammert (2011, s. 25–45) och Härenstam (2009, s. 15–19) har utfört, vilket 

dessutom kommer att knytas an till tidigare forskning.  

1.4.1. Induktion, deduktion och abduktion 

I denna del presenteras Olivestams (2006, s. 35–38) framställning av begreppen induktion, 

deduktion och abduktion. Olika läromedel kommer därefter kategoriseras utifrån dessa tre 

begrepp, för att tydliggöra vilka läromedel som tillhör respektive begrepp.  

Olivestam (2006, s. 36) skriver om pragmatismens grundare Charles Sanders Peirces teori, 

som handlar om att människor i sin tankeprocess använder sig av olika vägar för att belysa 

verkligheten genom att dra en slutledning. Olivestam (2006, s. 36) skriver Sanders Peirce 

benämner begreppen induktion, deduktion och abduktion som olika vägar för att dra en 

slutledning. Olivestam (2006, s. 36–38) har presenterat hur dessa begrepp kan tillämpas i en 

religionsdidaktisk undervisning. Begreppen presenteras nedan och kommer därefter användas 

som analysverktyg till uppsatsens första frågeställning.  

Begreppet induktion tar avstamp i enskilda händelser och resulterar i att man drar en 

slutledning om en övergripande regel. Det kan exempelvis handla om att eleverna under en 

lärarledd undervisning följer en kristen utövare i sin vardag, och utifrån olika iakttagelser 

bildar sig eleverna en egen uppfattning om vad kristendomen kan innebära för en kristen 

person. Det skulle även kunna handla om att eleverna utifrån sina egna erfarenheter drar 

slutsatser om att människor som ber på ett visst sätt tillhör en viss religion. Ett annat exempel 

kan vara att en lärare undervisar om den muslimska högtiden ramadan med hänvisningar ur en 

lärobok, och att läraren bidrar med information utöver ämnesinnehållet. Det kan exempelvis 

vara så att läraren förklarar att ramadan kan tolkas och utövas på flera sätt än vad som står i 

läroboken (Olivestam 2006, s. 37).  
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Deduktiva slutledningar förekommer mest i religionsundervisningar då lärare oftast använder 

ett visst läromedel för att presentera faktakunskaper som eleverna ska kunna om religioner. 

Deduktiva slutledningar utgår från övergripande sammanhang, baserat på en fastställd regel 

som förklarar enskilda händelser. Det kan exempelvis handla om att läraren presenterar islams 

fem pelare från läroboken med syfte att eleverna ska lära sig dem och kunna skilja dem åt 

eller för att jämföra dem med varandra. Det handlar alltså om att information som presenteras 

om religioner i religionsundervisningen ska kunna användas för att dra en slutledning. Både 

induktiva och deduktiva utgångspunkter är alltså två olika sätt som man kan dra slutledningar 

i religionsundervisningen, de ger däremot inte övergripande förklaringar om religioner, såsom 

hur och varför de utövas. Detta gör det svårt att nå kursplanernas mål, men genom en 

växelverkan mellan dem så utvecklas lärandet, vilket i sin tur leder till det tredje och sista 

begreppet, abduktion (Olivestam 2006, s. 38).  

Abduktiva slutledningar i religionsundervisningen innebär att eleverna ska ifrågasätta om det 

går att ge en sann och objektiv bild av religioner. De kunskaper som en lärare förser eleverna 

med i undervisningen bör utgå från en kontext som både hen och eleverna kan relatera till och 

reflektera utifrån. Det innebär att om man exempelvis har läst om kristendomen så ska 

kristendomen diskuteras ur en kontext som eleverna känner till. På så sätt erbjuds eleverna 

möjligheterna att diskutera sina erfarenheter och kunskaper i relation till hur man kan tolka 

religionen. Abduktiva slutledningar innebär även att läraren kan förmedla att religioner kan 

tolkas på ett flertal olika sätt och därmed genom diskussioner med eleverna sinsemellan, samt 

med läraren dra slutledningar om rimliga respektive mindre rimliga tolkningar (Olivestam 

2006, s. 35–38).  

Jag finner dessa begrepp intressanta att tillämpa som analysverktyg då de kan bidra till att 

synliggöra hur lärare undervisar kring ämnesinnehållet i religionsundervisningen. Nackdelen 

med begreppen är att olika läromedel inte är kategoriserade inom dem. Som nämnts tidigare i 

denna uppsats avser begreppet läromedel allt material som förmedlar ett ämnesinnehåll och 

samtal eller diskussioner som relaterar till ett ämnesinnehåll. Det är nödvändigt för läsaren att 

jag kategoriserar olika läromedel utifrån begreppen induktion, deduktion och abduktion, detta 

för att tydliggöra min kategorisering av vilka läromedel som tillhör för respektive 

analysverktyg. Kategoriseringen presenteras nedan.  

När induktiva slutledningar presenteras i analysen så avser begreppet läromedel studiebesök, 

bilder eller filmklipp. Anledningen till att just dessa läromedel ingår i denna kategori är för att 

induktion utgår från enskilda händelser som man drar en slutsats av (Olivestam 2006, s. 35–
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38). Tanken är att eleverna utifrån enskilda läromedel såsom studiebesök, en bild eller ett 

filmklipp bildar sig en uppfattning om religion eller religiösa utövare baserat på iakttagelserna 

som de gjort. Det skulle även kunna vara att de får samtala eller diskutera ett läromedels 

ämnesinnehåll grundat på sina egna erfarenheter och uppfattningar. Nedan redogörs för varför 

bilder eller filmklipp också kan ses som ett läromedel när deduktiva slutledningar presenteras.  

När deduktiva slutledningar presenteras i analysen så avser begreppet läromedel samtal, 

diskussioner och allt material som förmedlar ett ämnesinnehåll i undervisningen. Det kan 

exempelvis vara en lärobok, whiteboardtavla, arbetsblad, bilder eller filmklipp. Anledningen 

till denna breda kategorisering är på grund av att deduktiva slutledningar handlar om att 

förmedla faktakunskaper (Olivestam 2006, s. 35–38). Kategoriseringen syftar till att lärare 

kan förmedla faktakunskaper genom en hel del olika läromedel, även genom samtal eller 

diskussioner. Det kan vara så att läraren grupperar eleverna för att diskutera frågor med 

hänvisning till något som de har läst i läroboken. Diskussionerna handlar således om eleverna 

har förstått vad de har läst och relaterar inte till elevernas tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Nedan presenteras varför samtal och diskussioner även kan kategoriseras som ett 

läromedel när abduktiva slutledningar presenteras. 

När abduktiva slutledningar presenteras i analysen så avser även begreppet läromedel samtal 

eller diskussioner, då de kan ses som centrala läromedel inom abduktiva slutledningar. 

Samtalen eller diskussionerna utgår då från att eleverna ska framföra sina erfarenheter och 

uppfattningar utifrån ett ämnesinnehåll i exempelvis läroboken eller ett annat läromedel. När 

en växelverkan sker mellan induktion och deduktion så leder det till abduktiva slutledningar, 

som nämnts ovan. Det kan exempelvis vara så att eleverna har läst i läroboken om hur den 

kristna påsken firas, och genom diskussioner kan det visa sig att vissa elever är kristna och 

firar påsk på ett helt annat sätt än vad som står i läroboken. Läraren kan då muntligt lyfta upp 

att det finns många olika sätt att fira påsk på.  

Det kan även vara så att läraren väljer att förmedla att olikheter finns gällande hur man tolkar 

och utövar olika religioner utifrån ett ämnesinnehåll, utan att dra in elevernas erfarenheter och 

upplevelser. Det innebär alltså att läraren kan lägga till information muntligt utöver ett 

ämnesinnehåll i ett visst läromedel för att ge eleverna en större förståelse. Det skulle även 

kunna vara så att läraren exempelvis förklarar för eleverna att påsk kan firas på många olika 

sätt, om hen känner att läroboken eller ett annat läromedel inte förmedlar det.  

 



8 
 

1.4.2. Allmän didaktik  

I denna del presenteras religionsdidaktik och allmän didaktik kort, därefter framställs en 

kortare redogörelse för tre allmändidaktiska begrepp med utgångspunkt i Sven Hartmans 

(2011, s. 19–34) beskrivning. Begreppen presenterar han som selektionsfrågan, 

kommunikationsfrågan och legitimitetsfrågan. Fokus kommer att ligga på 

kommunikationsfrågan, då det är den enda frågan som har betydelse för uppsatsens första 

frågeställning.   

Religionsdidaktik kan dels handla om den teoretiska reflektionen över 

religionsundervisningen och dels det praktiska arbetet i klassrummet, men det handlar främst 

om didaktiska val som religionslärare gör i sin religionsundervisning (Löfstedt 2011, s. 12). 

Sven Hartman (2008) skriver att didaktik kan beskrivas som reflektionen och de svar som 

orsakas av frågorna vad, hur och varför i undervisningen. Hartman (2011, s. 19-34) redogör 

för tre allmändidaktiska begrepp inom undervisningssituationer, dessa presenterar han som: 

selektionsfrågan, vilket avser vad innehållet ska beröras. Kommunikationsfrågan avser 

tillvägagångsättet kring hur innehållet i undervisningen ska struktureras, bearbetas och 

presenteras och legitimitetsfrågan berör varför ett visst innehåll ska ta plats i undervisningen 

och kommuniceras på ett visst sätt.  

Jag finner endast kommunikationsfrågan som väsentlig att använda som analysverktyg, då jag 

kommer att använda begreppet för att titta på vilka läromedel som lärarna använder mest för 

att presentera ett visst innehåll. Anledningen till att jag inte använder selektionsfrågan och 

legitimitetsfrågan för att få en ännu djupare förståelse för varför vissa läromedel har valts 

eller vad innehållet berör, är för att de inte uppfyller uppsatsens syfte.  

 

1.4.3. Kritiskt perspektiv på läroboken i religionskunskap 

I detta avsnitt presenteras ett kritiskt perspektiv som dels utgår från studier som har gjorts på 

vissa religionsläroböcker. Först framställs elitens religion och folkets religion som presenteras 

av Carl Eber Olivestam (2006, s. 64-71), som därefter kommer att vävas samman med 

tendentiösa urval och stereotypa föreställningar utifrån studier som har gjorts av Niklas 

Ammert (2011, s. 25-45) och Kjell Härenstam (2009, s. 15-19). Avslutningsvis knyts det 

teoretiska perspektivet an till tidigare forskning.    
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Carl Eber Olivestam (2006, s. 64-71) skriver att religion kan framställas på två sätt i 

religionsundervisningen. Han menar att elitens religion är det ena sättet som framställer den 

ideala religionen och ger svar på teologiska frågor. Han skriver att folkets religion däremot 

ger svar på vardagliga och existensnära livsfrågor. Han resonerar att alla elever möter eller 

kommer möta människor med olika religiösa bakgrunder och att eleverna har större nytta av 

folkets religion, då det är något de kan bära med sig i ute i samhället och i livet. Olivestam 

(2006) hävdar att lärare som bedriver en oreflekterad undervisning riskerar med stor 

sannolikhet att framställa elitens religion i sin undervisning, som om att den överensstämmer 

med den praktiserade religionen i verkligheten. Han skriver dessutom att svenska 

religionsläromedel tenderar till att förstärka stereotypa föreställningar av religioner och att 

elitens religion dominerar i skolor då den är enklare att förmedla. Han hävdar även att det är 

betydligt svårare att konstruera och betygsätta prov kring livsfrågor, samt att det inte finns 

läromedel att tillgå (ibid. s. 64-71). 

