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Abstract

This study discusses and examines the alternative teaching materials in religion class amongst seven 
teachers in Stockholm region. As religion is a complex subject to both learn and to teach it may be 
beneficial to use alternative texts to show the diversity of the subject. The aim of this study was to 
examine why teachers use news articles and other articles from daily magazines in their religion 
class. I also examined how the teachers motivated their choices of teaching materials. The study is 
qualitative and the empirical work was done by interviewing seven teachers in religion. The 
interviews were face to face and through email correspondence. The interviews were either 
recorded or noted. The result indicated that the teachers use news articles in their class to give their 
students a diverse picture of the subject. It also showed that some of the teachers found that text 
books often are outdated and do not necessarily show the complexity of the subject, hence giving 
them enough reason to chose the alternative teaching materials such as news articles. The study also 
found that the teachers using news articles believed their students were more engaged and curious 
through the new material than the text books. In addition, the teachers also found that their students 
were more able to evaluate and critique the news articles and the text books, giving them another 
reason to use news articles. In conclusion, the study showed the reasons and benefits of using news 
articles and how this was motivated by the teachers. It gives a diverse teaching of the subject 
religion and makes the students more engaged and up to date.
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1. Inledning
Traditionella läromedel som läroböcker, stenciler och så vidare, utgör bara en del av de läromedel som 

finns och används i skolan idag. Vad är läromedel och vilka läromedel används egentligen redan i 

dagsläget? Finns det några hinder eller svårigheter kring användandet av alternativa läromedel såsom 

tidningsartiklar i undervisningen, i allmänhet och i religionsundervisningen i synnerhet? Finns det några 

former av artiklar som inte används och i så fall vilka och varför?

Min nyfikenhet kring ämnet väcktes vid ett religionsseminarium där det belystes hur religion framställs i 

media och hur olika religiösa grupper presenteras medialt. Jag kommer dock inte att diskutera medias 

framställning av religion, utan fokus ligger på att se just tidningsartiklar som ett läromedel.

Som en del av grunden i min problemformulering har jag använt skolverkets definition av begreppet 

läromedel. I min undersökning presenterar jag forskning från tre forskare tillika läromedelsförfattare 

som underlag för arbetet. Jag har intervjuat gymnasielärare som undervisar i ämnet religion och som 

använder tidningsartiklar i undervisningen, framförallt i religionsämnet. Jag har träffat lärarna på deras 

arbetsplatser, på  friskolor och kommunala skolor i Stockholms län.

Med bakgrund av ovannämnt inleder jag studien med att ge en kort bild av relationen mellan media och 

religion och hur den genom ”public service” lever i någon form av symbios till varandra. Precis som 

mediers roll är att avspegla och reflektera samhället vi lever i så ser religiösa samfund möjligheterna att 

förmedla sitt budskap genom medier. Med andra ord finns det en ömsesidighet i relationen.

1.1 Bakgrund
Jag väljer att nämna relationen mellan religion och media som en bakgrund och översikt av uppsatsen 

för att få en inblick i relationen dessa både ämnen emellan. Media omfattar så många olika element, det 

är allt från radio, tv, internet och dagstidningar och deras inkluderande roll i våra liv skriver Mia 

Lövheim om i inledningen av boken Religion och media – nya perspektiv (2006: 11). Utan vår 

medvetenhet spelar medier en stor roll i vårt dagliga liv och detta inte alltid för att organisera utan 

främst för att skapa mening med livet (Lövheim 2006:11). Jag och många av mina vänner lever idag 
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med media i mycket större utsträckning än man gjort tidigare, mycket av den dagliga kommunikationen 

med varandra sker genom olika sociala medier på nätet, och sms. Det här ger den brittiska forskaren 

Sonia Livingstone uttryck för, hon menar att människor idag inte längre kan vara utan medier och 

kommunikationsteknologin i vardagslivet och familjeaktiviteter. Trots det fysiska avståndet kan vi förstå 

fenomenet av mediers inverkan på människors vardag som är relaterat till att världen blivit mindre som 

en effekt av informationsteknologin och att också flödet av media ökat. Genom e-post, fax och telefon 

nås vi idag av information och nyheter snabbare än någonsin. Nyhetsutbudet har inte bara blivit mer 

globalt utan även mer komplext och varierat (Lövheim 2006:11). Till skillnad från tidigare har det också 

blivit smidigare och lättare att hämta in kunskap, från ökande tillgång till nyheter och internet som är en 

alternativ informationsväg. Det här är i samklang med den nya Läroplanen för gymnasieskolan Lgy 11 

som kom 2011. Enligt styrdokumenten är bland annat följande skolans uppdrag;

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig (Läroplanen 
för gymnasieskolan Lgr 11:7).

Vad har då utvecklingen av informationsflödets ökning inneburit för religionen och vad har det bidragit 

för människan? Det har dels givit människor möjlighet att lära om ”andra” religioner och deras 

traditioner och dels givit människor att själva identifiera och formulera sin egna religiösa tro och 

identitet. Människor ges också möjligheten att ifrågasätta synsätt och icke nedskrivna regler och åsikter. 

Informationsflödets ökning kan både ge människor förståelse av världen som mer öppen och flexibel 

och även som ett sätt att utmana de traditionella regler och synsätt. Det finns med andra ord olika 

erfarenheter kring detta, medan en del uttrycker positiva aspekter med ökad möjligheter ger andra 

uttryck för negativa synpunkter. De kritiska rösterna ser främst en fara i felöversättningar av heliga 

skrifter och litteratur kopplade till densamma (Lövheim 2006:11-12).

Oavsett vad och hur vi ställer oss till utvecklingen av informationsteknologin är den här. Mediers roll i 

vardagslivet är nödvändigt och den sätter prägel på våra liv och i det här sammanhanget är religion inget 

undantag skriver Alf Lindeman i Religion och medier – nya perspektiv 2006. Det som framkommit är att 

boken utgår från svensk forskning samtidigt som det inte är helt opåverkade av ett större internationellt 

forskningsfält (Lindeman 2006:269). Ur ett religionsvetenskapligt perspektiv växte intresset för de nya 

teknologierna av kommunikation. Vi kan finna religiösa inslag redan tidigt i både radio och 

televisionens barnaår, både i USA och Sverige. Både radion och televisionen blir tidigt statligt stadgade 

vilket innebar att det skulle ”stå i det allmännast tjänst” det som benämns ”public service”. I public 

2



service-begreppet ingår i bred mening att medier ska avspegla samhället. Då religionen i stort har en 

given plats i samhället kommer det naturligt och förutbestämt att religionen skall ha en plats i det 

offentliga rummet som medierna bildar. Olika perspektiv och olika syften, från mediernas synvinkel 

skulle media förmedla och spegla samhället och från det religiösa perspektivet blev media ytterligare ett 

sätt att sprida det religiösa budskapet som en forma av predikstol, skriver Lindeman (2006:269-270).

Medias roll i förmedlingen av religionen har bidragit till att människor givits möjlighet att dels lära om 

”andra” religioner och andra traditioner och dels givit människor möjligheten att själva definiera sin 

egna tro. Det finns en problematik i det här som religionsutövare ser det och det är när det blir 

felöversättningar och tolkningar av de heliga skrifterna. Oavsett vad och hur vi ställer oss till 

utvecklingen av informationsteknologin finns den här samt hur media framställer religioner så finns det 

omkring och påverkar oss på ett eller annat sätt våra liv. Mitt syfte med att belysa relationen mellan 

media och religion är för att få en större förståelse deras näraliggande samhörighet emellan. Genom att 

tv och radio förstatligades innebar det att mediers uppgift var att avspegla samhället, detta genom 

”public service” begreppet vida mening. Vilka krav ställer detta på lärarrollen som förmedlar och 

bearbetar dessa texter tillsammans med elever? Påverkar det lärarens användning i valet av texter från 

tidningsartiklar?

1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka varför lärare använder sig av tidningsartiklar i 

religionsundervisningen. Jag undersöker vad för slags tidningsartiklar de använder sig av samt vilka 

slags didaktiska överväganden som görs vid valet av tidningsartiklar belyses även. 

1.2.1 Frågeställningar 
• Vilka former/genre av tidningsartiklar använder sig lärare av i religionsundervisningen?

• Vilket är syftet ur ett lärarperspektiv med att använda tidningsartiklar?

• Vilka didaktiska överväganden ställs lärare inför vid val av tidningsartiklar?
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1.3 Disposition
Efter inledning och bakgrund där relationen mellan religion och media presenteras kommer syfte och 

frågeställning. Därefter beskriver jag i metod och material insamlingen av mitt material och tar även upp 

forskningsetiska förhållningssätt. I teoretisk bakgrund presenterar jag skolverkets ställning i frågan om 

läromedel och ger en kortfattad beskrivning av begrepp gällande tidningsartiklars olika genre. Det 

efterföljande avsnittet är tidigare forskning där jag presenterar relevant forskning i ämnet om läromedel 

som efterföljs av teori som jag kopplar till mitt material. Min empiri kommer sedan där jag delat in den i 

tre huvudspår som ligger som underlag för att kunna besvara mina frågeställningar. I samband med 

empirin har jag en sammanfattning/slutsats om densamma. I det avslutande avsnittet slutdiskussion som 

även den är indelad i tre spår där jag diskuterar samt kopplar tidigare forskning och teori till mina 

resultat.

2. Metod och material
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer. Enligt Runa Patel och Bo Davidsons Forskningsmetodikens  

grunder (Patel och Davidson 2011:14) innebär detta att insamlingen av data sker genom intervjuer där 

fokus är på ”mjuka” data, det vill säga kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Vidare skriver de att 

kvalitativa intervjuer ofta har en låg strukturering, det vill säga att intervjupersonen ges utrymme att 

besvara frågorna med egna ord (Patel och Davidson 2011:81). Frågorna har ställts efter en bestämd 

ordning, med start i mer allmänna frågor för att sedan bli alltmer specificerade. Frågorna har alltså haft 

en hög standardisering enligt Patel och Davidson vokabulär. Låg strukturering i kombination med hög 

standardisering lämnar ett större utrymme för intervjupersonen att forma sitt svar, menar Patel och 

Davidson. De påpekar också att vissa forskningstraditioner däremot inte använder begreppen 

strukturering respektive standardisering. Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren listar 

specifika teman, men intervjupersonen ges stort utrymme att forma egna svar. Det är inte heller 

nödvändigt att frågorna kommer i en bestämd ordning (Patel och Davidson 2011:82). I mitt fall däremot 

har frågorna alltså varit strukturerade med en hög grad av standardisering.

För att upptäcka och identifiera egenskaper i det man forskar används kvalitativa intervjuer skriver Patel 

och Davidson (2011:82). I den kvalitativa intervjuformen är både forskaren och intervjupersonen 

medskapande till samtalet. Detta innebär att man i förväg inte kan formulera svarsalternativen eller 

bedöma vad det ”sanna” svaret från en respondent är. Med detta avses, skriver Patel och Davidson, att ur 
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ett forskningsperspektiv är kvalitativa intervjuer riktade mot såväl induktiva som abduktiva arbetssätt. 

Det abduktiva arbetssättet kan sägas vara en blandning av det induktiva och det deduktiva arbetssättet. 

Det induktiva arbetssättet innebär att man utifrån observationer bildar egna teorier, medan det deduktiva 

arbetssättet utgår från befintliga teorier för att prova dessa och dra slutsatser i det speciella fallet. Utifrån 

en observation jag gjorde i samband med ett seminarium skapade jag en frågeställning, att artiklar 

används i undervisningen. Induktivt utformade jag en teori att även artiklar kan sägas vara läromedel. 