Niklas Ammert (2011, s. 25–45) skriver att läroboken är läromedlet som används mest i 

skolor och i olika ämnen, trots att lärare har olika erfarenheter och att elevgrupperna skiljer 

sig åt. Han hävdar att forskning tyder på att innehållet i vissa svenska läroböcker mestadels 

framställer den västerländska kulturen och saknar perspektiv från andra kulturer, vilket han 

beskriver som tendentiösa urval. Han skriver att tendentiösa urval gör det svårt att förstå 

samtiden och andra kulturer. Kjell Härenstam (2009, s. 15–19) problematiserar hur vissa 

svenska läromedel framställer den västerländska bilden av buddhism utifrån en studie som 

han har gjort. Han skriver att de tendentiösa urvalen i läroböckerna som han har analyserat 

tyder på att författarna har bortsett från viktiga drag hos buddhismen vilket ger en felaktig bild 

av religionen.  

I den tidigare forskningen (se 1.5)  problematiserar både Jenny Berglund (2014, s. 6–8) och 

Jonas Otterbeck (2006) att vissa svenska religionsläroböcker framställer tendentiösa urval och 

stereotypa föreställningar om religioner och religiösa människor. Berglund (2014) betonar 

vikten av att lärare dels reflekterar över hur läroböcker presenterar religioner, och dels sin 

förståelse och majoritetssamhällets förståelse av religioner. Hon resonerar att läroböcker 

framställer religioner på olika sätt i olika länder, med utgångspunkt i den rådande 

religionsynen och kulturen. Hon hävdar att den nuvarande läroplanen fokuserar på variationer 

inom religioner som exempelvis vardagsaspekter om hur bön utövas, vilket hon benämner 

som levd religion. Berglund (2014) skriver att det är väldigt bra då det motarbetar stereotypa 

föreställningar om religioner.  
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Även Otterbeck (2006) skriver att han har funnit betydande problem med hur sju svenska 

religionsläroböcker framställer islam. I hans studie kommer han fram till att 

religionsläroböckerna som han har undersökt innehåller stereotypa föreställningar och 

tendentiösa urval, som förmedlar en ”vi och dem”-känsla.  

Slutligen är det viktigt att poängtera att alla religionsläroböcker inte är problematiska, då 

studierna som har presenterats avser analyser på vissa religionsläroböcker. I enlighet med 

studierna som har presenterats gällande att vissa religionsläroböcker innehåller tendentiösa 

urval och stereotypa föreställningar, så kan man säga att just de religionsläroböckerna 

prioriterar elitens religion. Det är ett problem då elitens religion framställs mer än folkets 

religion. Problematiken med det är att elitens religion inte speglar den levda religionen, alltså 

folkets religion. Det går alltså inte att generalisera att alla religionsläroböcker är stereotypa 

och innehåller tendentiösa urval.  

Utifrån dessa studier som har presenterats så finner jag det intressant att undersöka ifall 

religionslärarna i denna undersökning nämner något om stereotypa föreställningar eller 

tendentiösa urval, gällande de läromedel som de använder mest. Då en läromedelsanalys av 

religionsläroböckerna som religionslärarna använder inte har utförts, så går det inte att säga 

att läroböckerna som de använder är problematiska. Jag har emellertid varit och observerat 

lektioner som lärarna har haft, och tagit del av de läromedel som de har använt vid de 

specifika undervisningstillfällena. Svaren som lärarna gav vid intervjuerna knyts därför an till 

observationerna som har genomförts.  

 

1.5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse för hur det vetenskapliga forskningsläget ser ut, 

särskild forskning som har betydelse för just denna uppsats kommer att lyftas fram. 

Forskningen som kommer att presenteras berör studier som har gjorts gällande problem som 

finns med vissa religionsläroböcker och vilka läromedel som används i 

religionsundervisningen. Avsnittet avslutas med en kortare sammanfattning om vad min 

undersökning ska bidra med och hur den förhåller sig till forskningarna. 

Jenny Berglund (2014, s. 6–8) har skrivit en artikel om hur religioner presenteras i svenska 

och indonesiska religionskunskapsböcker. I artikeln skriver hon att innehållet som förmedlas i 

läroböcker inom religionskunskap påverkas av den rådande kultur och syn på religion som 
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landet har. Hon resonerar att religioner framställs i religionsläroböcker på olika sätt i olika 

länder, och att det finns betydande brister med hur vissa svenska religionsläroböcker 

framställer religioner. Berglund (2014) problematiserar att den svenska icke-konfessionella 

undervisningen förmedlar kunskaper utifrån religionsläroböcker om mannen, boken och tron i 

alla religioner. Inom kristendomen är det då Jesus, Bibeln och centrala kristna läror. Hon 

resonerar att ett sådant sätt att lära ut religioner inte ger en neutral eller objektiv bild av 

religioner. Berglund (2014) skriver vidare att den indonesiska konfessionella undervisningen 

istället förmedlar kunskaper utifrån religionsboken om bön och gärningar för att fostra in 

eleverna i en religiös tradition. Hon betonar att tanken inte är att svenska skolor ska fostra in 

eleverna i religioner, men att religionsundervisningen bör ge eleverna förståelse om att 

religioner utövas och tolkas på olika sätt.  

Berglund (2014) argumenterar för att lärare dels bör reflektera över hur läroböcker presenterar 

religioner, och dels över sin egen förståelse och majoritetssamhällets förståelse av religioner. 

Hon resonerar att det är viktigt för att inte riskera att förmedla stereotypiska föreställningar 

om religioner och enbart utifrån ett visst kulturellt perspektiv. Hon lyfter upp att den 

nuvarande läroplanen Lgr11 fokuserar på variationer inom religion och vardagsaspekter som 

exempelvis hur bön utövas, vilket hon benämner som levd religion. Hon skriver att det är 

väldigt bra att fokusera på den levda religionen, då det motarbetar de stereotypa 

föreställningar om religioner som svenska religionsläroböcker tenderar att framställa. 

Jeff Astley, Leslie J Francis, Linda Burton och Carolyn Wilcox (2006) har gjort en studie 

gällande 210 gymnasielärares syn kring hur effektiva metoder är för att uppnå olika mål. De 

skriver att debatterna om religionsundervisning i Storbritannien gör en tydlig åtskillnad 

mellan religionsämnets mål (teori) och undervisningsmetoder (praktik). De problematiserar 

att det finns lite forskning om vad religionslärare använder för metoder i den praktiska 

undervisningen för att nå specifika mål. När de utförde studien så använde de sig av ett 

frågeformulär med fem utvalda mål för religionsundervisningen med utgångspunkt i 

kursplanerna i SCAA (School curriculum and assessment authority), som var märkta från A 

till E. Gymnasielärarna som deltog i undersökningen uppmanades att bedöma effektiviteten 

av 27 element i religionsundervisningen, detta gjorde de genom att bedöma effektiviteten i 

förhållande till målen på en sjupunkts-skala från ineffektiv (1), medeleffektiv (4), till mycket 

effektiv (7).  

Sammanfattningsvis skriver studiens författare att resultatet av analysen tydligt visar att 

brittiska religionslärare skiljer mellan syften och metoder i religionsundervisningen samt att 
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dem bedömer samma metoder på olika sätt utifrån målen. Resultatet visar däremot att 

samtliga lärare ser en tydlig koppling mellan metoder och mål. Astley, Francis, Burton och 

Wilcox (2006) understryker samtidigt att brittiska lärare utgår ifrån lokala kursplaner, vars 

mål kan skilja sig från målen i SCAA som frågeformuläret har utgått ifrån. De lyfter dessutom 

att man kan anta att religionslärare tillämpar sin egen professionella bedömning för att 

använda specifika metoder och läromedel i sin undervisning för att nå specifika mål. De 

betonar att mer forskning behövs för att utvärdera lärares resonemang kring valda metoder 

utifrån de aktuella målen och kursplaner som de använder sig av.  

Maximilian Broberg (2017) har skrivit en artikel om en studie som han har gjort gällande 

vilka läromedel som användes i religionsundervisningen på högstadiet och gymnasiet. Han 

undersökte hur mycket lärarnas ålder, kön, religiöshet, utbildningsnivå och vilken skola de 

arbetade på hade för betydelse gällande deras läromedelsval. Han använde sig av ett 

frågeformulär där 1292 utbildade svenska religionslärare fick svara på tio frågor om deras 

användning av material i klassrummet.  

Resultatet av hans studie visade att den traditionella läroboken var det mest använda 

läromedlet, och att vissa mediematerial såsom nyhetsartiklar, dokumentärer och Tv-nyheter 

användes vid sidan av läroboken. Resultatet visade även att sociala medier och musik knappt 

användes och att de yngre lärarna i studien tenderade till att använda sociala medier till 

skillnad från de äldre lärarna. De kvinnliga gymnasielärarna använde även nyhetsmedier och 

andra läromedel för att koppla det till samhället mer än vad de manliga gymnasielärarna och 

lärarna i högstadiet gjorde.  

Broberg (2017) resonerar att resultatet av undersökningen enbart visar vilket typ av material 

lärare använder sig av, och vilket material som ofta används i kombination med ett annat 

material. Han poängterar däremot att studien inte visar vilka läroböcker, dokumentärer eller 

artiklar som väljs ut, varför de väljs ut och för vem de är valda. Han hävdar att sådana frågor 

är grundläggande didaktiska frågor som är svåra att undersöka genom en kvantitativ studie 

och betonar att det behövs mer kvalitativ forskning i form av observationer och intervjuer 

med religionslärare för att kunna förstå urvalet och användandet av läromedel i den svenska 

religionsundervisningen.    