Jag provade sedan detta deduktivt på teorier gällande läromedel, samt på användandet av artiklar i flera 

fall, genom att intervjua lärare på olika skolor. Att kombinera de induktiva och de deduktiva arbetssätten 

på detta sätt innebär att man arbetar abduktivt (Patel och Davidson 2011:23-24).

Patel och Davidson påpekar att det är en fördel för den kvalitativa intervjun att som forskare vara 

förberedd och inneha förkunskaper om området som skall studeras, att forskaren inte helt börjar på ett 

tomt blad. Mina förberedelser för intervjuerna bestod i att jag läste på vilken skolform och ungefär 

vilket elevunderlag som skolan domineras av för att ha en för förståelse för lärarnas olika pedagogiska 

och didaktiska val. När förförståelse utgör en utgångspunkt för tolkningsprocessen kan det sägas vara en 

del av den ”hermeneutiska” läran (Patel och Davidson 2011:83).  Hermeneutik innebär kortfattat att man 

studerar, tolkar och försöker förstå grunderna för den mänskliga existensen, i ambitionen att skapa 

kvalitativa förståelse- och tolkningssystem (Patel och Davidson 2011:28-29).

Även Anna Davidsson Bremborg skriver i antologin Människor och makter 2.0 (2010:69) att metoden 

med kvalitativa intervjuer är del av den hermeneutiska traditionen. Forskare sägs använda kvalitativa 

intervjuer för att få en förståelse av hur människor tänker, vad de tror på och varför de är av viss åsikt. 

Bortsett från att forskaren söker förståelse ger intervjuerna kunskaper om ett visst ämne och allmänna 

kunskaper om ett ämnesområde. Davidsson Bremborg skriver dessutom att medvetna val vad gäller 

informanternas bakgrund, kön, status eller position är att föredra. Ett medvetet val från min sida var att 

informanternas skulle bestå av både kvinnor och män, omedvetet blev det också lärare med olika 

bakgrund.

Jag har intervjuat sju lärare som undervisar och använder sig av tidningsartiklar i 

religionsundervisningen. Det var svårt att få tag på lärare, jag kontaktade dem via e-post och även ringt 

till olika skolor i hela Stockholms län. Informanterna arbetar såväl i friskolor som i kommunala 
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gymnasieskolor. Jag har i mitt arbete inte gjort någon åtskillnad mellan dessa olika skolformer. Tre av 

av de sju lärarna fick jag kontakt med genom privata kontakter. Två av lärarna kom jag i kontakt med 

genom ett första telefonkontaktsmöte samt två som svarat på mina e-postutskick. Ytterligare två av alla 

e-post jag skickade svarade att de ej kunde delta på grund av tidsbrist. På grund av svårigheterna med att 

få svar från lärare och i vissa fall komma i kontakt med dem hade jag ingen speciell ordning i mitt urval. 

De lärare som jag fick kontakt med är också dem som kom att ingå i studien. Jag fick ändra mitt 

upptagningsområde när jag tidigt insåg att det blev svårt att få tag på informanter. Redan i startgroparna 

för arbetet hade jag bestämt att jag ville ha en så stor spridning som möjligt och ringde i första hand runt 

till innerstadsskolor och i andra hand förortsskolor i Stockholm stad. Efter ett otal försök utan resultat, 

började jag ringa runt till skolor i gränskommunerna och min studie kom att innefatta hela Stockholms 

län. Fem av lärarna är verksamma i söderort på fyra olika skolor, de andra två i norrort respektive i 

Stockholm. Jag hade gärna sett en större geografisk spridning, men på grund av svårigheterna med att få 

tag på informanter har jag använt mig av de som svarat på förfrågan. Skaran informanter består av tre 

lärare som benämns Karl, Niklas och Lisa som arbetar på kommunala skolor och fyra lärare, Martin, 

Lotta, Maria och Petra som arbetar på friskolor med olika inriktningar såsom teknik och dans. (Lärarnas 

namn är fiktiva).

Redan i mitt utskick via e-post och i telefonsamtalen informerade jag lärarna om vad min studie kommer 

att handla om, och frågat om de var intresserade av att ingå i den. Den viktigaste forskningsetiska frågan 

som framkom i mina e-postutskick eller telefonsamtal med lärare är just informationen om vad arbetets 

syfte är och att informanternas intervjusvar kommer att analyseras (Davidsson Bremborg 2010:72). I 

enlighet med Vetenskapsrådets rapportserie (1:2011:42) om god forskningssed informerades samtliga 

lärare om att deras namn, namn på skola, skolform och kommun inte kommer att namnges då jag anser 

att detta inte tillför mitt arbete något. Med bakgrund av detta är lärarnas namn i studien fiktiva. En annan 

viktig forskningsetiskt ståndpunkt gäller valet av citat från intervjuerna. Det är av stor vikt att mot både 

informanter och läsare välja citat väl, för att få en rättvis bild av vad informanten menar och vill 

förmedla. Det är en forskningsetisk princip att ge så noggrann och rättvisande bild av informanten. 

Andra forskningsetiska principer är att meddela informanterna om deras rätt till anonymitet (Davidson 

Bremborg 2010:72). De har också fått informationen att deras namn kommer att vara fiktiva. Jag har 

varit i kontakt med sju lärare, både män och kvinnor, fått möjligheten att intervjua sex av dem och har 

haft e-post kontakt med en på grund av personliga skäl. Jag kom i ett tidigt skede överens med lärarna 

att träffas på deras arbetsplats vilket jag tänkte ger mig en bild av deras arbetsmiljö. Det skulle kunna 
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ses som en form av fältstudier i och med mina besök och samtal med lärare på deras arbetsplats. Anna 

Davidsson Bremborg skriver om Fältarbete i antologin Människor och makter 2.0 (2010:61) och menar 

att det finns två olika synsätt vad gäller beteckningen fältstudier. Det ena är inhämtning av information 

direkt från ”fältet” med andra ord en miljö där människor befinner sig och samtalar med varandra. 

Andra hänvisar till att ett fältarbete även enbart kan innefatta intervjuer av informanter i deras hemmiljö 

och det är i det avseendet jag väljer att använda det uttrycket (Davidson Bremborg 2010:61).

Skolorna jag har besökt ligger spridda från norr till söder i hela länet, totalt sex skolor, både friskolor 

och kommunala skolor. Totalt ingår alltså sju undervisande gymnasielärare i studien, alla undervisar i 

ämnet religionskunskap. Arbetsmetoden såg olika ut beroende på mina egna val och förutsättningarna 

för arbetet förändrades under tiden. Den första intervjun valde jag att anteckna då jag inte kände mig 

särskilt bekväm med att ljudinspela den. Efter utvärdering så valde jag att spela in de efterföljande 

intervjuerna i samförstånd med lärarna. Jag kunde på detta sätt fokusera på frågorna samt ställa spontana 

följdfrågor som passade in. Med följande arbetsmetod blev intervjun också mer av ett samtal. För att ha 

möjlighet att återkomma till informanterna vid frågor och funderingar som jag kunde komma att möta 

under arbetet blev frågan naturlig att ställa efter varje genomförd intervju. Samtliga informanter var 

positivt inställda till att åter bli kontaktade vid fortsatta funderingar. Intervjun som sker mer som 

enkätliknande undersökning via e-post blev inga direkta följdfrågor ställda. Jag har förståelse för att 

mina olika arbetsmetoder vad gäller insamling av data kan ha påverkat resultatet.

Hur ställer man frågorna, finns det en mall för hur och vilken struktur man använder sig av? Någon klar 

mall att använda för hur ställa frågor på finns inte, däremot finns det riktlinjer man kan följa. Bland 

annat att frågorna inte skall vara ledande, en fråga skall inte innehålla flera frågor samt att frågorna inte 

skall ha några svåra ord. Samtliga punkter innebär en negation i hur frågorna skall formuleras 

(Davidsson Bremborg 2010:69). En annan riktlinje eller egentligen två sätt att formulera frågorna på i en 

kvalitativa arbetsmetod är öppna frågor alternativt dela upp frågorna i olika teman (2011:84). Ibland 

behöver man omformulera sina frågor innan man hittar ”de rätta” frågorna och det kanske görs när 

frågorna har prövats på ett par informanter först. Helt förberedd med samtalet inför intervjuerna kan 

man inte vara då intervjuerna har en tendens att ta sin egna väg, ibland blir det andra följdfrågor, 

fördjupningar och eller tar ett stickspår. Det kan vara till fördel att ha memorerat frågorna utantill inför 

intervjun, men att ha dem framför sig eller temana blir det lätt att markera av vilka frågor man ställt 
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(Davidsson Bremborg 2010:69). Jag har tagit hänsyn till riktlinjerna vid frågeställningsarbetet och dess 

formuleringar. Jag har egentligen endast haft ett tema och det är användningen av tidningsartiklar och 

ställt frågor utifrån hur, vad och varför.

När man väljer att spela in intervjuer är det viktigt att se till att tekniken fungerar. Jag gjorde ett test 

innan första intervjun med inspelning för att se att allting hördes bra. Det man behöver ha i åtanken är 

att platsen för intervjun kan påverka ljudet. Det kan också vara så att intervjupersonen inte vill låta sig 

inspelas, minnesanteckningar förs i det fallet. Transkribering eller utskrift av intervjuerna bör göras i 

närtid efter intervjuerna ägt rum. Det kan vara en fördel att vara noggrann vid första utskriften för att 

underlätta för fortsatt arbete med analysdelen (Davidsson Bremborg 2010:70). Så fort man har 

genomfört några intervjuer och har utskrifterna klara bör analysen påbörjas. Det inhämtade materialet 

behöver analyserar gång efter annan. Sedan är det bra att börja med en generell genomläsning av 

analysmaterialet för att kunna först göra en grov sortering, därefter kan man som forskare börja med att 

sortera materialet i olika teman. Hur detta genomförs rent praktiskt är olika för varje enskild individ 

(Davidsson Bremborg 2010:70). Jag har tagit del av intervjumaterialet var efter den spelats in. Därefter 

gjorde jag en transkribering inte så detaljerad dock, jag valde bort att notera alla eee äää ljud. Jag 

sorterade därefter materialet efter frågorna och markerade likheter och skillnader med markeringspenna.

3 Teoretisk bakgrund
Det finns idag väldigt lite forskningen kring läromedel och bland annat har dess funktion fått för lite 

utrymme i den svenska pedagogiska forskningen. En av orsakerna till detta kan vara att 

läromedelsforskningen inte är ett sammanhängande fält. Det andra som bidrar till och driver forskningen 

framåt enligt Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, är den kritiska 

granskningen och genom öppna diskussioner. Skolverkets tillfrågade forskare i ämnet är Selander, 

professor från Stockholms universitet. Forskare från olika områden möts allt från textforskare, 

ämnesdidaktiska experter, pedagoger, historiker och språkforskare med flera. Varje forskare utgår från 

sina egna perspektiv och kunskapsområde och formulerar teoretiska utgångslägen och strategier för att 

studera texter och eller texters användning. En av anledningarna till att det finns lite forskning kring 

läromedel kan vara det breda fältet av områden som forskare kommer och utgår ifrån som nämnts ovan. 
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Det finns ändå gemensamma riktlinjer trots forskares olika perspektiv som de är eniga och överens om 

för att nämna några:

• - Viktigt att barn och ungdomar kontinuerligt under skoltiden får läsa och bearbeta olika typer av 

texter

• - Det handlar inte bara om att öka ungas läskunnighet utan se på det i ett vidare perspektiv 

nämligen förmågan att förstå och använda olika genre av texter.

• - Uppdaterade läroböcker och även viktigt att använda digitala texter på olika sätt än från 

traditionellt tryckta texter.

Informationen kring läromedel i detta avsnitt är hämtad från skolverkets hemsida (skolverket.se) Det 

finns också fyra punkter inom forskningen där fokus ligger och ett av dessa perspektiv är just den 

didaktiska studien av hur läromedel används som är ett relativt nytt område. Den andra punkten gäller 

läsforskningen vilket innebär hur texten läses och förstås samt hur den tillgodogörs och används i 

respektive läromedel. Jag nämner endast två av forskningspunkternas fokus då jag anser att dessa är 

mest relevanta för min studie. Jag stöder mig på skolverkets hemsida och tillfrågad forskare Selander i 

ämnet om läromedel där artikelförfattare är Anna Sandström (skolverket.se).

3.1 Definition av läromedel
I Läroplanen Lgr 80 definieras läromedelsbegreppet på följande ”Läroplanen är sådant som lärare och 

elever väljer att använda för att nå uppställda mål” Skolverket ger ut en rapport (2006 nr 284) där en 

närmare precis presentation av begreppet läromedel presenteras, som utöver läroböcker och skrivna 

texter såsom tidningsartiklar och uppslagsverk även innefattar till exempel filmer, konstverk, internet 

och naturen samt lärosituationer som studiebesök. Läroplanen från 1980 ligger i linje med 

skolförordningen från 1971 angående läromedel som beskriver läromedel som ”alla resurser som kan 

användas i en undervisningssituation”. Detta skulle alltså kunna innebära allt i spannet från en bok till 

ett djur på till exempel lantbruksgymnasiet. Definitionen från Lgr 80 är den som ligger närmast i hur jag 

väljer att tolka och se på läromedelsbegreppet, därav mitt val av definition. För att göra den definitionen 

rättvis mot informationen från mina informanter innefattar den även nätbaserade läroböcker och 

material. I Dagens styrdokument nämns inte läromedelsbegreppet överhuvudtaget (Korsell 2007:18). 
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Korsell nämner också vikten av att upprätthålla samtalen kring begreppet läromedel då innebörden kan 

förändras över tid. Hon skriver också att beroende på syfte och kontext kan begreppet ha olika 

definitioner (2007:16).

Vidare nämns att det finns olika begrepp kring läromedel. Det ena begreppet är ”basläromedel”, vilket 

innefattade läroböcker så som kursböcker, textböcker och bibeln samt även talböcker och 

arbetsinstruktioner. Begreppet kom senare även att användas av Statens Institut för läromedel, SIL, vilka 

hade till uppgift att granska SO-läromedel. Idag rymmer läromedelsbegreppet flera typer av texter; de 

kan vara hämtade från såväl radio, tv, film, teater, serier, digitala spel, tidningar och datorer 

(skolverket.se).

Det andra begreppet som nämns är multimodalitet. Detta kan sägas vara i linje med skolförordningens 

definition. Det syftar å ena sidan på att lärare använder allt fler medier. Å andra sidan läggs en större 

vikt på förståelsen av hur bilder, ljud och verbaltexter kan vara informationsbärare, fokus läggs på att 

läromedelsbegreppet inte enbart omfattar en skriven text. Selander uttrycker att en definition av slaget 

"resurser för lärande" kan skönjas. För ett vidare användningsområde kan läromedel ses som ett redskap 

inte enbart för undervisning utan även för att användas som en minnesbank för kunskap och 

kommunikation. Informationen är förmedlad av Sandström på skolverket och tillfrågad expert är 

professor Selander vid Stockholms universitet.

3.2 Begrepp
Jag ger en begreppsförklaring på olika genre av tidningsartiklar för  att se vilka genre lärare föredrar 

framför andra genrer. En tidning innehåller självfallet andra texter än nedan nämnda. Jag har endast valt 

de som kommit fram i min undersökning att lärare använder sig av i undervisningen. Enligt 

mediekompass.se finns det två olika kategorier av tidningsartiklar, faktatexter och åsiktstexter:

Nyhetsartikel – den är alltid skriven av en journalist antingen för en tidning där nyhetsartikeln är 

publicerad eller från en nyhetsbyrå som skickar ut texten till tidningen. En nyhetsartikel omfattas av 

rubrik, ingress och brödtext och berättar en nyhet. Det kan vara någonting som har hänt eller kommer att 

äga rum. Det viktigaste i en nyhetsartikel kan man läsa i början av texten redan i ingressen. I brödtexten 

kommer sedan mer om bakgrund. Läsaren skall kunna få svar på frågorna: när, var, hur, vad, vem och 
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varför? Beroende på perspektiv kan en nyhetsartikel också anta olika vinklar. Informationen har 

inhämtats på mediekompassens hemsida.

Notis – är en kortare nyhetsartikel. Den saknar ingress det vill säga en inledning utan bygger direkt på 

all fakta för att läsaren skall förstå sambandet.

Reportage – reportaget skall ge läsaren en känsla av närvaro, en berättelse som tar läsaren till den 

aktuella platsen. Den är längre än en nyhetsartikel och mer detaljrik. Detaljrikedomen är viktig och med 

reportaget vill skribenten ofta kunna förmedla budskap som kan upplevas av sinnena - hörsel, syn och 

doft. Även i ett reportage är det viktigt att den byggs på fakta och att den är korrekt (mediekompass.se).

Personporträtt – ett porträtt skrivs med mer fördjupad bakgrundskunskap om personen. Det innebär att 

skribenten gör djupare efterforskningar om personen och sammanhanget och ibland kan även denne 

följa personen under en tid för att lättare sätta sig in i personens livssituation (mediekompass.se)

Ledare – av namnet hörs det var i tidningen en ledare placeras och det är längst fram. Där diskuteras 

olika aktuella samhällsfrågor. Det är också där den enda plats som tidningen uttrycker sin åsikt. 

Debattartikel – en åsikt kan man framföra i en tidning genom att skriva en debattartikel. När 

privatpersoner skriver texter som publiceras i tidningen kallas för insändare, medan när företrädare för 

olika myndigheter eller organisationer och politiker skriver debattartiklar publiceras de ofta nära 

ledarna.

Krönika – har en personliga och lättsam ton. Syftet är ofta för att underhålla läsaren. Egna åsikter kan 

här träda fram, ett exempel på en krönika kan man finna på sportsidorna, där aktuella sporthändelser 

kommenteras. Informationen är hämtad från mediekompassens hemsida. Samtliga genrer på artiklar är 

hämtade på mediekompassens hemsida.

4. Tidigare forskning
Det finns generellt sett relativt lite studier om läromedel och detsamma gäller även forskning kring 

läromedel och religionsämnet. Såväl svensk som internationell läromedelsforskning lägger sitt fokus på 

läroboksanalys, det vill säga analys av text- och bildinnehåll i elevlitteratur. De flesta av dessa studier är 

ämnesspecifika, mycket av forskningen berör läroboksanalyser i specifika ämnen; i matematik, fysik, 

engelska och svenska för att ge några exempel. Studier om alternativa läromedel finns gällande såväl 

gymnasiet som grundskolan. Mitt fokus har varit på förekomsten inom gymnasieskolan. Forskning kring 
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läromedel och läromedelsanvändning har gjorts av forskare under lång tid. Jag valde att nämna följande 

tre forskare som även arbetat som lärare som presenteras nedan. Deras teorier och resultatet från deras 

forskning presenteras kortfattat. I min diskussion har jag kopplat deras resultat med de resultat jag har 

fått fram från mina intervjuer. Dessa tre forskares teorier går delvis ihop på ett par punkter. Det här är av 

relevans för läromedelsanvändningen och därför väljer jag att ta upp just dessa tre. Jag har nämnt 

tidigare att det finns generellt sätt väldigt lite forskning och den forskningen som finns gäller 

läroboksanalys i form av textanalyser i olika ämnen främst. Därför har jag valt att använda mig av 

forskning som är inriktad allmänt mot läromedel istället för specifikt religionskunskapsämnets 

textanalyser.

4.1 Läromedelsanvändning i grundskolan
Ingela Korsell är grundskolelärare i årskurserna 1-7 i bland annat svenska och samhällsorienterande 

ämnen. Korsell har också studerat facklitterär författarutbildning med inriktning läromedel. När boken 

Läromedel – det fria valet gavs ut 2007 arbetade hon vid Örebros universitet som doktorand (2007:11).

Korsells undersökning bygger på observationer på lärare under lektionstillfällen samt intervjuer  med 

lärarna som observerats angående deras syn på läromedelsanvändningen i grundskolan. Hon har i sina 

studier kommit fram till att läroboken fortfarande är förstahandsalternativet i val av läromedel, men att 

även andra läromedel används. I vilken utsträckning alternativa läromedel används ser olika ut i olika 

ämnen där vissa ämnen är mer bundna till de förlagsproducerade läroböckerna. Det Korsell kom fram 

till är att lärare ofta använder sig av komplimenterade läromedel som utgörs av stenciler, internet, film- 

och tv-media (Korsell 2007:96). Detta material finns på skolans ämnesinstitutioner för förvaring av 

läromedel som kan ses som en idébank, skriver Korsell. Lärare har i planeringsstadiet en idé om vilket 

material som bör finnas med samt vilka mål eleverna ska nå. Lärare inspekterar innehållet i elevernas 

gemensamma läroböcker samt söker arbetsuppgifter och idéer i andra läromedel såsom faktaböcker, 

dagstidningar och annat material (Korsell 2007:14). Lärare klipper, omarbetar och gallrar ihop från 

andra källor och andra alternativa läromedel. Hon kom också fram till att lärare av ekonomiska skäl ofta 

köpte in ett exemplar av en läroboken till skolan där materialet som sedan kopierades och omarbetades 

för att delge eleverna. Från observationerna kunde Korsell också se att lärarna medvetet använde sig av 

elevproducerade läromedel såsom berättelser, olika arbeten med faktatexter för att nämna några (Korsell 

2007:97-98). Genom diskussioner med kollegor om både läroböcker, arbetsuppgifter och tips om olika 
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arbetssätt skedde ett utbyte (Korsell 2007:14). Lärarna förmedlar att vid tidpunkt för nationella proven 

inhämtas material som möter kraven för att uppfylla målen för nationella. De påverkas av provens 

utformning och innehåll som anpassar sin undervisning för att möta momenten i proven. Lärare 

berättade också att de medvetet valde bort läromedel som inte tog upp de element som ingår i nationella 

proven. Proven har sin tonvikt vid argumentation, problemlösning och att försöka se saker från olika 

perspektiv både individuellt och i grupp. Lärarnas motivering är att de vill att eleverna skall lyckas i de 

nationella proven (Korsell 2007:99).

Det finns olika orsaker till varför lärare väljer att använda läroboken, skriver Korsell bland annat nämns 

att en lärare vid intervjun berättade att ju osäkrare hen känner sig i ett ämne desto mer följer läraren 

boken till punkt och pricka. En annan lärare berättade att när hon är osäker i ämnet istället väljer att 

använda andra läromedel än läroboken för att öka både den egna och elevernas kunskap. Här möter vi 

två olika tillvägagångssätt för att möta osäkerheten kring ämnet. Det framkom också att lärare tenderar 

att använda sig av läromedel som stämmer överens med deras pedagogiska grundsyn och som tränar 

eleverna inför de nationella proven (Korsell 2007:99-100).

4.2 Läromedelsanvändning i gymnasieskolan
Ann-Christine Juhlin Svensson undersökning i sin avhandling Nya redskap för lärande (2000: kap2:14) 

om läromedelsanvändning i gymnasieskolan. Juhlin Svensson arbetade från 1960-talets slut fram till 

någon gång på 1980-talet med administration av läromedel på Läromedelscentralen i Västerås, vilka 

lånade ut kompletterande läromedel så som bland annat ljud, video och film till undervisningen. I början 

av 1990-talet återupptog Juhlin Svensson sina studier i pedagogik, och intresset för läromedel och dess 

användning i undervisningen väcktes till liv. Sedan mitten av 1990-talet arbetar Juhlin Svensson som 

lärare i pedagogik vid Mälardalens Högskola och då framförallt med lärarutbildning.