Jonas Otterbeck (2006) har utfört en studie där han har gjort en kritisk läromedelsanalys av 

hur sju texter utifrån svenska religionsläroböcker framställer islam. Han skriver att det många 

gånger i texterna är en politisk tolkning av islam som upptar det större utrymmet, medan 
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andra tolkningar får mindre utrymme. Otterbecks (2006) resultat av undersökningen visade att 

det fanns återkommande och varierande fel med lärobokstexterna och att vissa av texterna var 

väldigt problematiska. I undersökningen kom han fram till att läromedelsförfattare sällan 

kritiserar de stereotypa föreställningarna om islam, att texterna innehåller faktafel, att de 

innehåller en förvirrande struktur, tendentiösa urval och en fixering av islam. Otterbeck 

(2006) lyfter även upp problematiken om hur genus framställs i läroböckerna, om olika 

religioner överlag och att kvinnor osynliggörs. Han undersökte däremot inte hur andra 

religioner framställs i dessa religionsläroböcker. Samtidigt menar han att de bristande 

framställningarna som religionsläroböckerna förmedlar om islam även kan beröra hur andra 

religioner framställs.  

Sammantaget tyder forskningen på att läroboken fortfarande är det dominerande läromedlet i 

skolor, forskningen tyder också på att det finns några problem med hur vissa svenska 

religionsläroböcker framställer religioner. En kunskapslucka som råder inom religionsämnet 

är sammanfattningsvis dels lärprocessens mitt, och dels förståelse för lärares urval och 

användande av läromedel i religionsundervisningen. Slutligen kommer denna undersökning 

bidra till en förståelse för om läroboken fortfarande är det dominerande läromedlet. 

Undersökningen kommer även bidra till en förståelse om lärarnas uppfattningar gällande de 

läromedel som de använder mest sammanfaller med vad den tidigare forskningen säger.   

 

2. Metod och material 

I detta kapitel presenteras undersökningsmetoderna som har använts för insamlingen av 

materialet. Här redogörs dessutom för urval, avgränsningar, arbetsprocessen, bearbetningen 

av materialet och analysmetoden. Avsnittet avslutas med forskningsetiska aspekter som har 

beaktats i denna undersökning. 

 

 

2.1. Undersökningsmetoder 

I detta avsnitt presenteras undersökningsmetoderna för insamlingen av det empiriska 

materialet. Undersökningsmetoderna som har använts kommer även att diskuteras och 

motiveras. 
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Kvalitativa metoder ger djupare kunskaper och insikter om fenomen som berör situationer och 

människor i deras sociala verklighet (Ahrne och Svensson 2015b, s. 8). I denna undersökning 

har två kvalitativa metoder använts för insamlingen av det empiriska materialet, metoderna är 

observationer och intervjuer. Anledningen till att två metoder valdes var för att få en större 

bredd till undersökningens material. Valet av observationsmetoden baserar sig på den första 

frågeställningen då jag ville befinna mig i klassrumsmiljön för att observera vilka läromedel 

lärarna använder och hur dessa används. Valet av intervjumetoden baserar sig på den andra 

frågeställningen. Syftet med intervjuerna är att synliggöra lärarnas uppfattningar beträffande 

de läromedel som de använder mest. Syftet är också att koppla lärarnas svar i intervjuerna till 

observationerna som har gjorts. Det som behöver understrykas är att denna uppsats endast 

undersöker huruvida tre religionslärare bedriver och reflekterar över de läromedel som de 

använder i sin undervisning, resultatet kan därför inte generaliseras. Det innebär alltså att 

undersökningen inte säger något om en större population, vilket kan ses som en svaghet med 

kvalitativa metoder enligt Ahrne och Svensson (2015a, s. 26–27). De skriver att kvantitativa 

metoder däremot kan generalisera ett forskningsresultat då man sätter siffror på 

undersökningsmaterialet. Man går således inte in på djupet för att förstå det man undersöker 

såsom man gör med kvalitativa metoder och därför passar inte kvantitativa metoder i denna 

undersökning. Jag hade önskat att göra en större undersökning, men på grund av tidsbristen så 

har det inte fungerat.   

 

2.2. Urval och avgränsningar 

I denna del presenteras urvalet av undersökningspersonerna, undersökningsmetoderna och 

vilka avgränsningar som har gjorts. Avslutningsvis kommer en kortare information om 

respektive skola, lärare, klass, antal elever, undervisningsmoment och undervisningstid i form 

av en tabell.  

Urvalet av undersökningspersoner baserades på att dessa var utbildade religionslärare som 

arbetar på mellanstadiet. Eliasson (2013, s. 43) hävdar att urvalet som forskare gör baserar sig 

på vad forskaren vill uttala sig om. Undersökningspersonerna var tre kvinnliga religionslärare 

från olika kommuner i södra Stockholm, deras tre klasser har observerats två gånger vardera. 

Valet av undersökningspersoner påverkades av vilka lärare som var tillgängliga, och inte vilka 

de individuella lärarna var. Anledningen till att det bara var tre medverkande lärare i 



15 
 

intervjuerna var på grund utav att observationerna var huvudmetoden, intervjuerna var en 

kompletterande metod. Fler intervjuer skulle innebära fler observationer, vilket är 

tidskrävande. Dalen (2007, s. 54) betonar att det inte går att ha för många informanter vid en 

intervju då det är tidskrävande i både genomförandet och transkriberingen, däremot måste de 

genomförda intervjuerna bistå med en god kvalité. 

Nedan presenteras en tabell med information om klasserna, undervisningsområdet och hur 

lång varje observerad lektion har varit. Skolorna benämns som A, B och C och lärarnas namn 

är fingerade som Anna, Emma och Helena för att anonymisera dem. Genom att anonymisera 

skolorna och lärarna så uppfylls Konfidentialitetskravet, vilket forskare måste förhålla sig till 

för att forskningen ska anses vara etisk (Vetenskapsrådet 2002, s. 5–16). 

 

 Skola A 

Lärare: Anna 

Skola B 

Lärare: Emma 

Skola C 

Lärare: Helena 

Årskurs 4 5 5 

Undervisningsområde 1a 

lektionen  

Judendomen och 

Abraham 

Introduktion till de 

abrahamitiska 

religionerna 

Den första 

religionslektionen för 

terminen. En 

introduktion till religion 

Undervisningsområde 2a 

lektionen 

Judendomen abrahamitiska 

religionerna med fokus 

på Judendomen 

abrahamitiska 

religionerna 

Antal elever och 

lektionstid, 1a lektionen 

26 elever, 50 minuter 24 elever, 60 Minuter 26 elever, 70 Minuter 

Antal elever och 

lektionstid, 2a lektionen 

24 elever, 70 minuter 

 

23 elever, 70 minuter 25 elever, 90 minuter 

 

 

2.3. Genomförande av observationer och intervjuer   

Nedan presenteras hur jag har gått till väga för att få tag på undersökningspersoner, eventuella 

problem som har stötts på kommer även att lyftas upp. Hur insamlingen av materialet har gått 

till kommer därefter presenteras, samt genomförandet av observationerna och intervjuerna. 
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Det var väldigt svårt att få tag på lärare som arbetade med religionsämnet under perioden för 

denna undersökning. Jag försökte komma i kontakt med religionslärare på ett flertal olika sätt, 

jag skrev i en grupp för SO-lärare på Facebook, jag kollade med bekanta som har barn eller 

syskonbarn på mellanstadiet och e-mailade en många olika lärare de första dagarna i 

arbetsprocessen. Tanken var att påbörja observationerna och intervjuerna den tredje veckan i 

arbetsprocessen. Den tredje veckan var dessvärre veckan innan höstlovet och ett tjugotal 

lärare avböjde min förfrågan. Orsaken var att veckan på skolorna skulle handla om slutprov 

och halloweendisco som kolliderade med lektionsundervisningen. Många svarade dessutom 

att de antingen undervisade i geografi eller i samhällskunskap. Av alla religionslärare som jag 

kontaktade var det bara en religionslärare som kunde ställde upp på observationer och en 

intervju innan lovet. Två andra religionslärare svarade på mejl att jag var välkommen veckan 

efter lovet då de skulle undervisa i religion. Den veckan var den femte veckan i 

arbetsprocessen, och i och med att jag inte fick tag på fler lärare tidigare så var jag tvungen att 

acceptera deras erbjudande. Dessa tre religionslärare blev mina undersökningspersoner. 

Insamlingen av observationsmaterialet tog avstamp i en observationsmall med följande 

frågor: 

 Vilka läromedel förekommer i religionsundervisningen? 

 Hur ofta förekommer läromedlet? 

 Används flera läromedel i relation till varandra? 

 Får eleverna stöd? Av vem? 

När jag tittade på vilka läromedel som förekom under observationerna så tittade jag på 

material som dels innehöll ett ämnesinnehåll, och dels samtal eller diskussioner som 

relaterade till ett ämnesinnehåll. Allt material som inte innehåller ett ämnesinnehåll och alla 

samtal eller diskussioner som inte relaterar till ett ämnesinnehåll räknas alltså inte som ett 

läromedel. På, exempelvis, en whiteboardtavla avser ämnesinnehållet det som läraren har 

skrivit ner. En tom whiteboardtavla anses inte vara ett läromedel om inte läraren förmedlar ett 

ämnesinnehåll genom att skriva eller rita på den.  

Det läraren väljer att berätta muntligt, en lärobok, en projektor, ett filmklipp, bilder och 

arbetsblad är sådant som kan förmedla ett ämnesinnehåll i undervisningen, och klassificeras 

därför som ett läromedel. Det som läraren väljer att berätta muntligt kan tillhöra begreppet 

läromedel då det kan handla om att läraren sammanfattar något ur läroboken. Det kan även 
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vara så att läraren diskuterar ämnesinnehållet med eleverna utifrån läroboken eller ett annat 

läromedel. Det är viktigt att poängtera att samtal eller diskussioner utifrån ett ämnesinnehåll i 

läromedel som exempelvis läroboken kan analyseras på olika sätt (se 1.4.1).  

Samtalen eller diskussionerna kan antingen beröra ämnesinnehållet, de kan även utgå från 

elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser i relation till ämnesinnehållet. Utifrån samtal 

eller diskussioner om ett ämnesinnehåll som berör elevernas tidigare erfarenheter och 

upplevelser, så kan läraren förmedla att det finns fler sätt att tolka eller utöva religioner på. Då 

elever har olika erfarenheter av olika religioner och då religioner kan tolkas och utövas på 

olika sätt, så kan diskussioner utifrån vad som står i läroböcker klassas som ett läromedel. 

Diskussionerna kan således bidra till att lyfta fram elevernas erfarenheter och upplevelser som 

kanske inte förmedlas i läromedlen. Läraren kan även förklara muntligt utan att dra in 

elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser, att religioner kan tolkas och utövas på olika 

sätt. Detta för att ge eleverna en större förståelse för att det finns olikheter kring hur religioner 

tolkas och utövas.  