Juhlin Svenssons studie bekräftar användningen av traditionen med pedagogiska texter i form av 

läroböcker (2000 kap3:67). Tidigare har begreppet pedagogisk text definierat läroboken och 

övningsboken som skiljts sig från annan som används i undervisningen såsom skönlitterära texter, 

tidningsartiklar och så vidare. Selander som jag nämnde tidigare har skrivit om och resonerat kring 

begreppet pedagogiska texter ett flertal gånger i sina texter. Lärares förklaring till varför de använde 

pedagogisk text var på grund av lärobokens utformning, den produceras för en bestämd, 
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institutionaliserad användning i ett system med egen social organisering. Juhlin Svensson kunde hitta en 

annan riktning vad gäller läroboksanvändandet nämligen att när enskilda lärare kände att de själva hade 

möjlighet att bestämma användes läroboken i mindre utsträckning. Resultaten från Juhlin Svenssons 

undersökning visar också att lärares sätt att undervisa med läroboken skiljde sig från sättet vid val av 

alternativa läromedel. Juhlin Svensson skriver ”//..// deras lärarstil/strategi hade en avgörande betydelse 

för vilket sätt den pedagogiska texten var bunden till undervisningen” (2000 kap 3:67). I likhet med 

tidigare forskning, från början av 1980-talet, har Juhlin Svenssons studie visat samma resultat vad gäller 

utformningen av arbetssätt då lärare använde sig av pedagogiska texter i jämförelse med andra 

läromedel. Det som särskilde hennes studie från forskning var att lärarna hade en större variation i 

arbetssätt. Det studien också visade är att bundenhet till pedagogiska texter i undervisningen ledde till 

fler gemensamma genomgångar för eleverna. När informationsteknologin som är ett alternativt 

läromedel, användes i klassrummet fick användningen av pedagogiska texter mindre utrymme. Det här 

ledde också till ökad elevaktivitet i undervisningen. Studiens resultat pekar på att användandet av IT kan 

vara en generationsfråga, där de yngre lärarna var mer positiva inställda till IT (Juhlin Svensson 2000 

kap 3:67).

Juhlin Svensson skriver i sin avhandling hur olika skoltraditioner påverkar val av läromedel (se tabell i 

bilaga nr 2). Hon presenterar två olika program, medieprogrammet från en stor skola och 

naturbruksprogrammet från en mindre skola. I den stora skolan genomfördes undervisningen utifrån 

lärarcentrerat arbetssätt, det kan delvis härledas till att ämneslärarna var i majoritet (Juhlin Svensson 

2000 kap 3:42). Hon specificerar en annan skillnad nämligen att ämneslärarna i kärnämnena valde att ha 

elevernas lärobok som grund för undervisningen. Medieprogrammets storlek kan vara en annan 

förklaring menar Juhlin Svensson och intresset för det nya ämnet erbjöd en serie producerade läromedel. 

Det kan förklaras med att yrkeslärarna tog till sig den skoltradition som innebar arbete med elevens 

lärobok (Juhlin Svensson 2000 kap 3:42). Till skillnad från den stora skolan var yrkeslärarna i majoritet 

i den mindre skolan och där fanns ingen framträdande skoltradition där man utgår från elevens lärobok 

som grund för undervisningen. Istället valde ämneslärarna på den mindre skolan att arbeta mer 

elevcentrerat, det vill säga att använda andra läromedel än läroboken som bas för undervisningen. I den 

mindre skolan utvecklades en mer individanpassad modell för undervisningen främst i ämnena svenska 

och engelska. En lärare uttryckte sig som att eleverna fick i och med det här arbetssättet ökad 

självkänsla, att eleverna arbetade på bra och utvecklades. Om elevernas utveckling kan härledas till 

arbetsmodellen är svårt att svara på (Juhlin Svensson 2000 kap 3:43).
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Juhlin Svensson presenterade tre olika lärarstilar och användning av läroboken i klassrummet (2000 kap 

3:48). Den ena läraren använde en lärobok som hon själv varit medförfattare till, på så vis utgår 

författarinnan från att läraren arbetar med egenproducerade texter. Eleverna hade i läroboken tillgång till 

beskrivningar av kursens mål, den innehöll också en planering för vad som förväntades av eleverna. 

Undervisningen utfördes med inplanerade gemensamma genomgångar. Den andra läraren användes inte 

läroboken aktivt, däremot kunde eleverna ha med sig den. Elevinflytande och elevdelaktighet var 

grunden för arbetet i klassrummet. Läraren hade ett bra samspel med eleverna, var lyhörd och var 

flexibel i sin planering. När eleverna argumenterade varför de ansåg det förslag på planeringen inte var 

bra ändrade läraren sitt upplägg. Den tredje läraren använde läroboken som en grund för 

undervisningen. Eleverna som inte hade sina läroböckerna till klassrummet blev tillsagda att hämta dem. 

Emellanåt kunde lärobokens texter kompletteras med aktuella texter, speciellt i de högre klasserna. 

Arbetssättet för undervisningen var föreläsningsform med gemensamma arbetsfrågor som eleverna 

arbetade med enskilt. Arbetsfrågorna var sedan underlag för kommande förhör. Juhlin Svensson 

observerade att eleverna var stökiga under lektionen och läraren fick lägga ner mycket energi och tid på 

att tillrättavisa dem (Juhlin Svensson 2000 kap 3:48).

Så här sammanfattar Juhlin Svensson de tre olika lärarstilar/strategier som vid genomförandet av 

undersökningen kom fram till följande, alla tre lärarna har tillgång till läroboken men arbetar med den 

på olika sätt och ger läroboken olika stort utrymme i undervisningen. De olika lärarstilarna lägger 

betoning och kunskapsförmedling på olika sätt, när kunskapen förmedlades genom hög elevaktivitet 

sker en processinriktad inlärning. När kunskapsförmedlingen blir en upprepning av det skrivna i 

läroböckerna ligger betoningen i att reproducera kunskap förespråkades av en produktinriktad 

pedagogik (Juhlin Svensson 2000 kap 3:48).

5 Teori
Jag presenterar min teori som bygger på Tom Wikmans forskning. I mitten av 1990-talet började 

Wikman sin forskning som resulterade i boken På spaning efter den goda läroboken – om pedagogiska 

texters lärande potential (2004). Wikman är lärare, forskare och numer läromedelsförfattare också. 

Hans forskning är inte riktigt i linje med min undersökning då mitt fokus har varit på tidningsartiklar 

och dess användning i undervisningen. Jag väljer ändock att använda hans teori som bygger på 

läroboksanvändandet i undervisningen. Till grund för Wikmans arbete om synen på läroboken som ett 
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arbetsredskap i undervisningen utgår han från Johnsens tabell där fyra olika nivåer på 

läroboksanvändandet i undervisning. Jag presentera mer utförligt tabell nedan och jag kommer i min 

sammanfattning visa var i skalan mina informanter befinner sig  utifrån det material jag har.

Först ger jag här en kort bakgrund och lite mer ingående vad Wikman själv skriver om läroboken och 

dess roll i skolan och undervisningen. Lärobokens/läroböckers ändamål är att främja lärandet menar 

han. Läroböckerna ger en riktlinje om vad som är centralt för att lära sig. Arbetssättet för 

kunskapsförmedlingen av informationen i läroböckerna som lärare använder sig av blir modellen för 

lärande. Skolan och undervisningen är på ett eller annat sätt styrande av läromedel. Lärare är inte 

bundna till läroboken, menar Wikman men skolmiljön som sådan begränsar. Den verksamhet som 

skolan bedriver är styrande och medför i längden en begränsning när det kommer till elevers frihet 

(Wikman 2004:82). Jag kommer nedan att beskriva den teori som Wikman framför om läroböcker och 

visa i mina resultat var jag finner stämmer överens med mina informanter och den informationen de har 

delgivit mig.

Enligt Wikman är läroboken i praktiken som ett redskap för förmedling av kunskap och har en stark 

position i undervisningen. Den undervisningen som tar sitt avstamp i läroboken kan vara ett tecken på 

väsentlig och lärarcentrerad inriktning. Han hävdar också att de lärare som behärskar sitt ämne inte 

behöver läroboken. Det Wikmans studie visar är att lärares behörighet och erfarenhet har betydelse för i 

hur stor utsträckning läroboken används i undervisningen. Lärarens längd på utbildning och erfarenheter 

har betydelse för användandet av läromedel, ju längre utbildning desto mindre bundenhet till läroboken 

och dess betydelse i undervisningen. Studien har också visat att läroboksbundenheten varierar i de olika 

ämnena. Ett exempel är matematik där den är som störst. En förklaring till varför lärobokens ställning i 

undervisningen är fortsatt stark kan vara skolan som institution och tradition - traditioner är svåra att 

bryta. Wikman presenterar annan forskning i sin bok nämligen Koskenniemi som menar att läroboken är 

komprimerad och innehållet begränsat till ämnets mest väsentliga område. Av den anledning bör 

läroboken kompletteras med annat läromedel och Wikman presenterar andra forskare och nämner bland 

annat Åhlberg som menar att andra läromedel ska tillföra "det verkliga livet" i undervisningen. En annan 

förespråkare av alternativa läromedel är Dahlberg som menar att tidningar skulle kunna ersätta 

läroböckerna. Dahlberg hävdar att ett ensidigt användande av läroböcker kan innebära ett hinder för 

lärandet, då läroboksinnehållet är ”tillrättalagda texter” (Wikman 2004:86-87).
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Tolkningen som görs här av Wikman är, menar han, att läroboken leder bort den lärande från det äkta, 

verkliga livet med nedsatt motivation som resultat. Genom att använda andra texter och läromedel än 

läroboken kan det leda till ökad motivation hos eleverna. Wikman skriver också att det som är 

lärobokens syfte att främja elevers lärande kan samtidigt vara ett hinder för det. Resultaten från 

Wikmans forskning har givit oss följande tabell vad gäller kartläggning av lärobokens utbredda 

användning i undervisningen. Kolumnen längst till vänster visar att läroboken styr undervisningen och 

kolumnen längst till höger visar ingen användning av läroboken alls. Variationen däremellan är stor 

(Wikman 2004:89-90). Wikman använder sig av tidigare forskning och presenterar nedanstående tabell 

där Johnsen skiljer läroboksanvändningen på fyra olika nivåer. Jag kommer använda mig av hans teori 

kring det här och visa hur det ser ut bland mina informanter.

Läroboken
utgör innehållsmässigt
och metodmässig
utgångspunkt för
undervisningen.

Läroboken
används som 
utgångspunkt för
övningar.

Läroboken
används som referens.

Ingen användning av 
läroböcker.

Figur 1 Möjliga förhållningssätt till läroboken enligt Johnsen, Wikman (2004:90).

Dessa teorier eller resultat av studier finner jag bekräftar resultaten i min egen undersökning. Jag finner 

också delar i dem där lärare har gått från en läroboksfokuserad undervisning till en mer varierat val av 

läromedelsanvändning i klassrummet. Det kan vara missvisande att uttrycka sig på följande sätt då jag 

endast valt att intervjua lärare som just använder tidningsartiklar i undervisningen.