Under de observerade lektionerna räknas användningen av hur ofta läromedlet förekom under 

lektionen och hur länge det användes tidsmässigt under observationerna. Det kan exempelvis 

vara att läraren har högläsning ur läroboken i tio minuter i början av lektionen och att eleverna 

får läsa i läroboken själva de sista tio minuterna av lektionen. För att kunna avgöra vilket 

läromedel som förekommer mest i analysen, så baseras det på hur länge det har använts under 

lektionen tidsmässigt. Under observationerna undersöktes även om flera läromedel användes i 

relation till varandra, detta för att kunna ta reda på vilket läromedel som användes mest 

tidsmässigt. Jag tittade även på om eleverna fick stöd under observationerna, med stöd menar 

jag att eleven får den hjälp som hen är i behov av vid en viss tidpunkt. Eleven får då stöd av 

läraren, som är mer kompetent än eleven själv. Det kan exempelvis vara så att läraren hjälper 

eleverna att förstå något under lektionens gång, genom att ställa frågor och följdfrågor. Detta 

för att eleven ska komma fram till svaret själv, med andra ord ska läraren inte ge direkta svar 

på något som eleverna inte förstår.  

Skillnaden mellan stöd och läromedel är att stöd ges till eleverna vid behov är för att hjälpa 

dem att förstå ett ämnesinnehåll. Läromedel innehåller ett ämnesinnehåll, men kan även vara 

samtal eller diskussioner som relaterar till ett ämnesinnehåll. Samtalen eller diskussionerna 

som relaterar till ämnesinnehållet handlar om att ge eleverna en större förståelse för det som 

inte alltid förmedlas i läromedlen. Det kan exempelvis vara elevernas egna erfarenheter av hur 

högtider firas.  
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Genomförandet av observationerna inleddes med att jag som observatör presenterade mig 

inför varje klass och talade om varför jag var där. För att tydliggöra för eleverna att syftet med 

observationerna inte var att observera dem utan läraren, nämndes detta av både läraren och 

mig, när jag presenterade mig. För att inta en passiv observationsroll så satte jag mig i 

samtliga klassrums bakre del med syfte att inte stjäla fokus från undervisningarna. 

Observationsmallen fylldes i kontinuerligt under lektionerna, den hade relativt öppna frågor, 

med syfte att samla in så mycket intressant material som möjligt och inte fastslå att få en 

begränsad frågeställning. Mallen begränsades därför inte till ett specifikt läromedel som 

skulle observeras, utan öppnade upp möjligheterna för att se vilket eller vilka läromedel som 

användes i undervisningen.  

Materialet som samlades in vid intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en intervjumall 

med frågor som berörde lärarnas uppfattningar gällande de läromedel som de använder mest 

(se bilaga 2). Alla intervjuer spelades in för att få med informanternas egna ord och inte 

riskera att missa något som sagts. För att få till en bättre intervju med lärarna, väntade jag en 

dag efter observationerna. Syftet var att få så mycket information som möjligt från 

observationerna och därefter reflektera om intervjufrågor skulle läggas till eller tas bort från 

intervjumallen. Dalen (2007, s. 30-32) skriver att semistrukturerade intervjuer handlar om att  

intervjuaren utgår från ett visst antal bestämda frågor om ett ämne som ska diskuteras och 

leder intervjun mer som ett samtal då följdfrågor kan dyka upp. Genomförandet av 

intervjuerna var semistrukturerade och tog plats i skolorna som lärarna arbetade i. Syftet med 

att intervjuerna var semistrukturerade var för att kunna ställa specifika frågor i förhållande till 

frågeställningen. Syftet med de semistrukturerade intervjuerna var även för att kunna ställa 

följdfrågor vid lämpliga tillfällen för att få bredare svar. Intervjun utgick utifrån frågorna i 

intervjumallen, och under intervjuerna kunde det hända att jag inte behövde ställa vissa frågor 

eller följdfrågor som fanns med i intervjumallen. Detta då vissa svar utvecklades av 

intervjupersonerna innan frågan hann ställas.  

 

2.4. Bearbetning av material och analysmetod 

I denna del redogörs för bearbetningen av materialet och analysmetoden. Problem som har 

stötts på under arbetsprocessen kommer att redogöras, men även hur problemen har hanterats.  
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Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220–236) skriver om tre arbetssätt som kan användas för 

att genomföra analyser, de benämner dessa som: att reducera, att producera och att 

argumentera. De skriver att forskare stöter på problem utifrån dessa tre arbetssätt som de 

försöker hantera. Dessa problem benämner de som: kaosproblemet, vilket kan uppstå vid 

sorteringen av empirin, representationsproblemet kan uppstå när forskaren reducerar empirin, 

och auktoritetsproblemet som kan stötas på när forskaren ska argumentera för sin tes med 

hjälp av empirin och de teoretiska perspektiven. Nedan redogörs för hur dessa problem 

framkom i min arbetsprocess och hur de har hanterats.  

Sorteringen av empirin ledde till en enda stor oordning av den mängd material som hade 

samlats in, alltså kaosproblemet. Med de teoretiska perspektiven i bakhuvudet försökte jag 

skapa en ordning genom att gå igenom materialet många gånger för att bli förtrogen med det. 

Samtliga intervjuer transkriberades och har därefter tillsammans med det insamlade materialet 

från observationerna kodats. Det innebär att materialet har lästs igenom noggrant, rad för rad 

och sammanfattats. I analysen har jag inte enbart synliggjort ett mönster utifrån det kodade 

materialet i relation till de teoretiska perspektiven, jag har även lyft upp det som inte har 

synliggjorts. Detta för att stärka mina argument och låta empirin kontrollera min förståelse av 

det jag har undersökt.  

Representationsproblemet uppstod när jag ställdes inför frågan om vilket urval jag skulle göra 

utifrån observationens fältanteckningar och citaten vid intervjuerna. För att lösa problemet så 

fick jag reducera materialet. Det tog lång tid att sålla bort det mindre väsentliga och samtidigt 

plocka fram och representera det mest väsentliga i relation till frågeställningen och för att ge 

en rättvis bild av helheten. Auktoritetsproblemet var när jag ställdes inför utmaningen att 

argumentera för materialet som jag valde att presentera i förhållande till de teoretiska 

perspektiven. Till en början hade jag valt ut de teoretiska perspektiven som jag skulle använda 

för att analysera för min empiri. Problemet jag stötte på var att jag under analysprocessen fick 

ta bort och lägga till några teoretiska perspektiv, detta för att få till ett så bra teoretiskt 

ramverk som möjligt för att kunna göra en bra analys.   
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2.5. Etiskt förhållningssätt  

Nedan presenteras fyra huvudkrav inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning som 

forskare bör förhålla sig till för en forskning ska anses vara etisk. Dessa fyra huvudkrav 

kommer att redogöras i relation till hur det har uppfyllts i denna undersökning.  

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudkrav som forskaren bör 

förhålla sig till och uppfylla för att forskningen ska anses vara etisk. Vetenskapsrådet (2002, s. 

5–16) redogör för de följande fyra huvudkraven som har uppfyllts i denna uppsats. 

 Informationskravet är det första kravet som åsyftar att undersökningsdeltagaren 

informeras om sin roll i forskningen, och att hens medverkan är frivillig och kan 

avbrytas närsomhelst under hela arbetsprocessen. Kravet har uppfyllts då alla 

religionslärare har blivit informerade om vad uppsatsen handlar om för att ge dem 

möjligheten att verkligen känna efter om de vill delta. För att inte riskera att äventyra 

undersökningens syfte vid observationen så meddelade jag alla lärare om att jag inte 

kunde förse dem med all information gällande vad jag skulle titta på under 

observationerna. Jag tydliggjorde däremot att det inte var eleverna som var 

undersökningsdeltagarna, vilket var viktigt att klargöra. Jag har även varit tydlig med 

att de inte behövde svara på frågor som de inte ville under intervjun, och att de kunde 

kontakta mig i efterhand för att revidera eller ta bort något som de inte vill att jag tar 

med. Informanterna har dessutom informerats om att observationerna och svaren från 

intervjuerna ligger i grund till uppsatsens analys.  

 Det andra kravet är Samtyckeskravet, det innebär att forskaren ska inhämta 

undersökningsdeltagarens samtycke om att vara med i forskningen. Detta har jag 

uppfyllt via e-post med alla medverkande lärare. De gav mig även ett godkännande för 

att spela in intervjuerna. Det är viktigt att poängtera är att de har fått all information 

innan de har samtyckt till att medverka. Jag förklarade även att de fick avbryta sin 

medverkan när som helst under forskningsprocessen.  

 Konfidentialitetskravet är det tredje kravet har uppfyllts, det innebär att alla uppgifter 

om undersökningsdeltagarna är anonymiserade och att personuppgifterna om dem 

förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Detta har tydliggjorts för de 

medverkande lärarna i undersökningen. Kravet har även uppfyllts då all information 

om dem i uppsatsen och transkriberingen är anonymiserat.  
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 Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet som har uppfyllts då alla insamlade 

uppgifter och inspelningar av undersökningspersonerna enbart kommer att användas i 

forskningssyfte. 

 

3. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet och analyserna av observationerna och intervjuerna.  

Analyserna tar avstamp i det teoretiska ramverket som nämnts ovan.   

 

3.1. Resultat och analys av observationerna 

I detta avsnitt presenteras först resultatet av de observerade lektionerna följt av en analys, per 

klass separat. Resultatet av observationerna kommer att analyseras med anknytning till 

begreppen induktion, deduktion och abduktion för att synliggöra hur lärarna arbetar med 

innehållet som presenteras i religionsundervisningen. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning av samtliga observationer i denna undersökning. Analysen av respektive 

observation syftar till att undersöka uppsatsens första frågeställning:  

1) Vilka läromedel använder lärarna sig utav i religionsundervisningen, och hur 

används de?  

 

3.1.1. Resultat av Annas lektioner 

Observationerna ägde rum i skola A söder om Stockholm där läraren Anna var den enda 

pedagogen på plats, klassen var årskurs 4:a. Den första lektionen var 50 minuter lång med 

totalt 26 elever i klassen, under den andra lektionen var det 24 elever i klassen. Lektionen 

berörde judendomen och Abraham. Den andra observationen var 70 minuter lång lektion, med 

totalt 24 elever i klassen. Lektionen behandlade judendomen med repetition av begreppen från 

föregående lektion, därefter var fokus på skapelseberättelsen.  

Anna inledde den första lektionen med att rita en tidslinje på whiteboardtavlan med hjälp av 

eleverna i cirka 15 minuter som en repetition av föregående lektion. Efter det fick eleverna se 

på ett filmklipp som varade i cirka fem minuter som hette ”Abraham – patriarken” från 

studi.se. Filmklippet anknöt till vissa saker som tagits upp på tidslinjen i början av lektionen. 
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Filmklippet handlade om Abraham och hans betydelse för judendomen. Därefter gjordes en 

bildanalys i 15 minuter i helklass med stöd av läraren utifrån Börje Ring och Daniel Sandens 

(2008, s. 42) grundbok Upptäck religion. Bilden som analyserades i läroboken var en 

synagoga. Eleverna fick diskutera vad de såg och lära sig olika begrepp utifrån bilden som 

exempelvis ”rabbin”. De sista 15 minuterna fick eleverna ett papper med olika begrepp inom 

judendomen. Eleverna delades in i par och skulle förhöra varandra om begreppen genom att 

förklara dem med andra ord, de fick även använda läroboken och titta på bilden som de 

analyserade som hjälp för att komma ihåg begreppen. Läraren gick runt och stöttade eleverna 

om de behövde hjälp att förklara begreppet med andra ord. 