Jag nämner ovan i tidigare forskning om Juhlin Svenssons undersökning som presenterar tre olika 

lärarstilar. Jag finner det intressant vad Juhlin Svenssons observationer visade nämligen att beroende på 

lärarstil/strategi för undervisningen kan det antigen stimulera elevaktiviteten eller underminera den. I 

kommande avsnitt presenterar jag min empiri samt analys av den, det vill säga min tolkning av 

materialet. I sammanfattningen kommer jag utifrån min empiri att visa vad jag kommit fram till i min 

studie. Jag kommer att ge min tolkning med anknytning till Juhlin Svenssons observationer från mitt 

egna empiriska material. I slutdiskussionen drar jag paralleller från mina resultat till tidigare forskning 

och diskuterar det vidare. Kring följande fyra punkter som jag finner i Wikmans forskning kommer jag 

bland annat att diskutera mitt eget material:
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• Lärobok leder bort från lärande, det verkliga livet

• Nedsatt motivation hos eleverna

• Användning av andra texter ökar elevaktiviteten

• Lärobokens syfte är att främja lärande men kan bidra till motsatt effekt

Jag kommer i slutdiskussionen att koppla mitt resultat med både tidigare forskning och teori och 

diskutera det mer ingående.

6. Empiri
När jag kontaktade lärare genom e-post eller telefonsamtal och förklarade kort vad jag ville undersöka 

blev det vanligaste svaret: ”jag använder inte tidningar så mycket i undervisningen”. Av de många lärare 

som jag e-postade var det enstaka som svarade och totalt fick jag kontakt med sju lärare som kom att 

ingå i studien. Bortsett från de lärare som ingår i studien var det endast två som svarade att de för 

tillfället inte har möjlighet att avsätta tid för en intervju. Karl en av informanterna använder sig endast 

av tidningsartiklar i all undervisning. Maria använder sig av berättarteknik och förmedlar på så sett sin 

kunskap om ämnet utan läroböcker och använder sig av tidningsartiklar när det är något hon vill lyfta 

fram eller något som är kopplat till de eleverna arbetar med. Martin berätta att han inte använder 

läroboken utan att de har tillgång till nätbaserade böcker när han behöver använda läroboken, vilket inte 

är ofta. (Som nämnt tidigare är lärarnas namn fiktiva). Mina första frågor handlade om informanternas 

egna medievanor och allmänt om media i undervisningen. Det är för att jag vill få en bild av hur och när 

lärarna tar del av informationen som media presenterar. Lärarna i min studie uppgav att de på daglig 

basis läser de stora dagstidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, några av informanterna 

prenumererar även på dessa båda dagstidningarna. Därefter blev frågorna mer detaljerade om bland 

annat hur ofta de använder tidningsartiklar i undervisningen i allmänhet och religionsundervisningen i 

synnerhet. För att återgå till min fråga i början där jag frågar lärarna som ingår i studien om deras 

användning av tidningsartiklar i undervisningen och några svara blygsamt att de inte använder sig så 

mycket av tidningsartiklar i undervisningen. När jag vid intervjutillfället åter ställde frågan finner jag i 

svaren att de använder tidningsartiklar mer frekvent än de själva gav uttryck för första gången. En del av 

lärarna som även undervisar i andra ämnen, som exempelvis samhällskunskap och svenska, anser själva 

att de använder tidningsartiklar mer i dessa ämnen. Bortsett från att de läser dagstidningarna antingen i 
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pappersform eller på internet så lyssnar fem av informanterna även på olika radioprogram. Lisa, en av 

informanterna, berättade att hon även tittar på kunskapskanalen och intressanta debatter som rörde 

religion från tv. Karl, läraren som endast använder tidningsartiklar i undervisningen läser en del 

utländska (engelska) tidningar också, nackdelen med att använda utländska tidningsartiklar är det 

språkliga barriärerna.

Jag kommer närmare gå in på just vilka barriär lärare kan möta i användandet av tidningsartiklar i 

religionsundervisningen. En annan intressant fråga är när urvalsprocessen sker i sökandet av användbara 

tidningsartiklar i undervisningen vilket jag utvecklar i en senare del av uppsatsen nedanstående 

analysfråga. Martin uttryckte sig som följande;

Jag hittar det igenom, ja hur gör jag det, ja det är att man har dem här glasögonen på ständigt när jag läser. 
När jag läser någonting i tidningen så är den här påslagen ”kan/skulle jag kunna använda det här 
någonstans” så att ja så ofta som möjligt (intervju den 25:e nov.).

Jag tolkar det som att Martin har sökglasögonen på ofta för att hitta lämpligt användbart material. En 

annan lärare, Lotta, berättar att hon aktivt söker artiklar, det vill säga själv letar fram material i 

tidningar. Hon berätta också att man som lärare kan få tips på olika lärarforum om artiklar att använda, 

vilket hon använder sig av ibland. Jag fick möjlighet att åter samtala med Karl över telefon och 

diskussion kring valet av material kom upp. Han berättade att han ser det som olika steg i valet av 

material och att beredskapen för det är mer eller mindre aktiv. Den ena är när ”man stöter på någonting i 

tidningsartiklar som är i linje med det man arbetar med”. Det andra är ett aktivt sökande – ”vad vill jag 

undervisa om” blir ett ledmotiv för sökningen. Det tredje och sista är som Karl uttryckte det 

”specifikpedagogik” och menar att det svarar mot vad han som pedagog vill ge eleverna som han anser 

vara lämpligt. Jag tolkar det som att Karl vill ge eleverna ett mervärde och belyser även ämnen som inte 

är direkt kopplade till det som arbetas med. Lisa förde ett likartat resonemang som Karl och berättade 

också att som lärare har man kursmålen i bakhuvudet vilket betyder att man reflekterar över saker i ens 

omgivning antingen som en möjlighet till en ingång, eller en uppföljning eller ett avslut i ett 

studieområde. Med andra ord görs ett medvetet urval i vad/vilket material som kan användas, redan vid 

läsningen av tidningarna och eller lyssnandet på radio och tv. Det här leder mig in på mina analysfrågor 

som är ett redskap och som ligger till grund för att kunna besvara uppsatsens samtliga frågeställningar. I 

enlighet med hermeneutiken är det här också min tolkning av intervjusvaren jag har samlat in. Jag har 

valt att diskutera samtliga intervjusvar under en och samma fråga för att undvika upprepningar i svaren, 

19



då många av informanterna har gett mycket liknande svar. Jag tar även upp skillnaderna i svaren 

informanterna emellan.

6.1 Form av läromedel som används
Vad anser lärarna i min studie om läromedel och vilka olika läromedel använder de sig av i 

undervisningen. Lärarna som ingår i studien uppger fyra av sju att de använder sig av alla möjliga 

läromedel, allt från läroböcker till tidningsartiklar, radioprogram, dokumentärer både från tv och 

tidningar samt studiebesök. Karl är den lärare som inte använder lärobok alls. Maria berätta att hon 

ibland kan hämta information från läroböcker men väldigt sparsamt. Martin använde aldrig läroböcker i 

varje fall inte den skrivna, det vi kom och bekanta oss med som pedagogisk text. Martin använder sig av 

nätbaserade böcker i den mån han använder lärobok vilket är väldigt sällan. En av lärarna, Maria, som 

inte använder läroböcker eller i väldigt begränsad utsträckning, menade att tidningsartiklar har ett värde 

i sig och hon ser  inte dem som ett komplement till läroböcker på något vis. Både Martin och Maria 

uppger att de använder läroboken väldigt begränsat. Båda två litade på den kunskap de själva bar på och 

att den kunskapen var i lika stor grad eller större än den som läroböckerna förmedlar. Jag återkommer 

till varför vid nästa fråga.

Jag har ovan bara nämnt olika former av media som lärarna i studien använder sig av. Detta för att 

närma mig mina huvudfråga tillika analysfrågor som gäller tidningsartiklar i undervisningen. 

Tidningsartiklar innehåller olika former/genre av artiklar och en av följdfrågorna under intervjun var 

just vilka av dessa som användes och om det fanns någon genre som inte användes och varför? Om 

frågan om lärarna i min studie använder tidningsartiklar i undervisningen hade ett enhetligt jakande svar 

var svaret på följdfrågan mer spretig, vilket förvisso var en förutsättning för att ingå i studien då min 

sökning endast rörde just lärare som använder tidningsartiklar.

Lisa berättar att hon använder mest debattartiklar och även fördjupande texter som en reportageserie. 

Debattartiklar som jag skriver om i begreppsförklaringen tidigare i studien berör en speciell åsikt och 

ställningstagande. Reportage ger läsaren en mer detaljerad bild av ett fenomen och skribenten vill väcka 

läsarens sinnen, reportaget bör även den byggas på fakta. Hon uttryckte sig på följande sätt vid frågan 

om det finns texter hon inte använder eller anser inte kan använda sig av i religionsundervisningen. Lisa 

sa att vill hon inte ha en text så vill hon ändå ha den för att visa eleverna varför hon inte vill ha den.
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Hon utvecklar sitt resonemang om detta och menar att det är ett sätt att visa på skiljaktigheter, någon 

form av bollplank. Hon nämner också att om det är någon artikel som inte står för skolans ståndpunkter 

och värderingar bifogar hon kommentarer till artikeln. Det är enligt Lisa viktigt att belysa eleverna om 

att det är en persons åsikt och inte kollektivets. Det vill säga att de åsikter som framförs i tidningen 

tillhör en person och inte en hel religion. En annan aspekt som Lisa lyfter fram till att välja olika 

synvinklar i ett ämne, situation eller händelse är för att ge eleverna en mångfacetterad bild av 

densamma. Det syftar till innehållet i tidningsartiklarna. Lisa använder sig också av tidskriften 

läkartidningen där hon finner artiklar som diskuterar olika etiska frågor. När jag granskar svaren 

ytterligare så kan jag se nyansskillnader vad gäller innehållet i de olika genreartiklarna. Tre av 

informanterna är överens om att det kan finnas artiklar som är känsliga eller rör ett känsligt ämne, men 

samtliga informanter menar också på att det är just dessa artiklar som är viktiga att diskutera. Karl och 

Martin framförde också vikten av att vara tydlig och att det i mångt och mycket handlar främst om hur 

man presenterar materialet. Blir det tydligt för eleverna varför och vad syftet är med artikeln är mycket 

vunnet. Med andra ord väljs en del tidningsartiklar ut av informanterna  även artiklar som de anser berör 

ett ”svårt ämne” för att visa eleverna varför de väljer att arbeta med den artikeln. Martin uppger att han 

använder också debattartiklar och reportage men även korta notiser. En notis är en kortare form av 

nyhetsartikel där ingressen utelämnas. Karl använde nästan aldrig nyhetsartiklar medan Maria använder 

nyhetsartiklar men inte artiklar från kvällspressen.  Niklas uttryckte att han främst använder krönikor 

och utredande artiklar och ibland även debattartiklar. Krönikor är av en mer personlig karaktär och 

syftet är att det skall underhålla läsaren. Lotta använder debattartiklar och andra ledartexter, 

ledartexterna diskuterar olika aktuella samhällsfrågor. Petra som jag hade e-postkontakt med använder 

sig främst av teologiska, filosofiska artiklar samt artiklar som belyser genus. Tyvärr har jag inte haft 

möjlighet att följa upp frågan med Petra som rör valet av genre i tidningsartiklarna. Vidare var fokus på 

undersökningen inte genusdefinierad men det vore en intressant vinkel att ta upp.

Det fanns dock en gemensam nämnare vad gäller den språkliga aspekten och det var att de stora 

dagstidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har ett rikare och fylligare språk enligt lärarna. 

En av anledningarna till att lärarna väljer artiklar från dessa tidningar var just positivt ur ett språkmässigt 

perspektiv. Informanterna var rörande eniga om att de språkliga barriärerna i en del genrer påverkade 

men att det var främst elevunderlaget som kom att styra det valet oftast. Det betyder att val av 

tidningsartiklar innehållsmässigt inte hade någon betydelse däremot elevunderlaget påverkade och 

styrde val av artiklar ur ett språkligt perspektiv. De framkom också att de som oftast valde att diskutera 
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artiklarna och jobba med den språkliga delen lite extra gjorde det antingen i samråd med svensklärare 

eller om man hade den kombinationen som en del av lärarna har.