Den andra lektionen inleddes med en repetition, eleverna delades in i par om två och skulle 

fortsätta förhöra varandra i tio minuter om begreppen som de arbetade med under den första 

lektionen som observerades. Eleverna fick även i denna lektion använda läroboken och titta 

på bilden som de analyserade som hjälp för att komma ihåg begreppen. Läraren gick runt och 

stöttade eleverna vid behov som hon gjorde under den första lektionen. Läraren fortsatte 

lektionen med tio minuters högläsning om skapelseberättelsen i helklass, utifrån elevernas 

grundbok Upptäck religion. Efter högläsningen ställde läraren frågor och diskuterad vad de 

hade läst i tio minuter för att se om de hade förstått. Hon ställde exempelvis frågor som ”vad 

handlade skapelseberättelsen om?”. Eleverna fick sedan se filmklippet ”Bibelhistorier – 

skapelseberättelsen” från eduklips.se som var fem minuter lång. Filmklippet behandlade 

enbart det som läraren tidigare hade läst för eleverna, efteråt frågade läraren om vad de ansåg 

vara viktigt med filmen och varför. Läraren fortsatte med att diskutera etiska frågor, om rätt 

och fel med utgångspunkt i att Eva och Adam åt äpplet från kunskapens träd. Hon ställde 

frågan: ”varför gör man saker som man vet att man inte får göra?” Det var en kortare 

diskussion på tio minuter. Läraren uttalade inte sig om sina värderingar, utan lät eleverna 

ventilera sina egna tankar.  

 

3.1.2. Analys av Annas lektioner 

Utifrån de observerade lektionerna som Anna höll i kunde man se en rik variation av 

läromedel. Hon använde sig av whiteboardtavlan, grundboken Upptäck religion, en projektor 

för att visa ett filmklipp från studi.se, arbetsblad och diskussioner. Eleverna fick inte göra 

något studiebesök, se bilder, filmklipp eller diskutera sina uppfattningar eller sina erfarenheter 

under den första lektionen, därför synliggörs inte induktiva slutledningar. Abduktiva 
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slutledningar synliggörs inte heller under den första observerade lektionen, då det inte skedde 

en växelverkan mellan elevernas upplevelser/erfarenheter och fakta, alltså induktion och 

deduktion.  

Under den andra lektionen förde Anna en diskussion med klassen i tio minuter kring etiska 

frågor om rätt och fel utifrån filmklippet från Edu.se. Diskussionerna utgick från elevernas 

uppfattningar kring rätt och fel i relation till enskilda vardagliga händelser som de kunde 

relatera till. Som nämnts tidigare premierar filmklipp som förmedlar faktakunskaper 

deduktiva slutledningar och diskussioner utifrån elevernas erfarenheter och upplevelser 

premierar induktiva slutledningar, därmed synliggjordes abduktiva slutledningar i tio minuter 

under den andra lektionen.  

Det läromedlet som förekom mest tidsmässigt i hennes lektioner var läroboken. Som nämnts 

tidigare premierar läroboken deduktiva slutledningar. Läroboken användes följaktligen för att 

förmedla faktakunskaper om skapelseberättelsen och dels för att hjälpa dem att komma ihåg 

begrepp, så kan man säga att deduktiva slutledningar förekommer mest i hennes lektioner.  

 

3.1.3. Resultat av Emmas lektioner 

Observationerna tog plats i skola B söder om Stockholm, Emma hade en medhjälpande 

pedagog under båda lektionerna med klassen som var årskurs 5:a. Den första lektionen var 60 

minuter lång med totalt 24 elever under den första lektionen, och 23 elever under den andra 

lektionen. Lektionen bestod av en introduktion till de abrahamitiska religionerna. Den andra 

lektionen var 70 minuter lång, med totalt 22 elever i klassen. Lektionen berörde de 

abrahamitiska religionerna med fokus på judendomen.  

Emma påbörjade den första lektionen med en projektor för att visa en powerpointpresentation 

som visade symboler från kristendomen, judendomen och islam. Genom handuppräckning 

fick eleverna gissa vilken symbol som tillhörde respektive religion. Därefter bytte Emma 

slide och läste en kortare sammanfattning om att kristendomen, judendomen och islam tillhör 

de abrahamitiska religionerna och förklarade likheterna mellan religionerna. Därefter läste 

hon en kortare faktatext från powerpointpresentationen om respektive religion som eleverna 

fick skriva ner i sina arbetshäften, detta tog totalt 15 minuter. Därefter blev bänkkamraterna i 

klassrummet tilldelade olika sidor i grundboken Puls religion (2011) av Marianne 

Abrahamsons, där de i 20 minuter skulle skriva ner viktiga ord och begrepp som de var 
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bekanta med och inte bekanta med. Emma skrev begreppen ”koran” och ”bibel” på 

whiteboardtavlan och förklarade för eleverna vad ett begrepp kan vara, därefter gick hon och 

den andra pedagogen runt och hjälpte eleverna som hade kört fast eller de som hade frågor. 

Därpå fick eleverna läsa upp begreppen som de hade skrivit ner i helklass i 15 minuter, 

Emma frågade först om eleverna visste vad det stod för, om ingen visste så förklarade hon 

det.  

Emma inledde den andra lektionen med att visa bilder på en kyrka, moské och synagoga 

genom en powerpointpresentation, bilderna var framtagna från elevernas lärobok. I 15 

minuter fick eleverna se bilder på hur de heliga byggnaderna såg ut invändigt följt av 

diskussioner kring olika begrepp såsom: präst, rabbin, imam osv. Lektionen fortsatte med att 

eleverna i tio minuter fick stafettläsa kapitlet ”Vad är religion” ur grundboken Puls Religion. 

Därefter fick eleverna arbeta med arbetshäftet som tillhör grundboken i 20 minuter. Eleverna 

fick svara på faktafrågor såsom ”vad skapade Gud under de sex skapelsedagarna?” I 

arbetshäftet fick de även ringa in rätt svar på frågor som ”vad betyder det att religion är något 

heligt?” Eleverna använde läroboken för att kunna svara på dessa frågor, läraren och den 

andra pedagogen gick runt och hjälpte eleverna som hade svårt att svara på vissa frågor. 

Därefter fick eleverna se ett nio minuter långt filmklipp från urskola.se som hette, ”Andrea 

hälsar på: Hos Marcus”. I filmklippet fick de följa en tioårig judisk pojke i hans vardag och 

hur han utövar sin religion. Efter filmklippet diskuterade klassen i tio minuter olika begrepp 

som nämndes och vad de kände igen från filmklippet.   

 

3.1.4. Analys av Emmas lektioner 

Båda lektionerna som har observerats hos Emma synliggör att hon använder sig av ett flertal 

olika läromedel såsom en projektor för att visa en powerpointpresentation, arbetshäften, 

läroboken, ett filmklipp från urskola.se, grundboken Puls religion, whiteboardtavlan och 

diskussioner. Då hon enbart undervisade faktakunskaper om judendomen och inte lät eleverna 

reflektera något om det utifrån deras egna erfarenheter så synliggörs inte abduktiva 

slutledningar, i varken den första eller andra lektionen. Det fanns däremot tendenser till 

induktiva slutledningar i slutet på den andra observerade lektionen, då eleverna fick se ett 

filmklipp från urskola.se som berörde den judiska pojken Marcus i sin vardag. Om läraren 

skulle föra diskussioner om elevernas uppfattningar och erfarenheter i relation till filmklippet 
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så skulle induktiva slutledningar synliggöras. Då filmklippet enbart användes för att diskutera 

begrepp som eleverna skulle lära sig, så synliggörs inte abduktiva och induktiva slutledningar. 

Läromedlet som dominerade mest tidsmässigt i hennes lektioner var läroboken, vilket 

premierar deduktiva slutledningar. Det ser vi eftersom Emma använde läroboken för att dels 

låta eleverna stafettläsa, och dels för att eleverna skulle använda den för att kunna besvara 

frågorna i arbetshäftet.   

 

 

3.1.5. Resultat av Helenas lektioner 

Observationerna av Helenas lektioner ägde rum i skola C, söder om Stockholm. Hon var den 

enda pedagogen under båda lektionerna, klassen var årskurs 5:a. Den första lektionen var 50 

minuter lång med totalt 26 elever i klassen. Den andra lektionen var 90 minuter lång med 25 

elever i klassen. Den första lektionen var den första religionslektionen för terminen, som 

behandlade en introduktion till religionsämnet. Den andra lektionen berörde de abrahamitiska 

religionerna.  

Helena inledde den första lektionen med att visa bilder på olika religiösa utövare som bad på 

olika sätt, utifrån Michael Engström & Ulrika Enqvist Wallmarks (2018) bok 

Religionskunskap. Hon ägnade de första fem minuterna till att låta eleverna diskutera sina 

tankar om bilderna i olika grupper, därefter diskuterade hon tillsammans med klassen i några 

minuter. Eleverna fick motivera sina tankar om bilderna och det visade sig att eleverna antog 

att olika religiösa grupper ber på olika sätt. Elevernas motiveringar grundade sig på deras 

egna erfarenheter och upplevelser. Lektionen fortsatte med att eleverna stafettläste i 

grundboken i tio minuter, kapitlet berörde vad religion är. Efter att de hade läst klart kapitlet 

berättade Helena i ett par tre minuter att religion inte behöver innebära att man tror på en gud, 

och att religioner kan tolkas och utövas på många olika sätt. Eleverna fick därefter i uppgift 

att under tio minuter skriva ner vad religion är för dem. Helena fortsatte lektionen med att 

skriva en tankekarta på whiteboardtavlan med ordet religion i mitten, eleverna skulle fylla ut 

kartan utifrån vad de hade skrivit ner. Under tio minuter svarade eleverna genom 

handuppräckning: ”världsreligionerna”, ”att vara snäll”, ”behöver inte vara religiös”, 

”någonting verkligt” och ”massa människor som tror på samma sak”. När eleverna svarade så 

fick de utveckla sina svar, vissa motiverade sina svar utifrån sina egna erfarenheter om 
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religion, detta pågick i fem minuter. Helena fortsatte lektionen med fem minuters högläsning 

ur grundboken Religionskunskap. Kapitlet berörde etik, eleverna delades in i grupper om två 

och fick diskutera frågor som fanns i boken i 15 minuter. Ett exempel på en fråga var: ”ska 

alla få lika mycket hjälp i skolan eller ska dom som behöver mer hjälp få det?” Därefter gick 

klassen igenom de olika svaren och eleverna fick motivera sina svar. 

Den andra lektionen inleddes med ett filmklipp från Youtube som hette ”Världsreligionerna – 

en översikt” som var knappt tre minuter lång. Filmklippet lyfte upp resonemanget att 

religioner anger sätt att leva, att det kan handla om att söka meningen med livet, vad som är 

rätt respektive fel samt vilken funktion religion fyller i olika religiösa människors liv. Helena 

diskuterade därefter med klassen i tio minuter om vad de förstod av filmen och vad de kände 

igen. Hon fortsatte med högläsning om de abrahamitiska religionerna i grundboken Religion i 

tio minuter. Eleverna följde med i texten och därefter konstruerade hon en tidslinje på 

whiteboardtavlan i relation till vad de hade läst. Med stöd av Helena som ställde frågor och 

följdfrågor utifrån vad de precis hade läst så fyllde eleverna i tidslinjen i tio minuter om när de 

olika religionerna startade, samt vilken religion som kom till först. Eleverna fick sedan läsa i 

grundboken Religion om de abrahamitiska religionerna och rita av de olika symbolerna till 

respektive religion och skriva en kortare sammanfattning om dem med hjälp av läroboken. 

Eleverna som blev klara fick gå in på Elevspel.se och testa sina kunskaper om de 

abrahamitiska religionerna fram till lektionens slut.  

 

3.1.6. Analys av Helenas lektioner 

I de observerade lektionerna som Helena höll i kan man se att hon har använt sig av ett flertal 

olika läromedel såsom läroboken Religionskunskap, diskussioner, whiteboardtavlan, en 

projektor som visade ett filmklipp från Youtube, och Elevspel.se. I början av den första 

lektionen synliggörs induktiva slutledningar, då eleverna utifrån grundboken fick diskutera 

sina uppfattningar och erfarenheter i relation till bilder på religiösa utövare som bad på olika 

sätt. Det synliggjordes att vissa elever hade förutfattade meningar om att bara kristna 

människor flätar ihop händerna när de ber. Elevernas motiverade sina svar utifrån deras egna 

upplevelser och erfarenheter. I samma lektion synliggjordes även deduktiva slutledningar, då 

läraren läste ur läroboken om vad religion och etik är. Abduktiva slutledningar framträdde 

mest då det fanns en växelverkan mellan induktiva och deduktiva slutledningar, då Helena 

utgick från både elevernas erfarenheter och upplevelser och fakta. Ett exempel på det är när 
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hon bad eleverna skriva ner vad religion är för dem, eller när eleverna fick diskutera frågor 

om etik utifrån vardagliga händelser som de kunde relatera till. Under diskussionerna så 

tydliggjorde hon även att det inte bara finns ett sätt att utöva eller tolka olika religioner på. 

Under den andra lektionen synliggörs abduktiva slutledningar i ungefär tio minuter i början 

av lektionen. Det synliggjordes då eleverna först fick se Youtube klippet ”Världsreligionerna 

– en översikt” som förmedlade fakta om vad religion fyller för funktion i olika religiösa 

människors liv. Eleverna fick sedan diskutera hur de uppfattade klippet i relation till sina 

upplevelser och erfarenheter. 

De läromedlen som dominerade tidsmässigt i hennes lektioner var både läroboken och 

diskussioner. Det har nämnts tidigare att läroboken premierar läroboken deduktiva 

slutledningar, däremot premierar diskussioner både deduktiva och abduktiva slutledningar. 

Då diskussionerna mest handlade om att läraren förklarade att religion kan tolkas och utövas 

på olika sätt och utgick från elevernas erfarenheter och upplevelser i diskussionerna, så 

synliggörs abduktiva slutledningar. Sammanfattningsvis finns det en blandning av både 

deduktiva och abduktiva slutledningar under Helenas lektioner.  

 

3.1.7. Sammanfattning av samtliga observationer 

Nedan presenteras resultatet av undersökningens samtliga observationer, här kommer även 

kommunikationsfrågan att besvaras utifrån vilka läromedel som lärarna använde mest. 

Sammanfattningsvis tyder samtliga analyserade lektioner på ett mönster av att läroboken 

generellt sett var det mest dominerade läromedlet i religionslärarnas lektioner. Däremot avvek 

Helenas lektioner från mönstret då både läroboken och diskussioner dominerade i hennes 

lektioner. Deduktiva slutledningar framträdde således mest. Trots att läroboken generellt sett 

är det mest använda läromedlet, så har den använts på varierade sätt av samtliga 

religionslärare för att förmedla faktakunskaper. Som nämnts ovan så avvek Helena från 

mönstret då hon genom diskussionerna förmedlade att religioner tolkas och utövas på olika 

sätt, samt att eleverna fick diskutera sina erfarenheter och uppfattningar i både grupp och 

helklass. Om hon enbart skulle föra samtal eller diskussioner kring fakta så skulle hon inte 

avvikit från mönstret. Slutligen blir svaret på kommunikationsfrågan läroboken, då den är det 

mest använda läromedlet som lärarna använt sig utav för att förmedla kunskaper till eleverna.   
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3.2. Resultat och analys av intervjuerna 

I detta avsnitt presenteras och analyseras samtliga intervjuer med Anna, Emma och Helena 

separat. Först redogörs resultatet av respektive intervju, följt av en analys. Begreppen 

stereotypa föreställningar och tendentiösa urval kommer att användas som analysverktyg i 

kombination med begreppen elitens religion och folkets religion. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning av samtliga intervjuer i denna undersökning. Analysen av respektive intervju 

syftar till att undersöka uppsatsens andra frågeställning: 

2) Vilka uppfattningar har lärarna gällande de läromedel som de använder mest? 

För att besvara den andra frågeställningen tänker jag i analysen klargöra vilka fördelar och 

nackdelar lärarna ser på de läromedel som de använder mest, för att undersöka hur kritiska de 

är till dem. För att kunna göra det så behöver jag börja med att utgå ifrån vilka läromedel som 

lärarna använder sig mest utav i sin undervisning.  

 

3.2.1. Resultat av intervjun med Anna 

Nedan presenteras delar av intervjun med Anna som pågick i cirka 30 minuter. 

I intervjun med Anna så berättade hon att hon har arbetat som SO-lärare i 19 år, och att hon 

har arbetat på skola A i 15 år som religionslärare. När jag frågade Anna vilket det vanligaste 

läromedlet är som hon använder i undervisningen, så svarade hon att det var 

religionsläroboken Upptäck religion (2008) som hon använder sig mest av, men att den börjar 

bli gammal och måste därför bytas ut snart. Det framkom under de observerade lektionerna att 

hon använde sig mest av läroboken då den dominerade tidsmässigt under båda lektionerna. I 

intervjun berättade hon även att hon använder sig av andra läromedel för att komplettera 

läroboken då den börjar bli gammal, detta för att eleverna ska få en större förståelse för 

religioner. Hon förklarade att läroboken inte ger en fullständig bild av religioner och att det är 

anledningen till att hon använder sig av fler läromedel, då hon anser att det viktigaste är att ge 

eleverna en fullständig bild av religioner. Det faktum att hon kompletterar läroboken med 

andra läromedel kunde inte på något självklart sätt konstateras i mitt observationsmaterial, då 

endast läroboken dominerade tidsmässigt i båda lektionerna som nämnts ovan. Förvisso 

använde hon exempelvis ett filmklipp om skapelseberättelsen under den andra observationen, 

men innehållet behandlade endast det hon redan hade läst ur läroboken, och tillförde inte 

någon ny kunskap.  
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I intervjun så berättade hon vidare att fördelarna med Upptäck religion (2008) är att den är 

lättsam i texten och mer tilltalande än en annan äldre religionslärobok som de har i skolan 

som är skriven med ett svårare språk. Hon diskuterade även att styrkorna med läroboken är att 

det finns en struktur från start till mål om olika religioner, och att läroboken kan ses som en 

hjälp att stämma av att man har fått med allting. Hon berättade även att fördelen är att den 

innehåller funderarfrågor kring etik och moral, vilket hon tycker är väldigt bra för 

diskussioner. När jag frågade vad hon tycker att de största nackdelarna med läroboken är så 

svarade hon: 

Ja, det är om man liksom skulle känna att man slaviskt måste följa och hinna med varenda sida men så 

jobbar inte jag. Utan jag plockar liksom och tänker nu gör vi det här, vad är bra, vad är mindre bra. Och vi 

skulle inte hinna sitta och läsa allt liksom, det är för kort tid. Vissa saker måste jag berätta och 

sammanfatta för att vi ska hinna vidare, ibland kollar vi på filmer, vi kan inte alltid ha bok, film, bok, film 

det tar för lång tid. Utan då väljer jag kanske hellre att se på filmer med studi.se (19-10-25).  

Citatet kan tolkas som att Anna ser tiden som ett problem i relation till läroboken, då hon 

säger att de inte skulle hinna läsa allt på grund av den korta tiden. Hon berättar exempelvis i 

citatet att hon ibland sammanfattar och berättar saker för att de ska hinna vidare. Det 

förefaller att hon är medveten om att hon behöver anpassa vad hon ska välja för innehåll 

utifrån läroboken och hur hon ska förmedla det för att hinna med. 

När jag frågade Anna vad hon anser vara dom största fördelarna med att använda flera olika 

läromedel i undervisningen så svarade hon:  

Jo men det är för att få en större bredd i det hela och inte fastna, sen måste man tänka när läroboken gjordes, att 

det hinner förändras lite. Just det här med hur det är med Israel - Palestinakonflikten där nere måste man ju också 

ständigt ha koll på liksom. Så läroboken kan säga en sak men det är på ett annat (2019-10-25).  

Citatet kan tolkas som att Anna menar att problemen med läroboken är hur pass gammal den 

är. Hon säger” att det hinner förändras lite”, det tolkas som att hon menar att äldre läroböcker 

inte speglar samtiden. Under intervjun så tydliggör hon även att den läroboken hon använder 

nu börjar bli gammal och att den snart måste bytas ut. Det kan tolkas som att hon efterfrågar 

mer aktuella religionsläroböcker. 

 

3.2.2. Analys av intervjun med Anna 

I intervjun med Anna berättade hon att hon mest använder sig av läroboken i sin 

religionsundervisning. I den presenterade intervjun är det tydligt att hon ser problem med 
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läroboken, då hon sa att den börjar bli gammal och måste bytas ut då det hinner förändras. 