6.2 Urvalsprocess
Jag kommer här in på vilka skäl lärarna anger för valet av den/de former av tidningsartiklar som de 

använder samt vilka didaktiska överväganden gör lärarna i urvalet av artiklar. Materialet från 

intervjuerna visar att alla lärarna väljer dagsfärska artiklar som berör aktuella ämnen. Lärarna i studien 

väljer även en del artiklar som inte alltid är dagsfärska men som har ett fortsatt högaktuellt ämne att 

diskutera. ”Det ger ett mycket bra underlag för en diskussion i klassrummet och debatt i aktuella och 

tidslösa ämnen”,  som Karl uttryckte det. Det är också utvecklande och stimulerande för lärare att arbeta 

med tidningsartiklar, det är en stor inspirationskälla, anser Karl. Ytterligare en aspekt som jag kom in på 

i föregående avsnitt är den språkliga biten där man kan arbeta med nya begrepp och svårbegripliga ord. 

Det är en större variation i språket i tidningsartiklar till skillnad från läroboken som håller en mycket 

enkel språklig nivå, uppger Karl. Lisa uttryckte sig också att ämnet religion får en mening i att använda 

sig av tidningsartiklar och andra läromedel som exempel tv-klipp. Det är inte bara i Mellanöstern 

religionen finns utan i vår dagspress och omkring oss, enligt Lisa. Det förekommer att ämnena som tas 

upp i tidningsartiklar, dokumentärer eller olika former av reportage inte är tidsbundna, de behöver inte 

alltid vara dagsaktuella för att väcka elevers intresse för ämnet. De flesta av informanterna är också 

eniga om att eleverna visar ett större intresse runt arbetet med tidningsartiklar. En intressant iakttagelse 

som Lotta gjorde i korridorren på skolan var:

det som är roligt är att se eleverna pratar om undervisningen utanför undervisningen och visar varandra 

artiklar och de, en elev, jag har aldrig sett en elev gå med en lärobok och vara på en rast och ”säga titta” här 

men däremot har jag sett elever som visar artiklar för varandra och pratar om artiklar när det är rast, så det är 

främst det att det blir en verklighetsanknytning (intervju den 25:e nov.)

Jag tolkar materialet från intervjuerna som tyder på att det vardagliga, verkligheten som är här och nu, 

omkring oss som diskuteras i klassrummet gör ämnet mer givande för eleverna att både dela med sig till 

andra skolkamrater och att vara med i debatt och diskussioner som sker i klassrummet.

En annan mycket viktig punkt som lyfts fram i skolans värld men också i samhället i stort är den 

källkritiska synen på det vi läser och hör framförallt genom media och sociala medier i stort. När jag 
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läser och tar del av skolans styrdokument upplever jag att det nya ledordet är källkritik, det ligger som 

ett mantra över alla kurser i den nya läroplanen. Samtliga lärare gav uttryck att ur ett källkritisk 

perspektiv väljer att använda tidningsartiklar, det är lättare att vara kritisk till en artikel än till en 

lärobok, framförde Lotta. I alla ämnen och kurser skall eleverna kunna läsa och granska en text kritiskt, 

vem har skrivit artikeln, vad för sorts av artikel det är och vilken vinkling den tar sig i uttryck är några 

frågor som eleverna bör uppmärksamma, enligt Lotta. Det källkritiska perspektivet kom ofta fram under 

intervjun, vilket vara gemensamt för informanterna. Att det är viktigt och att det står tydligt i läroplanen 

och styrdokumenten för Lgr 11 framkom flera gånger. Tre av informanterna ger uttryck för att det kan 

finnas ett hinder vad gäller innehållet i en del artiklar, där vissa elever uppfattar artikeln som stöttande 

och kränkande. Samtidigt lyfter de sju informanterna upp samma skäl till varför man som lärare bör 

välja att diskutera dessa svåra ämnen. De har framkom två skäl det ena är vikten av att belysa ämnet och 

händelsen och det andra att när lärarna tillsammans arbetar och bearbetar texten noggrant finns inga ”för 

svåra” ämnen. Samtliga lärare lyfter fram att det är viktigt att diskutera även svåra frågor för att visa på 

en variation och komplexitet i ämnet. Jag tolkar materialet att lärarna också anser att det är av vikt, som 

jag nämnt tidigare, att visa på mångfalden, att visa de gråskaliga nyanserna.

6.3 Upplevda begränsningar, brister och kritik mot läroboken från lärare
Vilka begränsningar eller brister anser lärarna att det finns i läroböcker. Om det finns kritik från ett 

lärarperspektiv mot läroböcker, var i ligger detta i så fall? Den kritik jag funnit i mina intervjuer är att 

lärarna anser att läroböckerna är för fattiga dels vad gäller det språkliga och dels innehållsmässigt. Även 

om läroboksförfattare skall vara objektiva och kan lärare ändå skönja en transparens i böckerna. När 

Lotta själv var lärarstudent valde hon att göra en läroboksanalys just på religionsböcker och upptäckte 

att läroböckerna var vinklade, detta är en mycket vanlig iakttagelse, läroboksanalyser är en vanlig 

företeelse bland studenter. Läraren Niklas anser att läromedelsförfattare inte är insatta i ämnet på ett 

personligt plan, vilket medför att läroboken inte blir så mångfacetterad. Den kunskapen författare 

förmedlar genom läroböckerna är kunskap som de själva har inhämtat genom andra böcker. Jag tolkar 

Niklas som att han menar att det är när en person levt religionen först då kan hen ge en närmare bild av 

dess ”sanna” sida. Han berättade att han har tillbringat ett par månader i ett buddhistiskt tempel i Tibet 

och först då lärde sig mer om den och fick större förståelse för religionen. Med andra ord kan levd 

religion enligt Niklas på olika nivåer ge en större förståelse för religionen.
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Läroboken/läroböckerna saknar också mångfald ansåg informanterna, det vill säga olika synvinklar och 

perspektiv från samma religion. Det är inte bara lärarna som är kritiska till att informationen i 

läroböckerna snabbt blir inaktuell även läroboksforskare anser det vara av stor vikt att läroböcker är 

uppdaterade, skriver Sandström på skolverkets hemsida. Frågan är hur man löser det? Hinner inte den 

tryckta bokens information bli gammal redan innan den kommer ut till skolorna efter alla granskningar? 

Är webb/-nätbaserade böcker ett framtida alternativ för att möta den kritiken? Av de fyra informanterna 

som använder läroboken som en del i undervisningen anser att tidningsartiklar och andra alternativa 

läromedel är ett komplement till läroböckerna då dessa bland annat saknar mångfacetterad information. 

En annan gemensam synpunkt om läroboken är att lärarna som oftast använder tidningsartiklar för att 

belysa det de själva anser boken inte tar upp eller behandlar. Martin som väldigt sällan använder 

läroboken, använder sig mer av länkar till några digitala böcker som de på skolan har tillgång till. Han 

anser att han på ett bättre sätt kan förmedla lärobokstexten än vad läroboken gör. Skolan Martin och 

Lotta arbetar på finns det smartboards i alla klassrum vilket gör det mycket lättare för lärare att visa 

tidningsartiklar och de nätbaserade läroböckerna för eleverna. Även eleverna har tillgång till artiklar och 

de digitala böckerna då alla eleverna på skolan har egna bärbara datorer. Jag tolkar att Martin ser på de 

digitala böckerna mer som ett komplement till tidningsartiklar och andra läromedel då han uttrycker att 

han utgår och bygger undervisningen på artiklar. Läroböckerna, enligt Niklas, belyser sällan vad 

religionsutövarna själva tycker om den egna religionen. Han brukar arbeta med artiklar hämtade ur 

judiska, islamistiska, kristna samt humanistiska tidningar som visar en sekulär livsåskådning. Den 

formen av tidskrifter belyser religionen från en religionsutövares perspektiv. Läroböckerna ger en 

geografisk sammanfattning tycker Lisa och menar att boken behandlar religionerna på en teoretisk nivå 

medan artiklarna skriver om hur det händer i praktiken.

En annan kritisk röst, som visserligen inte gäller läroboken som ett redskap i klassrummet direkt utan 

som blir en konsekvens till att använda den, är att lärarna upplever sig ha tidsbrist, vilket oftast leder till 

att de använder sig av läroboken. Detta stämmer också med den tidigare forskningen som framkommit i 

Korsells undersökning (2007:99). För att få en helhets bild av kritiken mot läroboken presenterar jag en 

kort summering av den information som framkommit från intervjuerna med informanterna som ingår i 

studien.

• Fattig och enkelt i språket

• Fattigt vad gäller innehållet – inget djup
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• Läroboken är inte objektiv – den är vinklad

• Läroboksförfattare förmedlar kunskapen som är hämtad från andra källor

• Den saknar mångfald – det vill säga olika synvinklar och perspektiv. Inte mångfacetterad

• Informationen blir snabbt inaktuell

• Boken saknar information om speciella händelser

• Läroböckerna ger en geografisk sammanfattning – på en teoretisk nivå

7. Sammanfattning/Slutsats
Vilka former/genre av tidningsartiklar använder sig lärare av i religionsundervisningen?

En tidning innehåller många olika former/genre av artiklar. Artiklarna i en dagstidning delas in i två 

olika kategorier, den ena är faktatexter och den andra är åsiktstexter. Texter som ingår i kategorin 

faktatexter är bland annat nyhetsartiklar, notiser, reportage och personporträtt för att nämna några. 

Texter som innehåller åsikter från skribenten eller journalisten är ledaren i tidningen, debattartiklar samt 

krönikor. Precis som informanterna påpekar att genom arbetet med tidningsartiklar tränar eleverna upp 

sin källkritiska förmåga. Frågor som elever behöver ha i bakhuvudet vid läsningen av tidningsartiklar är: 

Vem har skrivit texten? Varför har texten skrivits? Vad är syftet med den? för att nämna några. Det som 

framkommer i intervjuerna att lärarna använder sig av både faktatexter och åsiktstexter i 

undervisningen. De olika genrerna i tidningsartiklarna tränar upp elevernas källkritiska förmåga.

Det är inte enbart dagstidningar lärare använder sig av utan också av olika tidskrifter såsom 

läkartidningen. Den tar upp olika artiklar som berör ”livets början”, ”när livet slutar” där eleverna får 

möjlighet att bland annat diskutera olika etiska frågor. Andra tidskrifter som används är från olika 

religiösa profiler som innehåller texter som  belyser religionen ”inifrån” en religiös synvinkel.

Med andra ord använder sig lärare av ett brett spektrum av olika former och genre av tidningsartiklar för 

att tillgodose religionskunskapsämnets mångfald. Ett spektrum från ledarsidor, debattartiklar till 

nyhetsartiklar och reportageserier.

Vilket är syftet ur ett lärarperspektiv med att använda tidningsartiklar?

Jag återkommer till det källkritiska perspektivet här som ligger som ett mantra genom skolan 

styrdokument. Informanterna i studien anser det vara lättare att var källkritisk mot en tidningsartikel där 
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skribent och tidningens inriktning och åsikter är framträdande. Det finns också en möjlighet för lärarna 

att belysa en händelse eller situation från olika perspektiv, och visar på ämnets komplexitet och hur 

mångfacetterad religionen är. Religion är inte bara svart och vitt, utan lärare behöver visa på 

gråskaligheten i ämnet också.