Hon berättade vidare att läroboken kan förmedla något som inte överensstämmer med 

verkligheten. Enligt hennes beskrivningar av nackdelarna med läroboken, så tyder det inte på 

att de är stereotypa eller att de är tendentiösa. Under de observerade lektionerna var det inte 

heller något som antydde på det. Samtidigt nämner hon i intervjun att hon tycker att 

fördelarna med läroboken är att den innehåller funderarfrågor om etik och moral som hon kan 

diskutera med eleverna. Det är alltså att elevernas etik och moral som aktualiseras då 

och folkets religion, då det finns en möjlighet att eleverna kan vara religiösa. Det 

synliggjordes även under den andra observerade lektionen då hon utifrån frågor i läroboken 

diskuterade etiska frågor med eleverna om rätt och fel. Utgångspunkten för diskussionen var 

att Eva och Adam åt från kunskapens träd. I intervjun sa hon även att hon mestadels använder 

sig av läroboken, vilket bekräftas i observationerna.  

 

3.2.3. Resultat av intervjun med Emma 

Nedan presenteras utvalda delar av intervjun med Emma som tog ungefär 15 minuter.  

I intervjun med Emma så framkom det att hon har arbetat som SO-lärare i ett och ett halv år, 

och att skola B är den enda skolan som hon har arbetat på sedan hon tog examen. Hon 

berättade att hon mest använder sig av läroboken Puls religion (2011) i sin 

religionsundervisning, vilket bekräftades under de båda observerade lektionerna då läroboken 

dominerade tidsmässigt. Emma berättade vidare att fördelarna med läroboken är att den 

innehåller mycket information, att man kan stafettläsa med läroboken och att det uttryckligen 

står i läroboken att innehållet utgår från styrdokumenten. I intervjun sa hon att hon planerar 

för sin religionsundervisning själv och att hon i planeringen utgår från läroplanen gällande 

vad eleverna ska kunna. Hon berättade att nackdelen med läroboken är att den kan vara lite 

svårförståelig för eleverna då den kan innehålla svåra ord, speciellt för andraspråkselever.  

När jag frågade henne om hon upplever att hon har en frihet i att välja de läromedel som hon 

vill använda sig av, så svarade hon: 

Ja, alltså jag är ju ny, och jag har inte varit här så länge. Så jag vet liksom inte när eller hur man kan 

beställa nytt material. Jag har faktiskt precis börjat lära mig hur man gör. Så förra året och i år så har jag 

bara valt böckerna som har funnits i skolan. Alltså jag känner att jag har friheten att kunna välja, jag har 

bara inte vetat hur man gör (2019-11-04). 
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Hennes svar tyder på att hon känner sig fri att välja det läromedel som hon vill men att hon 

ändå blir begränsad då hon inte har vetat hur hon ska beställa in läromedel. Under intervjun 

konstaterade hon att det uttryckligen står i läroboken som hon använder att innehållet utgår 

från styrdokumenten. Med det sagt i relation till citatet, så kan man tolka det som att hon 

förlitar sig på att läroboken täcker allt som eleverna ska kunna, bara för att det står så. 

När jag frågade henne vad hon ansåg vara de största fördelarna med att använda flera 

läromedel i religionsundervisningen, så svarade hon:  

Alla lär ju sig på olika sätt, vissa kanske lär sig genom att läsa eller några genom att titta på videoklipp. 

Alla elever är olika, och då måste dom få den möjligheten i undervisningen. Sen kan det vara så att alla 

inte förstår genom alla sätt, men då har dom i alla fall fått chansen att lära sig på sitt sätt.  

Citatet kan tolkas som att hon förespråkar att använda flera olika läromedel i undervisningen, 

då hon säger att eleverna är olika och lär sig på olika sätt. Hon förespråkar däremot endast 

variation av läromedel för att eleverna lär sig på olika sätt. Hon nämner ingenting om 

innehållet i olika läromedel, utan fokuserar mer på elevernas inlärningssätt. Hennes svar går 

lite emot vad hon har sagt tidigare i intervjun, om att hon endast använt läroboken i sin 

undervisning då hon inte har vetat hur man köper in läromedel. Under observationerna var det 

inte heller lika tydligt att det fanns en betydande variation av läromedel i hennes 

undervisning. 

 

3.2.4. Analys av intervjun med Emma 

I intervjun med Emma berättade hon att hon mest använder sig av läroboken. När hon 

nämnde fördelar och nackdelar med läroboken i intervjun så nämnde hon inte något om 

existensnära vardagliga livsfrågor om etik och moral, det som tyder på folkets religion. Den 

enda nackdelen som hon lyfte upp med läroboken var att den kan vara svårförståelig, då den 

innehåller svåra ord. Det är tydligt att hon ser ett problem med läroboken, däremot relaterar 

inte problemet inte till tendentiösa urval eller stereotypa föreställningar. Under den andra 

observerade lektionen synliggjordes däremot stereotypa föreställningar av heliga byggnader 

på vissa sidor i läroboken, detta då eleverna fick se bilder på heliga byggnader som finns i 

Sverige och diskutera olika begrepp utifrån bilderna. Samtidigt har ingen analys gjorts av hela 

religionsläroboken och därför går det går inte att dra slutsatsen om att alla bilder i den är 

stereotypiska. En anledning till att hon ser få problem med läroboken och att hon kanske inte 

reflekterade över att bilderna som hon visade var stereotypiska, kan bero på att hon har 
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uttryckt i intervjun att hon endast har använt läroboken för att hon inte har vetat hur hon ska 

beställa in andra läromedel. Detta kopplas till vad som har nämnts tidigare i teorin (se 1.4.3), 

gällande att lärare som inte reflekterar över sin undervisning riskerar i hög grad att 

framställa elitens religion, vilket dessutom framträdde i de observerade lektionerna. 

 

 

3.2.5. Resultat av intervjun med Helena 

Nedan presenteras intervjun med Helena som pågick i cirka 20 minuter.  

I intervjun med Helena så berättade hon att hon har arbetat som religionslärare i totalt sju år, 

och att hon har arbetat på skola C i tre år på mellanstadiet. Hon berättade att läroboken 

Religionskunskap (2018) är det vanligaste läromedlet hon använder sig av, men att hon också 

drar många paralleller med olika läromedel som exempelvis frågor som hon konstruerat, 

andra läroböcker, digitala läromedel eller diskussioner för att eleverna ska få en större bild av 

religionsämnet. Hon påpekade att det är väldigt viktigt att vara medveten om att förmedla 

olika innehåll från olika läromedel då läroboken inte kan förmedla all information. 

Observationerna bekräftar att hon använder både läroboken och diskussioner i sin 

undervisning. 

När jag frågade henne vad hon tycker är de största fördelarna med läroboken så svarade hon: 

Fördelarna med den här läroboken som jag använder nu är att den är väldigt ingående. Den tar inte bara 

upp liksom vad ska du kunna om varje religion. För det tycker jag, det blir väldigt sådär platt på något sätt 

att bara kunna att det heter kyrka inom kristendomen. Men att den också går in på just och talar om 

religionen som ämne, alltså den här etiken och moralen, och dom här frågorna om varför ska man tro på 

en gud, vad är meningen med livet, mer dom frågorna som ligger till grund för allt. Det bidrar till en 

djupare förståelse för ämnet, och det tycker jag den här boken ändå går in och förklarar (2019-11-08).  

Citatet tolkas som att Helena tycker att fördelen med läroboken som hon använder är att 

innehållet inte enbart fokuserar på vad eleverna ska kunna om respektive religion. Hon säger 

att läroboken lyfter upp olika livsfrågor, som exempelvis varför man ska tro på en gud och 

vad meningen med livet är. Det kan tolkas som att hon gör medvetna val om att eleverna 

behöver lära sig mer än bara begrepp inom respektive religion, och att läroboken som hon 

använder sig utav lyckas förmedla det. 

Under intervjun berättade hon att de största nackdelarna med läroboken är att den är väldigt 

mastig och att den är gjord för årkurs 4–6. Hon förklarade att det blir en enorm skillnad för 

eleverna som kommer från årskurs tre, då läroboken innehåller mycket information och att 
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den blir svårförståelig för dem. Hon förklarade även att hon kommer ha religion med sin klass 

från fyran till sexan och att det är alldeles för mycket innehåll att hinna med på den korta 

tiden som finns för SO ämnena. Helena sa även att nackdelen med läroboken är att det är 

svårt att sålla bort och veta hur hon ska prioritera i texter. Hon förklarade samtidigt att hon 

utgår från styrdokumenten när hon gör det för att säkerställa att hon lyckas få med de centrala 

innehållen och förmågorna. 

När jag frågade vad hon anser att de största fördelarna är med att använda flera olika 

läromedel i undervisningen så svarade hon: 

Jo, men det är väl alltid så att olika läromedel fokuserar på olika saker. Vissa böcker har mer text, andra 

böcker ställer kanske andra frågeställningar och ger andra synvinklar precis som livet är, det finns inte 

bara en inriktning. Vi är inte bara Wikepedia, utan det finns många olika källor och det är det jag tror att 

eleven också måste kunna se. Så att det bildar den här helhetsbilden för dom, än att man bara använder sig 

utav en källa och tror att den säger allt (2019-11-08). 

Det tolkas som att hon indirekt säger att ett läromedel inte ger svar på allt om religioner då 

hon svarar att informationen i läromedel kan se olika ut. När hon i citatet säger ”vi är inte bara 

Wikipedia” så kan det tolkas som att hon menar att det inte bara finns en sann källa. Hon 

säger att det finns många olika källor och lyfter upp vikten om att eleverna också bör vara 

medvetna om det. I intervjun berättade hon att det är viktigt att lärare är medvetna om att en 

lärobok inte kan förmedla allt om religioner. I citatet uttrycker hon däremot att eleverna bör 

vara medvetna om att det finns olika källor i relation till att få en helhetsbild och förståelse, 

samt för att vara kritiska till att ett läromedel inte kan säga allt om en religion.  

 

3.2.6. Analys av intervjun med Helena 

I intervjun med Helena berättade hon att läroboken är det läromedel som hon använder sig 

mest av, hon berättade att fördelarna med läroboken som hon använder sig av i sin 

religionsundervisning att den är ingående. Då hon i intervjun sa att den lyfter upp livsfrågor 

om etik och moral, vilket tyder på att hon anser att läroboken framställer folkets religion. 

Under observationerna var det däremot mindre tydligt att sidorna som hon använde sig av i 

läroboken mestadels berörde frågor om etik och moral. Det var snarare Helena som lyfte upp 

sådana diskussioner i relation till elevernas upplevelser och erfarenheter. I intervjun är det 

tydligt att hon ser olika nackdelar med religionsläroboken, att den exempelvis kan vara 

svårförståelig och att det är för mycket innehåll att hinna med. Nackdelarna berör alltså inte 
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stereotypa föreställningar eller tendentiösa urval. Däremot visades en stereotypisk bild om 

hur religiösa människor ber utifrån läroboken, under den första observerade lektionen. I 

intervjun lyfte Helena inte upp bilden som stereotypisk, men samtidigt var det kanske bara 

just den bilden som var stereotypisk i religionsläroboken. Å andra sidan har inte 

religionsläroboken inte har analyserats och därför går det heller inte att förutsätta att det finns 

problem som hon ska uppmärksamma kritiskt. Trots att hon i intervjun lyfte upp problem med 

läroboken så berättade hon att läroboken är det vanligaste läromedlet som hon använder, 

vilket bekräftades under observationerna.  