Genom att använda tidningsartiklar och andra alternativa läromedel har forskning visat att dels erbjuder 

lärare en mer varierad undervisning och dels blir eleverna mer engagerade och bidrar till undervisningen 

med livfulla diskussioner. Mina informanter påpeka att de ser en ökad elevaktivitet och det är en stark 

anledning till att de väljer att bland annat arbeta med tidningsartiklar i undervisningen.

Lärarna som ingår i studien nämnde också att det är viktigt att diskutera aktuella händelser och ämnen 

som tas upp i tidningarna. Religionen-/er som tas upp i tidningsartiklar är en form av representation av 

”det verkliga livet” därför är det av stor vikt att samtala kring det. Eleverna ges också möjlighet att lära 

om ”andra” religioner och upptäcka nya perspektiv både från den egna tron om det utövas och andra 

religiösa tillhörigheter.

Vilka didaktiska överväganden ställs lärare inför vid val av tidningsartiklar?

En av informanterna Lisa mena att kursmålen sitter i bakhuvudet vilket innebär en mer eller mindre 

aktiv beredskap på vad eleverna behöver få med sig. Martin har ständigt på sökglasögonen för att hitta 

lämpligt material att arbeta med. En annan lärare berätta om olika steg i sökprocessen, det kunde vara 

material till ett projekt i startgroparna, eller material till ett projekt som håller på att avslutas eller ett i 

framtiden påtänkt arbete. Lärarna gör med andra ord ett medvetet val redan vid läsningen av 

tidningsartiklar.

Lärarna arbetar med aktuella och vardagliga ämnen för att prata om ”levd” religion, verkligheten som 

den är här och nu. Lärarna styr valet av artiklar efter elevunderlaget i klassen, variationen i valet av 

tidningsartiklar ur en språklig aspekt var större hos de skolor som både har yrkes – och 

studieförberedande klasser. De artiklar lärare skulle vilja välja bort används av just den anledningen och 

valet motiveras för eleverna. Det finns inga ämnen som är ”för svåra” så länge lärare och elever arbetar 

med texterna tillsammans.

Jag presenterar i det här stycket min tolkning av informanternas svar gällande läroboken kopplat till 

Wikmans forskning om läroboken och dess användning i undervisningen. Lärarna som ingår i min 
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studie visar att två av dem Karl och Maria finns enligt Wikmans modell på yttersta högerkanten, jag 

skulle också vilja inkludera Martin där men då han nämnde att han tillfälligt kunde använda digitala 

läroböcker på nätet räknar jag honom tillsammans med Lisa och Lotta som mer använde boken som en 

referens. Ingen i studien, som jag väljer att tolka materialet, finns på den vänstra kanten, som innebär att 

läraren utgår från läroboken i undervisningen och planeringen av densamma. Wikman menar att oavsett 

var i skalan lärare befinner sig så utgör läroboken en viktig faktor vad gäller skolarbetet (2004:90). Hur 

mycket använder eleverna läroböcker kontra alternativa läromedel vid olika grupparbeten?

Det ovannämnda ligger helt i linje med Juhlin Svenssons studie och presentation av de olika 

lärarstilarna/strategier som betonar vikten av elevcentrerad undervisning. Juhlin Svenssons 

undersökning visar att den lärarstil som använder olika former av läromedel och som är minst kopplad 

till läroboken som formare av undervisningen har en mer elevcentrerad undervisning. Den visar också 

enligt Juhlin Svenssons observationer att eleverna med dessa förutsättningar arbetar eleverna bra. Jag 

finner utifrån det materialet jag har att majoriteten av lärare i studien har en elevcentrerad undervisning 

och där eleverna till viss del får komma med synpunkter och önskemål gällande utformningen av 

elevuppgifter. Lärarna har uppgivit att de möter ett större engagemang och mer givande diskussioner i 

klassrummet i valet av tidningsartiklar och andra alternativa läromedel.

I förlängningen skulle det vara intressant att se detta ur ett elevperspektiv och att även göra 

observationer av hur lärare konkret arbetar med alternativa läromedel. Det skulle också vara intressant 

att se och höra vilka argument de lärare som säger sig inte använda tidningsartiklar i undervisningen och 

då främst i religionsundervisningen i jämförelse med det min studie visar. Där informanterna betonade 

betydelsen av variation och mångfald.

Använd fler och olika former av läromedel det gynnar undervisningen och det utvecklar elevers 

förmågor som de demokratiska människovärde som bland annat tas upp i styrdokumenten. Jag har i min 

studie medvetet valt att inte koppla min undersökning till läroplanen och styrdokumentens roll vad 

gäller val av text och material för undervisningen och dess påverkan av densamma.
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8. Slutdiskussion
I det här avsnittet presenterar jag bland annat mer utförligt resultat av min studie i relation till tidigare 

forskning. Min absolut första tanke gällande undersökningen bestod av två olika spår, där det ena var att 

studera hur lärarna anser att tidningsartiklar kan gynna religionsundervisningen och det andra om det 

fanns några skillnader mellan olika skolor och deras geografiska plats i länet. Det sistnämnda fick jag 

snabbt förkasta då jag inte lyckades få det gensvar från lärare som jag sökte. Min studie har dock visat 

att oavsett skolform och geografiska plats finns det få skillnader vad gäller valet av artiklar för 

undervisningen. Däremot gav några av informanterna uttryck för att de gjorde skillnad ur en språklig 

aspekt i urvalet av tidningsartiklar när det gäller de olika studieinriktningarna det vill säga om det var 

yrkes - eller studieförberedande program. Jag har i min sökning av informanter medvetet valt att 

kontakta lärare både män och kvinnor. Det jag fann som var ett mindre medvetet val är att informanterna 

har olika bakgrund vilket jag ser som positivt då jag får en bredare spridning vad gäller även den 

aspekten.

8.1 Forskningen och valet av läromedelsform i undervisningen
Forskningen jag har valt att studera och använda mig av har beröringspunkter oavsett dess olika 

infallsvinklar, det gemensamma är läroboken i centrum. Jag har därför valt nedan nämnda tre forskare: 

Korsell som har undersökt lärobokens och läromedelsanvändning i grundskolan, Juhlin Svensson som 

undersökt läromedel på gymnasieskolan och Wikman som spanat efter den goda läroboken. Jag kommer 

också presentera mina analysresultats avvikelser från den tidigare forskning som jag har tagit del av. 

Min undersökning behandlar tidningsartikel användandet i religionsundervisningen på gymnasiet. Mitt 

fokus har varit att samtala med lärare som använder tidningsartiklar i undervisningen och i huvudsak i 

religionskunskapsämnet. Till skillnad från tidigare forskning som har läroboken som en gemensamma 

central punkt och där samtliga tre redogör för lärobokens starka ställning i skolan har jag endast 

fokuserat på tidningsartiklar i undervisningen. Förklaringen som framfördes av Wikman gällande 

lärobokens ställning är att skolan som institution och dess starka tradition är en bidragande faktor till 

det.

Utifrån mina informanters inställning till valet av tidningsartiklar och andra alternativa läromedel 

upplever jag att det har skett en förskjutning av inställningen och synen på läroboken som en central del 

i undervisningen. Förvisso har jag enbart intervjuat lärare som använder tidningsartiklar och alternativa 

läromedel i undervisningen och inte enbart läroboken. Min tolkning av de forskningsresultat jag har 
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tagit del av och även hittat gemensamma nämnare till min egen studie vad gäller synen på läroböcker 

och dess användningsområde är min utgångspunkt till ovannämnda uttalande. Några av informanterna i 

min studie gav uttryck för att det i vissa situationer var enklare att ta till läroboken. Korsell nämner 

också att ju osäkrare lärare är i ett ämne desto mer förlitar man sig på läroboken. I min studie var det en 

lärare som gav uttryck för det resonemanget. En annan lärare i Korsells undersökning förde samma 

resonemang men menade att på grund av det valde flera alternativa läromedel för att öka sin och 

elevernas kunskap om det specifika ämnet. I linje med tidigare forskning har några av lärarna jag 

intervjuat berättat att de kan följa den struktur som läroboken har och att boken har en ”röd tråd” genom 

hela religionskunskapsämnet. Jag tolkar det som att lärarna menar att det finns en tydlighet, inte minst 

genom ett historiskt tidsperspektiv i läroböckerna. Tre av lärarna i studien, Karl, Martin och Maria som 

aldrig eller väldigt sällan använder läroboken tyckte att de själva kunde förmedla den information som 

finns i läroböckerna på ett bättre och begripligare sätt för eleverna. Det går att dra en parallell till Juhlin 

Svenssons undersökning där hon skriver att när lärarna själva kunde påverka valet av lärobok minskade 

användningen av densamma (2000 kap 3:67). Skillnaden ligger dock i att mina informanter inte 

använder läroboken eller väldigt sällan. Jag tolkar också informationen från lärare att de önskar ha mer 

tid att planera och använda tidningsartiklar och alternativa läromedel för det gynnar undervisningen.

Vidare beskriver jag här i korthet det Wikmans studie har bidragit till nämligen formuleringen av en 

tabell om läromedelsanvändning som jag nämnde i teoriavsnittet som behandlar Wikmans forskning. 

Den finns som bilaga i uppsatsen. Han har skapat en tabell där han ställer upp synen på läroboken och 

dess användning i undervisningen. Skalan går från vänster där lärarna är styrda av läroboken i 

undervisningen till längst ut på höger sida där ingen lärobok används i undervisningen. Ytterligare två 

kolumner finns där den ena är att lärobokens övningsuppgifter används och den andra att läroboken 

används som referens.

8.2 Urvalsprocessen och kunskapsförmedling
Informationssökningen är mer eller mindre aktiv enligt Martin en av lärarna i min studie uttryckte sig 

på. Det viktiga är enligt lärarna att inte begränsa sig i sin sökning. Användbart material finns omkring 

och mitt ibland oss. Man skulle kunna likna lärarna i studien med en vandrande sökdetektor som ger 

utslag när de stöter på eller ser något som är användbart i undervisningen. Det kan vara material till ett 

pågående projekt, ett tilltänkt eller ett som skall avslutas. Det kan finnas tidningsartiklar som inte rör det 

aktuella arbetet för tillfället men som belyser viktiga händelser som påverkar elevers vardag det är då 
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viktigt att ta upp det. Mycket av det som tas upp i tidningsartiklar är dagsfärskt och enligt lärare i min 

studie är det bra ifall det kan finnas utrymme att eleverna ges möjlighet att diskutera det. Jag tänker på 

situationer och händelser som har påverkat unga i och med IS framväxt i mellanöstern, konflikterna i 

mellanöstern där det krigas i religionens namn. Unga svenska åker ner för att kriga för organisationen 

IS. Händelser som olika uttalanden kring den politiska debatten jag tänker speciellt på Sverige 

Demokraterna och en del lärare i studien nämnde artiklar med dåvarande partiledare för Sverige 

Demokraterna.

Lärarna i min studie framförde tydligt att de kunde se en skillnad i elevernas intresse när de använde 

tidningsartiklar och andra läromedel än läroboken. Det tycker jag är väldigt talande för att fler lärare 

borde vilja använda sig av tidningsartiklar i kombination med tv-klipp, radio och film för att göra 

ämnets komplexitet rättvisa. Samtliga lärare förmedla att de kunde se en förändring i elevernas 

engagemang i klassrummet, tycker jag är av stor vikt att lyfta fram. Några av lärarna gav uttryck att 

eleverna visade engagemang genom samtal, konstruktiva och livliga diskussioner när de i 

undervisningen använde sig av högaktuella tidningsartiklar som berör. Jag tolkar det som att lärare har 

lyckats med sitt uppdrag när man kan få eleverna att diskutera både det vi kallar för ”vardagsreligion” 

samt tunga ämnen som hör religionen till.

I Juhlin Svenssons avhandling kommer läsaren i kontakt med olika lärarstilar/strategier för 

kunskapsförmedling. En av lärarna i Juhlin Svenssons undersökning utmärkte sig genom att mesta 

använda sig av alternativa läromedel och att läraren var lyhörd för elevernas synpunkter och 

ifrågasättande och tillsammans med eleverna satte agendan för undervisningen. Jag tolkar det så att 

svaret från alla mina informanter faller i linje med den formen av lärarstil och kunskapsförmedling. 

Enligt lärarna bidrar det till engagemang och diskussioner på bred front i klassrummet när eleverna får 

vara delaktiga i undervisningen. Om det är kopplat till skolans styrdokument där elevdelaktighet och 

inflytande är ett ledord låter jag vara osagt.

Kan det vara som forskningen visar att ju mer bunden till läroboken en lärare är desto mer antar hen en 

katederundervisning i klassrummet? Jag har inte tittat närmare på om så är fallet men det skulle vara en 

mycket intressant aspekt att undersöka framöver och försöka hitta vägar till att frångå det. Hur kan man 

utveckla yrket för att gynna elevers resultat och lärares arbete? Vi finner både i Korsells undersökning 

och i min studie att tidsbrist är en faktor till att lärare använder läroboken. Den andra faktorn är när 

30



lärare känner sig osäkra i ämnet (2007:99). Jag tolkar mitt material att majoriteten av lärarna i studien 

förlitade sig mer på den egna kunskapen än det som finns i läroböckerna. Jag förstår att lärarna i min 

studie kanske inte är representativa speciellt med tanke på min sökning som hade fokus på lärare som 

använder tidningsartiklar i undervisningen.

Korsell skriver att lärare vill bli inspirerade av ett läromedel och inte styrda av det. Läromedlet skall 

vara som en handledning där lärare kan arbeta efter den pedagogiska andan. När det gäller den egna 

undervisningen visar Korsells undersökning att lärarna kan påverka användningen av läromedel i hög 

grad och att det bidrar till att de förlitar sig på läroboken mindre. Jag tolkar det stämma väl överens med 

mina intervjusvar där lärarna aktivt väljer andra läromedel än läroboken. Vad gäller motivet till att lärare 

väljer att komplettera läroboken är för att visa på olika infallsvinklar på det projekt som arbetas med. 

Lärarna vill också variera övningsuppgifter och på detta sätt tillgodoses elevernas olika behov enligt 

Korsells studie. En av de mest återkommande punkterna i mina intervjuer var den källkritiska aspekten 

som är lättare att studera i användandet av tidningsartiklar. Nästkommande punkt tar upp och diskuterar 

den kritik som finns mot läroboken som redskap för undervisningen.

8.3 Begränsningar och kritik till läroböcker från lärarperspektiv
Både tidigare forskning och min undersökning, visar på vilka faktorer som bidrar till att lärare väljer att 

använda läroboken istället för eget material, vilket oftast är på grund av tidsbrist. Andra faktor som 

bidrar till användningen av läroboken som lärare själva anger är bokens tydliga struktur, vilket ses som 

en positiv punkt.

Vi har också den källkritiska aspekten, mindre källkritisk och mindre tid bidrar till mer användning av 

läroboken. Lärarna i min studie menar också att lärobokens omfång är begränsad och skulle den belysa 

alla perspektiv skulle den vara tung och otymplig. Detta ligger i linje med det Wikman presenterar i sin 

bok att materialet i läroboken är komprimerad och begränsat till det som är viktigast i ett ämnesområde. 

Vem har tolkningsföreträde och möjlighet att påverka det huvudsakliga innehållet i läroböckerna? Det 

finns direktiv att följa som läroboksförfattarna bör följa, vilket är det centrala innehållet i kurserna och i 

det här fallet är religionskunskapsämnet. Ytterligare två aspekter i ämnet gällande lärobokens brister 

som kom fram under mina intervjuer var dels innehållsmässigt, som nämnts lite grand ovan, dels den 

språkliga aspekten. Lärarna i min studie menar på att språket var fattigt och enkelt. Det kanske måste 
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vara det för att passa många olika elevers språkliga nivå, vilket kan bidra till att elevernas 

språkutveckling också på grund av det blir begränsad.

Juhlin Svensson redovisar i sin rapport Nya redskap för lärande två olika uttalanden om läroböcker och 

synen på det som ett styrningsinstrument. Författarinnan refererar och utgår från en undersökning som 

gjordes första gången på mitten av 1970-talet som genomfördes av utbildningsdepartementet (SOU 

1980:15) som senare bidrog till att en delstudie om läromedlens roll i undervisningen presenterades. Det 

ena uttalandet ger uttryck för en positiv syn på läroboken nämligen att ”Läroböcker  är det väsentliga 

redskapet för både lärare och elever i dagens skola” Och det andra uttalandet har en negativ syn på 

läroboken som redskap för lärande nämligen, ”De färdiga läroböckerna är ett hinder för elever och 

lärare. En bindning som det är svårt att frigöra sig från” (Juhlin Svensson 2000 kap 2:15).

Oavsett vilka aspekter om läroböcker och dess syn som styrande av och i undervisningen menar Juhlin 

Svensson att följande beståndsdelar som är avgörande på vilket sätt styrningen sker på, beståndsdelarna 

som påverkar det är: läromedel, individer och miljö (2000, kap 2:16). Juhlin Svensson använder 

begreppet läromedel när hon skall förklara lärarnas ställning vad gäller läroböcker där båda dessutom 

använder läroboksbegreppet, vilket kan bli väldigt missvisande anser jag. Det är problematiskt när 

forskare använder begreppet läromedel i dubbelbemärkelse vilket jag anser kan försvåra tolkningen av 

undersökningen och förändra budskapet av vad forskningen menar. Ett begrepp som läromedel är mer 

omfattande och innehåller olika element av hjälpmedel för lärare att använda i sin undervisning än 

läroböcker. Det kan också ha skett en förändring i förståelsen av ordet läromedel sen Juhlin Svensson 

skrev sin rapport. Det uttalande som ligger i linje med mina informanters svar är den andra punkten som 

beskriver att läroboken utgör ett hinder för elevers lärande och där lärare har svårt att komma ifrån dess 

användning. Jag har inte undersökt detta närmare men finner det mest troligt att lärare är av antingen 

den ena eller andra linjen vad gäller synen på läroböcker. Jag finner det också intressant att uttalandet i 

första punkten fortfarande har så stark ställning hos lärare med tanke på vad både min undersökning och 

Juhlin Svenssons framställning om de olika lärarstilar visar att lärare som varierar 

läromedelsanvändningen ser ett större engagemang hos eleverna. Detta tycker jag anser bör tala för att 

erbjuda eleverna ett spektra av olika alternativa läromedel. Det kan också vara så att lärare som finner 

sig inte ha tid att lägga på för att erbjuda elever andra alternativ till läroboken kanske behöver hitta 

andra arbetsformer för sitt arbete. Kanske är det att kasta sten i glashus med ett sådant uttalande från 

min sida, men jag anser att det som gynnar elevernas utveckling och lärande är variation inte bara i 

arbetssätt utan också i val av läromedel, vilket jag tolkar informanternas svar i min studie visar på. 
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Enligt lärarna som ingår i studien ser de en högre elevaktivitet i klassrummet i samband med 

användning av tidningsartiklar och andra läromedel i undervisningen.

Hur vet man som religionslärare att man är objektiv eller att man presenterar religionskunskap 

objektivt? Vems sanning är det vi läser om? Jag och mina medstudenter har under lärarutbildningen och 

då främst under senare tid berört frågan vem och vilka har tolkningsföreträde att avgöra vad som är den 

”rätta” kunskapen. Det har lett till många givande intressanta diskussioner och det finns förstås inget 

enhetligt enkelt svar på frågorna. I skolans styrdokument finner vi olika förmågor som eleverna skall 

utveckla inom varje ämne. Genom sin yrkeserfarenhet vet varje enskild lärare vad de vill att eleverna 

skall få med sig i valet av material för undervisningen. Det finns inga färdiga metoder eller arbetssätt för 

hur det skall göras, varje lärare brukar hitta det som den anser passa den grupp elever som är i 

klassrummet för den tiden. Detsamma gäller också framtagningen av alternativa läromedel. Det hade 

varit av intresse att se skillnader mellan lärare som endast använder läroböcker i undervisningen och de 

som använder olika läromedel. Det hade också varit intressant att höra vilka tankar och varför de lärare 

som bara använder läroboken anser finnas. Hur kan man få fler lärare att vilja använda sig av 

tidningsartiklar och eller andra alternativa läromedel? Det finns självfallet ämnen där det lämpar sig 

bättre än andra att använda alternativa läromedel i undervisningen. Min erfarenhet av efter gjort den här 

undersökningen är att ett av dessa ämnen och som på något vis nästan kräver det är 

religionskunskapsämnet. Det ger engagerade, intresserade diskuterande studenter, vilken lärare vill inte 

nå dit?
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Otryckta källor:
Intervju 1 ”Karl”
Intervju 2 ”Lisa”
Intervju 3 ”Martin”
Intervju 4 ”Lotta”
Intervju 5 ”Maria”
Intervju 6 ”Niklas”
Intervjufrågor besvarade med e-post 7 ”Petra”
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Bilaga 1
Frågeställningar till intervju

1. Hur ser dina medievanor ut? (morgontidningar, tv, internet?)

2. Hur ofta använder du dig av tidningsartiklar i undervisningen?

3. Hur ofta använder du dig av tidningsartiklar i religionsundervisningen? Hur får materialet fram, hittar 

artiklar?

4. Vad för slags/typ (form, genre, innehåll) av artiklar använder du? Vad för slags artiklar skulle du 

aldrig/inte kunna använda dig av?

5. Ser du några risker/problem att använda tidningsartiklar? Vilka hinder möts man av i klassrummet? 

Hur tar de sig i uttryck?

6. Sättet du använder tidningsartiklar skiljer det sig från läroboksanvändandet? På vilket sätt?

7. Hur skulle du säga att undervisningen gynnas av användandet av artiklar?

8. Har elevunderlaget någon betydelse för vilka artiklar som används i undervisningen?

9. Har eleverna själva fått ta fram tidningsartiklar?

Vad har de fått för uppgift?

10. Diskuteras källkritik i förhållande till tidningsartiklar?

11. Använder ni flera artiklar (olika källor) som berör samma händelse?

12. Varför använder du artiklar i religionsundervisningen?

13.  Anser du att tidningsartiklar är ett komplement till läromedel/läroböcker? Om ja

På vilket sätt? Och vad kan det komplettera?

Om nej

Varför anser du inte det?
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Bilaga 2

Juhlin Svensson figur vad gäller Skoltradition som jag skriver om under rubriken Tidigare forskning och 

där jag presenterar hennes undersökning.

Figuren visar som jag också ger en förklarande beskrivning i tidigare forskning i avsnitt 4.2 som handlar 

om läroboksanvändningen i gymnasieskolan om skillnaden mellan en stor skola där majoriteten 

ämneslärare är hög och en mindre skola där yrkeslärarna var i majoritet och de olika 

undervisningsmetoderna de använder sig av (Juhlin Svensson 2000 kap 2:42).
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Bilaga 3

Wikmans läroboksanvändnings tabell

Läroboken
utgör innehållsmässigt
och metodmässig
utgångspunkt för
undervisningen.

Läroboken
används som 
utgångspunkt för
övningar.

Läroboken
används som referens.

Ingen användning av 
läroböcker.

Figuren visar fyra olika kategorier gällande läroboken och lärares förhållningssätt till den (Wikman 2004:90).
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