 

3.2.7. Sammanfattning av samtliga intervjuanalyser   

Nedan presenteras en sammanfattning av undersökningens samtliga intervjuanalyser. 

Sammanfattningsvis visade resultatet av samtliga analyserade intervjuer att läroboken är det 

läromedlet som samtliga lärare använder sig mest av i sin religionsundervisning. Fördelarna 

som angavs av Anna och Helena var att läroboken innehåller livsfrågor om etik och moral 

och att det är bra för diskussioner, samt att det ger eleverna en djupare förståelse för 

religionsämnet, alltså folkets religion. Emma nämnde bara att fördelarna med läroboken är att 

den är innehållsrik och bra för stafettläsning. Utifrån de observerade lektionerna med Helena 

var det däremot mindre tydligt att läroboken mestadels berörde folkets religion, trots att hon 

nämnde det som fördelar i intervjun. Det var snarare hon som lyfte upp sådana diskussioner i 

relation till elevernas uppfattningar under observationerna och berättade att religion kan 

utövas och tolkas på olika sätt. Då läroboken inte har analyserats så går det inte att säkerställa 

om den förmedlar folkets religion eller elitens religion.  

Nackdelarna som angavs av Helena och Emma var att läroboken är svårförståelig för 

eleverna och att det är för mycket innehåll att hinna undervisa om. Här stack Anna ut från 

mönstret då hon anser att nackdelarna med läroboken är att den börjar bli otidsenlig. Det 

framkom däremot under observationerna att hon använde sig mest av läroboken, vilket hon 

bekräftade i intervjun. Av samtliga intervjuer kan man se ett mönster av att de ser nackdelar 

med religionsläroböckerna, nackdelarna berör däremot inte stereotypa föreställningar och 

tendentiösa urval. Intervjun med Emma antyder på att hon inte har granskat innehållet i 

religionsläroboken, till skillnad från de andra religionslärarna som svarade mer utförligt 

gällande fördelar och nackdelar med läroboken. Det tolkas så då hon i intervjun sa att 
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anledningen till att hon har använt sig av läroboken är endast för att hon inte har vetat hur 

man beställer in andra läromedel.  

 

4. Slutsats och diskussion                  

I detta avsnitt kommer jag att sammanställa resultatet för att besvara undersökningens 

frågeställningar. Resultatet kommer sedan diskuteras utifrån tidigare forskning, följt av en 

diskussion om didaktiska implikationer. Uppsatsen avslutas med en idé för vidare forskning. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka läromedel tre religionslärare i mellanstadiet 

använder i sin religionsundervisning samt hur läromedlen används. Syftet var dessutom att 

undersöka religionslärarnas uppfattningar gällande de läromedlen som de använder mest.  

Det analyserade materialet utifrån observationerna tog avstamp i uppsatsens första 

frågeställning och det analyserade materialet utifrån intervjuerna tog avstamp i uppsatsens 

andra frågeställning. Frågeställningen sammanfattades på följande vis: 

1. Vilka läromedel använder lärarna sig utav i religionsundervisningen, och hur används 

de?  

2. Vilka uppfattningar har lärarna gällande de läromedel som de använder mest? 

Analysresultatet av observationerna visade ett mönster av att läroboken generellt sett var det 

mest dominerade läromedlet i religionslärarnas lektioner, alltså deduktiva slutledningar. 

Helena avvek däremot från mönstret då hon dels använde sig av läroboken och dels 

diskussioner som tydde på både deduktiva och abduktiva slutledningar. Svaret på 

kommunikationsfrågan blir dessutom läroboken, då den har dominerat som läromedel för att 

förmedla faktakunskaper. Lärarnas användning av läroboken varierade däremot under 

observationerna. Anna utförde exempelvis en bildanalys med sina elever utifrån läroboken, 

Emmas elever fick stafettläsa i läroboken och Helenas elever fick rita av de abrahamitska 

religionernas symboler utifrån läroboken. 

Analysresultatet av intervjuerna visar att religionslärarna använder sig av läroboken mest.  

Generellt sett ansåg de att fördelarna med läroboken är att den innehåller livsfrågor om etik 

och moral, alltså folkets religion. De anser även att nackdelarna med religionsläroboken är att 

den är svårförståelig för eleverna och att det är för mycket innehåll som man inte hinner gå 

igenom. Anna stack ut från mönstret då hon anser att nackdelen med läroboken är att den 

efter några år blir otidsenlig.  
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Sammanfattningsvis visade analysen av observationerna och intervjuerna ett tydligt mönster 

av att läroboken dominerar. Olivestam (2006, s. 64–71) skriver att när lärare bedriver 

oreflekterade val om de ska presentera elitens eller folkets religion i sin undervisning, så leder 

det till att elitens religion framställs mer. Det synliggjordes i intervjun med Emma då hon 

uttryckte i intervjun att hon endast har använt läroboken för att hon inte har vetat hur hon ska 

beställa in andra läromedel. Det tolkas som att hon inte har granskat innehållet och att hon 

bara har valt det läromedel som har funnits nära till hands. Det kan ses som ett problem då det 

finns en risk att eleverna får en förenklad elitbaserad och stereotypisk bild av religioner, om 

religionsläroboken förmedlar elitens religion. För att undvika att lärare gör oreflekterade val i 

sin undervisning, så kan man skicka dem på en kurs för att öka medvetenheten om att 

läromedelsgranskningen vilar på lärararnas ansvar.  

Ingen av religionslärarna sa i intervjun att läroböckerna som de använder förmedlar 

stereotypa föreställningar eller innehåller tendentiösa urval, istället sa de att innehållet är 

svårförståeligt. Det synliggörs att observationerna överensstämmer med det lärarna har sagt i 

intervjun om att de mest använder sig av läroboken, detta då den dominerar mest i samtliga 

observationer tidsmässigt. Sammantaget finner jag en fråga intressant, varför förlitar 

religionslärarna sig så mycket på religionsläroboken? Det skulle kunna bero på att de ser fler 

fördelar med religionsläroboken.  

 

4.1.  Diskussion utifrån tidigare forskning  

Utifrån samtliga tre observationer och intervjuerna så kan man se ett tydligt mönster att 

läroboken dominerar. Det överensstämmer med Brobergs (2017) tidigare forskning om att 

läroboken är det dominerade läromedlet i lärares undervisningar. Sammantaget tyder 

Berglunds (2014, s. 6–8) och Otterbecks (2006) studier på att det finns problem med att vissa 

religionsläroböcker förmedlar stereotypa föreställningar om religioner, och att de innehåller 

tendentiösa urval som förespråkar den västerländska kulturen i svenska religionsläroböcker. 

Problemen som Otterbeck (2006) och Berglunds (2014) studier tyder på nämndes inte alls av 

mina intervjupersoner. Nackdelarna som de ser med läroböckerna sammanfaller alltså inte 

med vad den tidigare forskningen säger. Som det har nämnts tidigare har ingen 

läromedelsanalys utförts av religionsböckerna som religionslärarna har använt, det går därför 

inte heller att förutsätta att sådana problem finns med religionsläroböckerna som de använder. 

Analysen av samtliga intervjuer har därför enbart baserats på vad lärarna har sagt i 
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intervjuerna och knutits an till de särskilda observationstillfällena gällande vad som har 

förmedlats utifrån särskilda sidor i religionsläroböckerna. 

 

 

4.2. Didaktiska implikationer  

Som lärare är det viktigt att vara medveten om vilka val man gör i sin undervisning då det 

påverkar vad eleverna lär sig. När utbudet av läromedel ökar är det särskilt viktigt att lärare 

granskar läromedlen som de använder sig av i sin undervisning. Det skulle vara önskvärt att 

lärare använder läromedel mer kritiskt i sina undervisningar, för att inte förlita sig blint på allt 

som står och för att motverka stereotypa föreställningar och istället ge eleverna en större 

förståelse för olikheter. Denna undersökning har synliggjort hur lärare arbetar rent praktiskt 

med läromedel och deras uppfattningar gällande de läromedel som de använder mest. Det har 

varit både utvecklande och lärorikt att göra denna undersökning. Det både lärare och 

lärarstudenter kan bära med sig från denna studie är att göra mer medvetna val om vad de 

väljer att undervisa om i sin undervisning. 

  

 

4.3. Vidare forskning 

Denna undersökning har bidragit till en intressant idé som man skulle kunna forska vidare på. 

Det skulle vara intressant att undersöka om lärare och lärarstudenter är medvetna om att lärare 

förväntas att granska läromedlen som de använder i sin undervisning. För att bygga vidare på 

undersökningen så kan man undersöka ifall lärarutbildningar förmedlar att lärare förväntas 

granska läromedlen. Det skulle vara en riktigt intressant undersökning då lärarutbildningen 

kan påverka blivande lärares förståelse av detta. 
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6. Bilagor 

6.1. Bilaga 1: observationsmall 

Vilka läromedel 

förekommer i 

religionsundervisningen? 

Hur ofta 

förekommer 

läromedlet? 

Används flera 

läromedel i 

relation till 

varandra?  

Får eleverna stöd? Av vem? 

    

    

    

    

 

 

6.2. Bilaga 2: Intervjumall 

 Berätta lite om din yrkeserfarenhet som lärare.  

 Hur många är ni som undervisar i religion på mellanstadiet?  

- Följdfråga: planerar ni för religionsundervisningen gemensamt?  

 Vad utgår du/ni ifrån när du/ni planerar religionsundervisningen?  

 Upplever du att du har frihet att välja läromedel och den undervisningsform som du anser 

vara bäst? Berätta mer. 

 Vilka läromedel använder du mest i religionsundervisningen?  Berätta mer. 



42 
 

 Hur går du tillväga när du ska välja läromedel?  

 Hur kommer styrdokumenten med in i bilden i din planering av lektioner? 

- Följdfråga: om ja, hur applicerar du det i din undervisning? Hur tänker du kring det?  

 Vad tycker du är dom största fördelarna med läroboken?  

 Vad tycker du är dom största nackdelarna med läroboken?  

 Vad anser du är dom största fördelarna med att använda flera olika läromedel i 

religionsundervisningen?  

 Upplever du att det finns svårigheter med att jobba med flera olika läromedel i 

undervisningen? 

- Följdfråga: Om ja/nej, berätta mer.  

 Hur upplever du elevernas inställning till religionsundervisningen i jämförelse med andra 

SO ämnen? Hur kan man som lärare hantera och bemöta det?  

 Är det något som du vill tillägga?  

 

 

 


